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 :ثحبلا صخلم

ييجؼ البحث إلى معخفة  فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ 
لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة  التصبيقي  ألميات األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج

اـ ذكؼ اضصخاب التػحج كأشفاليغ،  )41لجػ أشفاليغ كتكػنت عضشة الجراسة اإلساسية مغ )
 ، كاستخجـ البحث السشيج شبو التجخيبي9146في مخكد كياف لمتػحج بسحافطة القاىخة، لعاـ 

، كتع االعتساد عمى مؿياسضغ ىسا: مؿياس تعامل األميات مع الدمػكيات ذك السجسػعتضغ
الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ كمؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجػ أشفاؿ التػحج، 
كتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا: اثبت البحث فاعمية البخنامج االرشادؼ القائع 

التصبيقي ألميات األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج، كاالىتساـ بالبخامج عمي فشيات تحمضل الدمػؾ 
الشسصية الدمبية لؤلشفاؿ مغ  التي تعسل عمى خفس الدمػكياتلمػالجيغ  الدمػكية االرشادية 

 لمشيػض لؤلسخ كمكثفة إرشادية متػاصمة دكرات بإعصاء الباحثة ، كتػصيذكؼ التػحج
  . ةالحاتي كفائتيع كرفع أشفاليغ بسيارات

 

 

 ،فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي  ،بخنامج ارشادؼ لؤلميات الكلمات املفتاحية: 

 الدمػكيات الشسصية ،أشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
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Abstract: 

     The research aims to know the effectiveness of a counselling 

program based on the techniques of applied behaviour analysis for 

mothers of children with autism disorder to reduce the severity of 

common stereotypical behaviours among their children. The study 

basic sample consisted of (14) mothers with autism and their 

children, Kayan center for authsm in Cairo Governorate, for the 

year 2019, and the research used: the Two-group quasi- 

experimental approach, And it was two measures were relied upon 

of: Scale for mothers dealing with stereotyped behaviors of their 

autistic children, and Ameasure of common stereotypical 

behaviours among autistic children. And the study reached a set of 

results, the most important of which are: The research 

demonstrated the effectiveness of the counselling program based 

on the techniques of applied behaviour analysis for mothers of 

children with autism in reducing the severity of common 

stereotypical behaviours among their children. That works to 

paying attention to behavioral counseling programs for parents 

that negative stereotypical behaviours of children with autism.The 

researcher recommends giving continuos and intensive counseling 

sessions for families to improve the skills of their children and raise 

their sehf-efficacy. 

 

Keywords: Mentorship program for mothers - Techniques of 

applied behavior analysis - Children with autism disorder - 

Stereotypical behaviors of their children 
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  املكدمة

يعتبخ التػحج مغ االضصخابات الشسائية، التي يسكغ أف تعدؼ اسباب مشيا إلى ما جاءتشا      
بو الحزارة الحجيثة مغ تعقضجات حياتية فخضيا الشسط الستدارع لسفخداتيا التي ال تشفظ تدداد 
تشػعًا كتزاعفًا كل يػـ بل كل ساعة فالثابت مغ مخاجعة الدجبلت التاريخية إف ىحا 

ب كاف قج فخض نفدو عمى السجتسعات االندانية كميا جسيعا كعمى مخ العرػر االضصخا
غضخ اف  تصػر الػعي الصبي كبخاصة السجاؿ التذخيري قج كذف اف عرخنا الخاىغ قج 
سجل ندبة إصابة بيحا االضصخاب مختفعة لمغاية بالسقارنة مع ندب االصابة بو في العرػر 

ضصخاب سػاء في العالع الشامي أك العالع الستقجـ، كسا تبضغ الغابخة كمدتػػ السعاناة مغ ىحا اال
ذلظ مغ االستبيانات االحرائية كالسدػحات التي أصبح باإلمكاف الخجػع الضيا الضـػ بكل 

 سيػلة ك يدخ.

األشفاؿ التػحجيضغ بيا عمى اعتبار أف تمظ الفئة متشػعة  بجأت السجتسعات باالىتساـ      
كمتسضدة بالسيارات كالقجرات، كفي الػقت نفدو متفاكتة في شبيعة االضصخاب، حضث تذسل ىحه 
الفئة مغ ىع في السدتػػ العادؼ في القجرات، كمغ ىع أكثخ تسضدا في بعس السجاالت، 

في السجاالت االجتساعية كالتػاصمية باإلضافة إلى كجػد مذكبلت شجيجة لجػ بعس آخخ 
كالدمػكية، كلعل ذلظ رفع بالعجيج مغ األسخ كالستخررضغ في السجاؿ لتصػيخ العجيج مغ 
البخامج الدمػكية كاالرشادية كالتخبػية التي تتشاسب تمظ الفخكقات، كتعسل عمى تحقضق أكبخ 

السجتسع برػرة أسيل، قجر مغ االستفادة ليؤالء األشفاؿ، كتداعجىع عمى االنجماج في 
كالتقمضل قجر اإلمكاف مغ السذكبلت الدمػكية السراحبة ليحا االضصخاب.) األعطسي، 

9149:03 ) 
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كاالتجاه الحجيث في التعامل مع األشفاؿ التػحجيضغ يأخح بعضغ االعتبار الصخؽ كاألسالضب 
كاف مغ الدمػكيات الدمبية كالبخامج العبلجية الدمػكية السػجية لديادة القجرات كالتقمضل قجر اإلم

التي تداعج في جعل الصفل ذكؼ اضصخاب التػحج أكثخ قجرة عمى التكيف مع البضئة التي 
 يعير فضيا.  

بخنامج شامل لؤلشفاؿ الحيغ يعانػف مغ  ABA كتعتبخ فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي    
شاتيا لتحقضق تصػر ىائل التػحج كنشاقر باخترار أشكاؿ التجخل الستشػعة كتصبيقاتيا كارتبا

كعخيس في العجيج مغ مجاالت السيارة السختمفة. كفي كجية نطخنا، فإف بخامج تحمضل الدمػؾ 
الدميسة تتكػف مغ الؿياس الستعجد كشخؽ التجخل السدتخجمة بذكل فخدؼ  ABA التصبيقي

 كنذط لتحقضق أفزل الشتائج.

ء األشفاؿ ىػ السذكبلت الدمػكية كسا يعتبخ أىع أكجو االضصخاب ضيػرا لجػ ىؤال     
السراحبة لحالة التػحج كخاصة في السطيخ العاـ لمدمػؾ حضث إف الدمػكيات التكخارية 
كالشسصية تعسل عمى زيادة االندحاب كالسضل إلى العدلة لجييع، مسا يؤدؼ بالزخكرة إلى ضيػر 

الخبخات كتعسيسيا الزعف الػاضح في الجػانب التخبػية نتيجة فقجاف القجرة عمى تػضيف 
 ( Bodfish, 2006 123:كنقميا إلى مػاقف أخخػ مذابية. )

لحلظ سعت األمع الستحجة تػجيو الجكؿ لكيؽية التعامل مع قزايا ذكؼ االحتياجات بعج      
كتبشضيا ليحا السػضػع الياـ كتػؾيع االتفاؾية الجكلية لحقػؽ ذكؼ االحتياجات  9116عاـ 

اة في حق الحياة ليحه الفئة، كمذاركتيع الفعالة في مجتسعاتيع، الخاصة؛  لتحقضق السداك 
متخصية بحلظ حاجد اإلعاقة ميسا اختمفت درجتيا كنػعيا لتسكضشيع مغ حقيع في الحياة 
كاالنجماج في السجتسع، فقج تغضخت الشطخة إلضيع في معطع أنحاء العالع عغ اإلعاقة كمفيػميا، 

فاؿ التػحج كبالبخامج االرشادية ك االستخاتيجيات  التعميسية لحلظ اىتست الجراسات كالبحػث بأش
 (.40: 9114الخاصة بيع مسا أدػ لتحدغ سمػكي ممحػظ ليع. ) نرخ، 
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كالصفل التػحجؼ يديج مغ تعخض الػالجيغ لمزغػط الشفدية ليع خاصة في صعػبة قجرتيع     
ؤلـ لحلظ يجب العسل عمى عمى اشباع كتمبية حاجاتو، ككجػد شفل في االسخة يسثل تحجيا ل

زيادة دكرىا في تعميع الصفل كتجريبو، فإذا لع تكغ االـ مجربة بذكل جضج عمى التعامل مع 
الصفل فإف ما يتع تعميسو داخل السخاكد لغ يحقق الشتيجة السصمػبة، فجكر كلي االمخ ال يقل 

اـ بأميات أشفاؿ أىسية عغ دكر السخاكد التعميسية، كمغ ىشا  جاء البحث  لتأكضج االىتس
التػحجيضغ، كالعسل عمى تقجيع بعس البخامج حتى تداعجىع في التخؽيف مغ اضصخابيع 

 الشسائي مغ خبلؿ إرشاد االـ كتجريبيا.

كفي ىحا الرجد، يدداد دكر األـ في تعميع كتجريب شفميا مغ ذكؼ اضصخاب التػحج،        
اإل مشترف الشيار، بضشسا يقزي الصفل حضث إف تجريب الصفل بالسجرسة أك السخكد ال يتعجؼ 

بالسشدؿ باقي الػقت، ككحلظ نياية األسبػع كفي السشاسبات، فإذا لع تكغ األـ مجربة جضجا عمي 
ؼ تقمل مغ ؾيسة كل ماتع التجريب عميو  أسالضب التعامل مع شفميا ذكؼ اضصخاب التػحج فدػ

ظ، كإذا كانت عمي كعي بكيؽية في مخكد،كتكػف بسثابة العائق أماـ الصفل دكف أف تعي ذل
التعامل مع شفميا فدػؼ تقـػ بسزاعفة الجيج السدكؿ مع الصفل داخل السخكد كتقـػ بتجعيع 
ماتع التجريب عميو بإعادة التكخار، كتعسيع الدمػكيات السخغػبة التي يكتدبيا الصفل، كانتقاليا 

 د.إلي بضئة السشدؿ كبحلظ يكػف التحدغ أفزل مغ السجيػد السشفخ 

كمغ ىشا انصمقت الجراسة لحالية في محاكلة لتقجيع بخنامج إرشادؼ لتشسية ميارات        
األميات، كالحؼ مغ شأنو أف يداىع في إكداب األميات مجسػعة مغ السيارات التي 
تداعجىغ عمي أف يكغ أكثخ كفاءة في التعامل مع أشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج، بإضافة 

ية تصبضق أك استكساؿ بخنامج التجخل عمي أشفاليغ داخل السشدؿ، إلي تجريبضيغ عمي كيؽ
كإكدابيغ الفشيات الدمػكية التي تسكشيغ مغ التعامل مع السذكبلت الدمػكية الشسصية التي 
تطيخ عمي أشفاليغ، باإلضافة إلي تعسيع السيارات التي يكتدبيا الصفل داخل السخكد، بسا 

ـ لمصفل، ككل ذلظ يشعكذ بجكره عمي سمدؾ ىؤالء يزسغ نجاح كفاعمية البخنامج السقج
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األشفاؿ حضث أف تشسية ىحه السيارات لجؼ األميات سػؼ يديع مغ الحج مغ السذكبلت 
 الدمػكية الشسصية لجؼ أشفاليغ، كىحا مػضػع الجراسة الحالية.  

 مشكلة البحث

تتسثػػل مذػػكمة البحػػث فػػي محاكلػػة الحػػج مػػغ كخفػػس الدػػمػكيات الشسصيػػة لؤلشفػػاؿ التػحػػجيضغ  
السشعكدػػة بذػػكل سػػمبي عمػػى الشسػػػ كالتصػػػر فػػي كافػػة السجػػاالت الحياتيػػة، الػػحؼ يػػؤدؼ بػػجكره 
لرعػبة التعامل معيع مسا يدبب ليع كلحكييع مذاكل االعتساد عمى الػشفذ؛ لػحلظ فػإف التػجػو 

ضػػل مػػغ ىػػحه الدػػمػكيات قػػجر السدػػتصاع مػػغ خػػبلؿ البػػخامج االرشػػادية تديػػج مػػغ فػػي محاكلػػة لمتقم
فػػخص نجػػاح التعمػػيع ليػػؤالء األشفػػاؿ مػػغ خػػبلؿ تػػجريب األـ كالتعامػػل معيػػع فػػي السشػػدؿ ليكسػػل 

 بحلظ دكر اليضئات السعشية بيع.

فاؿ كبشاء عمى ىحا التػجو في تبشي البخامج االرشادية لؤلسخة كخاصة لؤلميات كلؤلش     
أنفديع لمحج مغ الدمػكيات الشسصية،  كلحلظ تبمػرة لجؼ الباحثة فكخة تجريب األميات عمي ما 
يػاجو الصفل التػحجؼ مغ اضصخابات سمػكية نسصية، التي تػثخ في تفاعمو مع السحيصضغ بو، 
كبالتالي عمي انجماجو معيع،  كسا أف مذاركة األميات في البخنامج لو دكر مؤثخ في تعميع 

شفاليغ، مسا يكػف لو أثخ كاضح في تحدضغ السذكبلت الدمػكية الشسصية لجؼ ىؤالء أ
األشفاؿ، كلحلظ فقج جاء االحداس بسذكمة البحث الحالي، كمغ خبلؿ ما أسفخت عميو 
الجراسات الدابقة في دكر كل مغ البخامج اإلرشادية كاالستخاتيجيات كاألسالضب الخاصة 

سكشيع مغ تعميع أشفاليع كتجريبيع عمى الدمػكيات السدتيجفة فقج بالػالجيغ كاكدابيع ميارات ت
أصبح مغ الزخكرؼ أف تكػف األـ مذاركة كعزػ فعاؿ في البخنامج االرشادية، مغ خبلؿ ما 

 سبق يسكغ تحجيج مذكمة البحث في األسئمة ااَلتيو:
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األشفاؿ ذكؼ ما فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي ألميات ك   -4
 اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ أشفاليغ؟

ما امكانية استسخار فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي   -9
ألميات كاألشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ 

 أشفاليغ؟

 فروض البحث
ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب درجات األميات كاشفاليغ السجسػعة تػجج فخكؽ  -1

الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ  البعجػ( عمي مؿياسضغ: ) –التجخيبية فى الؿياس )القبمى 
مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ  كاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 

 ة الكمية كاألبعاد( لرالح  الؿياس البعجؼ.أشفاليغ التػحجيضغ( )الجرج

تػجج فخكؽ دالة إحرائيًا عشج متػسط رتب درجات األميات كأشفاليغ في السجسػعة  -2
الدمػكيات  التجخيبية كالسجسػعة الزابصة فى الؿياس )البعجؼ( عمى مؿياسضغ: )مؿياس

يات لمتعامل مع مؿياس ميارات األم كالشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ( لرالح الؿياس البعجؼ.

ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب درجات األميات كأشفاليغ في  -3
مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمى مؿياسضغ: ) 

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية  كالتػحج  لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب
 لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ )الجرجة الكمية كاألبعاد( فى الؿياسضغ البعجػ كالتتبعى.

  



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1763 

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

 أهداف البحث

 تتسثل اىجاؼ البحث ؼيسا يمي:

التحقق مغ فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي ألميات  .4
 األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ أشفاليغ.

التحقق مغ امكانية استسخار فاعمية البخنامج اإلرشادؼ القائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ  .9
التصبيقي ألميات األشفاؿ ذكػ اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ 

 أشفاليغ.

  أهمية البحث

 األهسية الشظرية:

 يعتبخ ىحا البحث اضافة لمتخاث الشطخؼ في متغضخات البحث.  -4
تعخيف أميات االشفاؿ التػحجيضغ بساـيو فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي التي  -9

الدمػكيات الشسصية. كتخػ -تداعجىغ عمى التخؽيف مغ بعس مذاكل أشفاليغ التػحجيضغ 
لمسديج مغ البحػث كالبخامج االرشادية التى تعالج ىحه  الباحثة أف البحث في ىحا السجاؿ يحتاج

 السذكبلت التى تػاجو األميات مع اشفاليغ.

 األهسية التطبيقية:

برفة  -التػحجيضغ -إمجاد السعشضغ بالصفػلة عامة كاألشفاؿ ذكػ االحتياجات الخاصة  .4
 خاصة ببخنامج إرشادؼ لؤلميات لخفس الدمػؾ الشسصي لجػ أشفاؿ التػحج.

اب أميات االشفاؿ التػحجيضغ فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي التي تداعجىغ عمى كدإ .9
 الدمػكيات الشسصية كالحج مشيا.-التخؽيف مغ بعس مذاكل أشفاليغ التػحجيضغ 
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 امجاد السجاؿ العمسي بسقاييذ الدمػؾ الشسصي لجػ أشفاؿ التػحج. .0
االستفادة مغ الشتائج كتػصيات البحث كتػضيفيا في مخاكد التخبية الخاصة كالسجارس التي  .1

لجييا سياسة الجمج ليؤالء األشفاؿ كالعسل عمى إيجاد حمػؿ فعمية في خفس أك تقمضل 
 الدمػكيات الشسصية كالحج مشيا بقجر اإلمكاف أثشاء تصبضق البخامج التخبػية. 

 اإلجرائيةطلحات البحث ومفاهيمه مص

 اضطراب التهحد:  -

يعخؼ اضصخاب الحاتػية بأنو اضصخاب نسائي عربي يطيخ عادة قبل سغ الثالثة كيتع      
التعخؼ عميو مغ خبلؿ عجـ القجرة عمى تكػيغ عبلقات اجتساعية كضعف في التػاصل 

 Katherineكنسصية في الدمػؾ كالثبات عمى أنذصة بذكل تكخارؼ كالجسػد كمقاكمة التغضخ.)
& Smiley, 2015:9) 

كتعخؼ الباحثة األشفاؿ التػحجيضغ اجخائيا بأنيع: ىع األشفاؿ الحؼ يعانػف مغ اضصخاب 
التػحج الستػسط كسا يطيخ عمى مؿياس اضصخاب التػحج لتذخيز الحاتػية السدتخجـ في 

 (  سشػات.3-1البحث كتتخاكح أعسارىع الدمشية مغ )

 أمهات األطفال التهحديين: -

يات األشفاؿ الحؼ يعانػف مغ اضصخاب التػحج الستػسط كسا يطيخ عمى مؿياس ىغ أم  
اضصخاب التػحج لتذخيز الحاتػية السدتخجـ في البحث، كتتخاكح أعسار اشفاليغ الدمشية مغ 

 ( سشػات. 1-3)
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 الدلهكيات الشسطية الذائعة لدى األطفال التهحديين:  -

مجسػعة مغ االستجابات التي تترف بأنيا مكخرة ترجر عغ الذخز بسعجالت عالية دكف  
كجػد أؼ ىجؼ مغ كراء ىحه االستجابات كتأخح ىحه الدمػكيات في صػرة ركيتضغ متجاكؿ عغ 

 (.3: 9149الفخد. )االعطسي، 

مغ خبلؿ بأنو "الجرجة التي نؿيذ بيا الدمػكيات الحؼ يكخره الصفل  كيعخؼ اجخائيا     
 جدسو أك أحج أعزاء الجدع برػرة مدتسخة ليذ لو معشى أك كضيفة كيرعب تػؾيفو". 

 تحليل الدلهك التطبيقي: -

ىػ عسمية التصبضق السشطع كالدميع ألشكاؿ التجخل بشاء عمى السبادغ التجخيبية لمدمػؾ لتصػيخ 
السدتخجمة تكػف الدمػكيات االجتساعية السفضجة كذات السعشى كتػضيح أف أشكاؿ التجخل 

  (Risley, Wolf, Bar: 1968)مدئػلة عغ التصػر كالتحدغ في الدمػؾ

 لتحدضغ استخجامو يتع إجخاء إجخائيا بإنو: (ABA)  التصبيقي الدمػؾ تحمضل كيعّخؼ     
 تغضضخ أؼ أشخ  إف لسبلحطة لمدمػؾ تقضيع عسل يتع ثع تجخيبية، مبادغ بتصبضق كذلظ ما، سمػؾ
 كاف تع ذلظ، كإذا التصبيؿية، ءاتااإلجخ  نتيجة بالتأكضج ذلظ فديكػف  خ،تغضض حجث كأف  عميو،

 (42، 9144كأليسػ،  ىفمضغ( التغضضخ   ىحا سبب ىػ اإلجخءات تمظ مغ إجخاء أؼ
 البرنامج اإلرشادي:  -

مجسػعة مغ األنذصة السشطسة كالستدمدمة السخصط ليا، كالقائسة عمى فشيات بخنامج )لػفاز( 
كالسحجدة بججكؿ زمشي معضغ، ىجفو إرشاد كتجريب أميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب شيف 
التػحج باستخجاـ مجسػعة مغ األسالضب كالفشيات مشيا التعديد االيجابي، الشسحجة، 

تدجضل الدمػؾ، المقاء الحػار كالسشاقذة، التغحية الخاجعة، التقمضج، التمقضغ،التعسيع، ؾياس، ك 
الػقت السدتقصع، الترحيح الدأئج، اإلشخاط العكدي، الصفاء، العقاب. كالسكػف مغ ثساني 
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( دؾيقة كبسا تزسشو مغ  31 – 12كأربعضغ جمدة إرشادية نطخية كتصبيؿية، كمجة جمدة مغ )
 أكراؽ عسل كنساذج.

 تتحجد ىحه الجراسة بالحجكد اآلتية:  ث:حمددات البح
 عيشة الدراسة: (1)

( أـ لجييع أشفاؿ اضصخاب التػحج 41تكػنت العضشة اإلساسية مغ قػاـ ) الحدود البذرية:
كأشفاليغ، كقج تع اختيارىا مغ مخكد كياف لمتػحج بحجائق الؿبة  بالقاىخة،  كاعتسجت الباحثة 

( 11 –90عمي عجة شخكط في اختيار عضشة الجراسة : حضث تخاكحت أعسار األميات ما بضغ )
جتساعى كاالقترادػ كالثقافى ) إعجاد/ بصخس حافع(، كسا تع عاما، كاستبياف السدتػػ اال

اختيار األميات البلتي حرمغ عمي درجات مشخفزة في مؿياس ميارات األميات لمتعامل 
مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ) إعجاد الباحثة( أؼ لجييع ) قرػر في ميارات 

غ(، كسا أف أشفاليغ الحيغ يعانػف مغ اضصخاب التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفالي
التػحج الستػسط كسا يطيخ عمى مؿياس اضصخاب التػحج كىػ مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى 

(  السدتخجـ في البحث، كالحيغ يعانػا  أشفاليغ مغ اضصخابات سكػبمخ اريظ  ̸كارز )إعجاد
ة السدتخجـ في البحث )إعجاد كسا يطيخ عمى مؿياس الدمػكيات الشسصي الدمػكيات الشسصية

( سشػات، كدرجة ذكائيع أشفاليغ تتخاكح 3-1الباحثة(،  كتتخاكح أعسار اشفاليغ الدمشية مغ )
(، كسا أف األميات جػدارد  ̸جػدارد لمحكاء )إعجاد ( درجة عمي مؿياس61 –42ما بضغ )

لفتخات شػيمة، كأشفاليغ مغ السشطسضغ فى الحزػر الى السخكد كياف لمتػحج، كال يغضبػف 
 كخمػ أشفاليغ مغ تعجد االعاقات بسعشى اف اليراحب االضصخاب التػحج اػ اعاقة اخخػ،

 كمقدسضغ الي مجسػعتضغ ضابصة كتجخيبية.

تحجيجا في)  9146تتحجد حجكد الجراسة الدمانية بتاريخ التصبضق في عاـ   الحدود الزمانية:
-9146-3-41(  يبجء التصبضق القبمي، ثع تصبضق العسمي لمبخنامج مغ )9146  -0/3-3
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جمدة، لسجة اثشاعذخ اسبػعا ثبلث شيػر،   15(، عجد جمدات البخنامج 9146-5-96الى
( دؾيقة كركعي إعصاء األميات أكقات 31-12( جمدات أسبػعيا مجة كل جمدة )1بػاقع )

(، ثع يمي 9146 -6 -9/2راحة حتى تتع عسميو التخكضد لجييع، كثع يتع التصبضق البعجؼ مغ )
 (.9146 -44 -1/4التصبضق التتبعي مغ )

  مخكد كياف لمتػحج بحجائق الؿبة محافطة القاىخة. الحدود السكانية:

 مشهج الدراسة ومتغيراتها : (2)
 التجخيبية(  -لجراسة الحالية عمى السشيج التجخيبى ذك السجسػعتضغ )الزابصة اعتسجت ا 

 كتتزسغ الجراسة الستغضخات التالية:

الستغضخ السدتقل: بخنامج إرشادؼ قائع عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي ألميات األشفاؿ  -4
 ذكػ اضػػػػػصخاب التػحػػػػػج )السدػػػػػتخجـ فػػػػػي لخفػػػػػس حػػػػػجة الدػػػػػمػكيات الشسصيػػػػػة لػػػػػجؼ أشفػػػػػاؿ

 التػحجيضغ(.

 –كالبرػػػػػػخية  -الستغضػػػػػػخ التػػػػػػابع: الدػػػػػػمػكيات الشسصيػػػػػػة  كتذػػػػػػسل )سػػػػػػمػكيات الحخكيػػػػػػة  -9
 كالرػتية (.

 أدوات الدراسة:  (3)

  ̸)إعػػػجادت الشسصيػػػة لػػػجؼ أشفػػػاليغ التػحجيضغمؿيػػػاس ميػػػارات األميػػػات لمتعامػػػل مػػػع الدػػػمػكيا -
 (الباحثو

 (الباحثو  ̸)إعجاد  .مؿياس الدمػكيات الشسصية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج -
 (الباحثو  ̸البخنامج اإلرشادؼ.     )إعجاد -
 استبياف السدتػػ االجتساعى االقترادػ كالثقافى      ) إعجاد/ بصخس حافع( -
 (سكػبمخ اريظ  ̸مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى كارز.       )إعجاد -
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 (   جػدارد  ̸اختبار جػدارد لمحكاء               )إعجاد -

 فى الجراسة األسالضب اإلحرائية التالية: استخجـ :اإلحرائيةاألساليب 
 الستػسصات كاالنحخافات السعيارية -
 (Spearman-Brown)بخاكف  –معامل سبضخماف  -
  (Willcoxon)اختبار ماف كتشي اختبار كيمكػكدغ  -
  (Coronbach-Alpha)معامل ألفا كخكنباخ  -
 معادلة كػىضغ لحجع التأثضخ.  -

 ودراسات سابكةاالطار النظري 

 مفههم التهحد: -

(  مغ االضصخابات الشسائية التي تطيخ عشج األشفاؿ في مخحمة Autismيعج التػحج )    
مبكخة مغ العسخ، حضث يترفػف بعجـ القجرة عمى إقامة عبلقات اجتساعية مع اآلخخيغ، 

الدمػكية كصعػبة في التػاصل المفطي كغضخ المفطي، كتطيخ لجييع العجيج مغ السذكبلت 
كخاصة الدمػكيات الشسصية كالتكخارية التي ال معشى كليذ ليا كضيفة تداعج األشفاؿ عمى 
التصػر، ككحلظ فإنيا تمعب دكرا أساسيا في عجـ القجرة عمى التكيف، كالطيػر برػرة مقبػلة 
 اجتساعيا، مسا يؤدؼ إلى سػء تكيف كعجـ قجرة عمى تحقضق الستصمبات الشسائية كاالجتساعية

مغ الصفل في مخاحل العسخ السختمفة، حضث إف تمظ الدمػكيات التكخارية تعضق برػرة مباشخة 
االستفادة مغ البخامج االرشادية التعميسية ك تحج مغ السيارات االجتساعية التي تداعج األشفاؿ 
 التػحجيضغ عمى تحقضق التػافق الشفدي، كمغ ثع فيػ يتخؾ آثارا سمبية في تمظ الجػانب ك مغ

بضشيا الشسػ السعخفي كاالجتساعي كاالنفعالي لمصفل كعمى سمػكو بػجو عاـ، الحؼ يؤدؼ إلى 
 (.3: 9114حجكث آثار سمبية عمى العسمية الشسائية بخمتيا. ) عمضػات،  
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كتعشي انغبلؽ،  ISMكتعشي الحات، ككمسة  AUTتذتق كمسة التػحج مغ الكمسة االغخيؿية 
ىؤالء األشفاؿ غالبا يشجمجػف اك يتػحجكف مع انفديع كيبجكف  بسعشى االنغبلؽ عمى الحات، أف

قميبل مغ االىتساـ بالعالع الخارجي. كيترف الصفل التػحجؼ بأنو عاجد عغ إقامة عبلقات 
اجتساعية كيفذل في استخجاـ المغة لغخض التػاصل مع االخخيغ كلجيو رغبة ممحة في 

 ( 91 :9144ستكخر. )مرصفى، الذخبضشي، االستسخارية في الؿياـ بشفذ الدمػؾ الشسصي ال

مغ قبل الصبضب الشفدي الدػيدخؼ "أكجضغ  4613كقج استعسمت كمسة التػحج ألكؿ مخة سشة 
"حضغ كصف أسمػب تفكضخ السرابضغ بالفراـ عمى أنيا تتدع  Eugene Bleulerبمػلخ 

مخكد الكػف كأف  بالتفكضخ التػحجؼ كالتي قرج بيا تسخكد الفرامي حػؿ نفدو كاالعتقاد بأنو
 4610كل األحجاث الخارجية مترمة بو، كلع يذخز کاضصخاب يرضب األشفاؿ إال سشة 

" بفحز مجسػعة مغ األشفاؿ Léo Kannerعشجما قاـ الصبضب الشفدي األمخيكي "لضػکانخ 
الحيغ أضيخت ترخفاتيع ضعف القجرة عمى تكػيغ عبلقات اجتساعية كالتقػقع في عالع 

 Autism )إلى كصف ىحه األعخاض كتدسضتيا بتػحج الصفػلة السبكخة  خاص، فتػصل کانخ
infantile precise)  صشفت الجسعية األمخيكية لمصب الشفدي التػحج في إصجارىا الخابع

 Pervasive  Developmental (PDD)ضسغ االضصخابات الشسائية الذاممة 
Disorders ضصخاب التفككي في كالتي تتزسغ اضصخابات التػحج، اضصخاب ريت، اال

الصفػلة، كمتبلزمة أسبخجخ، كاالضصخاب الشسائي الذامل غضخ السحجد، كفي ضػء الخرائز 
التي يترف بيا الصفل التػحجؼ، فإف ىشاؾ ضخكرة ممحة إليجاد بخامج ارشادية تعسل عمى 
خفس أك تعجيل الدمػؾ الشسصي لجػ ىؤالء األشفاؿ مغ خبلؿ تبشضيا مجسػعة مغ األسالضب 

اإلجخاءات لخفس ضيػر ىحه الدمػكيات قجر االستصاعة  كالحج مشيا، لتخؽيف التأثضخ ك 
الدمبي لجػ الصفل التػحجؼ في مجاالتو الحياتية، كقج شػرت تمظ البخامج الدمػكية كالتخبػية 
مغ خبلؿ التعامل السباشخ في السضجاف مع األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج، كمغ أشيخ تمظ 
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( كالترحيح الدائج، Time outيد اإليجابي كالتعديد التفاضمي كالعقاب، كالعدؿ )البخامج التعد 
 (el.al. 2004: 180)   Walkerكالزبط الحاتي.

فاالىتساـ الستدايج بحاالت اضصخابات التػحج عشج األشفاؿ في الدشػات الثبلثة األكلى 
حل عسخية مبكخة، ك مغ العسخ أسيع بذكل كبضخ اكتذاؼ أعجاد كبضخة مغ األشفاؿ في مخا

ساعج ذلظ في التعخؼ إلى الدسات كالخرائز الدمػكية كالتخبػية ليع كالتي يستج  التأثضخ في 
التصػر في الجػانب االجتساعية كالتػاصمية كالدمػكية ليؤالء األشفاؿ، حضث تسثل تمظ 
الجػانب أىع السجاالت التي تعضق التصػر اإلنسائي الصبيعي ليع، كخاصة الدسات 

الخرائز الدمػكية غضخ العادية كالتي تطيخ برػرة كاضحة في الدمػكيات التكخارية ك 
كالشسصية التي ليذ ليا معشى، كالتي تؤثخ عمى التفاعل كالتػاصل مع اآلخخيغ، ككحلظ تؤدؼ 

 ,Louiseفي األغمب إلى عجـ تحقضق األىجاؼ التخبػية كالدمػكية التي تػضع ليع.
2019:1035)  .) 

 ل في اكتذاؼ ىحا االضصخاب أك اإلعاقة إلى الصبضب الشسداكؼ لػ كانخكيعػد الفز
(Loe kanner, 1993 عشجما قاـ باالنتباه إلى ىحا االضصخاب كالعسل عمى تسضضده عغ )

غضخه مغ االضصخابات الشفدية كقج تع تدسضتو التػحج في ذلظ الػقت بالتػحج السبكخ في 
الثبلثضغ األكلى مغ عسخ الصفل، كتدتسخ معو معطع سشضغ الصفػلة؛ ألنو يطيخ في األشيخ 

 (.40: 9149حياتو حتى كإف صشفو آخخكف ضسغ ذىاف األشفاؿ. ) االعطسي، 

 :تعريف التهحد 

تشاكلت العجيج مغ التعخيفات مفيػـ التػحج كقج ركدت عمى السطاىخ الدمػكية التي 
يتسضد بيا ىؤالء األشفاؿ كتعكذ جػانب االضصخاب الثبلثة الخئيدية كىي التفاعل االجتساعي 
كالتػاصل كالدمػؾ. كقج عخؼ التػحج بأنو شكل مغ أشكاؿ االضصخابات الدمػكية التي يحيط 

غسػض الحؼ يختبط بأسباب اإلصابة كالتذخيز كشخؽ العبلج، فيػ مغ بيا الكثضخ مغ ال
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االضصخابات الشسائية السشتذخة؛ ألنو يبجأ في الدشػات األكلى مغ العسخ كيؤثخ في جػانب الشسػ 
السختمفة لجػ الصفل فضتخؾ آثار سمبية عمى تمظ الجػانب، كخاصة الشسػ السعخفي كاالجتساعي 

ػكو بػجو عاـ، بحضث يتذكل لجػ األشخاص ذكؼ التػحج نسط كاالنفعالي لمصفل كعمى سم
 (440:  9114خاص مغ الشسػ يختمف عغ الشسط العادؼ. ) أمضغ، 

 كيعخؼ التػحج تخبػيا في قانػف التعميع الخاص باألشخاص ذكؼ اإلعاقات
 Individuals With Disabilities Education Act Idea حضث يذضخ التعخيف إلى أف ،

عاقة نسائية ذات داللة تؤثخ في التفاعل االجتساعي كالتػاصل المفطي كغضخ المفطي، التػحج إ 
كتحجث قبل سغ الثالثة، تؤثخ برػرة مباشخة عمى األداء التخبػؼ لمصفل التػحجؼ، كتختبط تمظ 
اإلعاقة بعجد مغ الخرائز السراحبة في تكخار الشذاشات كالحخكات الشسصية كرفس 

 &Fogt )خكتضغ الضػمي، كاالستجابة غضخ العادية لمسثضخات الحدية.التغضضخ في البضئة كال
Miller., 2003: 216) 

 Association American forعخفت الجسعية االمخيكية التػحج عمى أنو )
Autism1999، نػع مغ االضصخابات التصػرية كالتي تطيخ خبلؿ الدشػات الثبلث األكلى )

ات نضػركلػجيو تؤثخ عمى كضائف السخ كمغ ثع تؤثخ مغ عسخ الصفل، كتكػف نتيجة الضصخاب
عمى مختمف نػاحي الشسػ فتجعل االتراؿ االجتساعي صعبًا عشج ىؤالء األشفاؿ كسا تجعميع 
يعانػف مغ صعػبة في االتراؿ سػاء أكاف لفطيًا أـ غضخ لفطي كيزصخب ىؤالء األشفاؿ مغ 

دائسا  شع مغ الكمسات بصخيقة آليةأؼ تغضخ يحجث في بضئتيع كيكخركف حخكات جدسيو اك مقا
 (6: 9141)أمضغ،

(، National Autistic Society,9113كعخفت الجسعية البخيصانية الجكلية التػحج )
بأنو اضصخاب نسائي شػيل السجػ يؤثخ عمى قجرة الفخد مغ حضث التػاصل كالتفاعل 
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ػيغ عبلقات مع االجتساعي مع اآلخخيغ كفيع مذاعخىع كانفعاالتيع كبشاء صجاقات كتك
 (42: 9149األقخاف.)القر، الخػالجة،

يعخؼ التػحج بأنو عجد يعضق تصػيخ السيارات االجتساعية كالتػاصل المفطي كغضخ 
المفطي كالمعب التخضمي كاإلبجاعي، كىػ نتيجة اضصخاب عربي يؤثخ عمى الصخيقة التي يتع 

مذكبلت في السيارات مغ خبلليا جسع السعمػمات كمعالجتيا بػاسصة الجماغ مدببة 
االجتساعية تتسثل في عجـ القجرة عمى االرتباط كخمق عبلقات مع األفخاد، كعجـ القجرة عمى 
المعب كاستخجاـ كقت الفخاغ، كعجـ القجرة عمى الترػر البشاء كالسبلئسة التخضمية. )عمضػات، 

9114 :06) 

ابات كاضحة في جػانب الشسػ كيعتبخ التػحج مغ إعاقات الشسػ السدمشة التي يشتج عشيا اضصخ 
السختمفة )الحخكي االجتساعي االنفعالي المغػؼ( كالسرحػبة بأنساط سمػكية نسصية شاذة، كسا 

الخػالجة:  9149أف ىحه األعخاض تطيخ في الثبلث سشػات األكلى مغ عسخ الصفمد )القسر،
02) 

خاب التػحج كمغ خبلؿ العخض الدابق لمتعخيفات السختمفة التي تشاكلت مػضػع اضص
تبلحع الباحثة أف غالبية ىحه التعخيفات قج اتفقت عمى أف التػحج ىػ عبارة عغ اضصخاب 
نسائي يطيخ عمى الصفل مشح الثبلث الدشػات األكلى مغ عسخ الصفل، كيراحب ىحا 
االضصخاب كجػد خبلؿ كاضح في التػاصل االجتساعي باإلضافة إلى كجػد خمل كبضخ في 

خ المفطي، يراحبو ضيػر سمػكيات تكخارية ركتضشية ليذ ليا معشى، التػاصل المفطي كغض
 كيدتجعي اضصخاب التػحج إلى كجػد بخامج خاصة كخجمات صحية كتخبػية. 

 :أعراض التهحد ومؤشراته 

فإنو يسكغ إجساؿ أعع اإلعخاض كالسؤشخات كالخرائز السسضدة لؤلشفاؿ بإضصخاب 
 التػحج عمي الشحػ التالي:
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 إلي العزلة وعدم الرغبة في اإلهتسام أو اإلرتباط باإلخرين.أوآل: السيل 

 ثانيا: قرهر في مهارات التهاصل سهاء اللفظى أو غير اللفظي.

تعتبػػخ السذػػكبلت الستعمقػػة بالتػاصػػل مػػغ الخرػػائز السيسػػة التػػي تسضػػد األشفػػاؿ ذكػ 
شػارة، اضصخاب شيف التػحج فيػع عػاجدكف عػغ اسػتخجاـ شػخؽ التػاصػل مثػل الرػػر، لغػة اإل

اإليساءات، كسا أف بعزيع يدتخجـ لغة غضػخ شبيعيػة ، كبعزػيع يتحػجث كمسػات مفػخدة، بضشسػا 
الػػػبعس األخػػػخ يقػػػـػ بتخديػػػج الكمسػػػات أك العبػػػارات مػػػخارا كتكػػػخارا )السرػػػاداه( ، كيعتبػػػخ قرػػػػر 
كتأخخ الشسػ المغػؼ أحج الدسات كالخرائز السمفتة لمشطخ لجػ األشفاؿ التػحجيضغ فأكثخ مػغ 

% مغ األشفاؿ التػحجيضغ يشقريع استخجاـ المغة بذكل فعاؿ كمفضج، كمع ذلظ يسكغ القػؿ 21
بػػأف قرػػػر التػاصػػل يعػػج أكثػػخ عسقػػًا مػػغ قرػػػر المغػػة، فػػأكثخ األشفػػاؿ التػحػػجيضغ ال يػػجركػف 
مجلػؿ اإلبتدامة أك العبػس أك اإليساءات، مسا يديج مغ عسق قرػر كمذكبلت التػاصل ألنو 

 بذؿية المفطي كغضخ المفطي. يتزسغ التػاصل

كيػػػػختبط بسذػػػػكبلت التػاصػػػػل لػػػػجػ ىػػػػؤالء األشفػػػػاؿ أيزػػػػا اإلخفػػػػاؽ فػػػػي عسميػػػػة االنتبػػػػاه 
حضػػث يذػضخ ىػػحا السفيػـػ إلػػى الشطػخ إلػػى الذػإ الػػحػ يشطػخ إليػػو  Joint Attentionالسذػتخؾ 

الذػػخز األخػػخ، كيدػػسح االنتبػػاه السذػػتخؾ لؤلشفػػاؿ بإقامػػة تفػػاعبلت اجتساعيػػة مػػع األخػػخيغ، 
كيعتبػػخ عسميػػػة أساسػػػية الزمػػػة لمتػاصػػل سػػػػاء المفطػػػي أك غضػػػخ المفطػػي، حضػػػث يرػػػعب عمػػػضيع 

اعل االجتساعي ، كسا أنيع ال يدتجضبػف لسحاكالت السباداه بجحب انتباه اآلخخيغ إلضيع لبجء التف
سػاء بػإدارة الػخأس نحػػىع، أك تػجيػو الشطػخ إلػضيع، أك إبػجاء أػ نػػع  –اآلخخيغ جحب انتباىيع 

مػػغ االسػػتجابة لػػحلظ سػػػاء لفطيػػة أك غضػػخ لفطيػػة، كمػػغ مطػػاىخ اضػػصخابات التػاصػػل المفطػػي 
زية، كسا يرعب عمضيع مسارسة المغػة أيزا قمب الزسائخ أك عكديا، كقج يدتخجمػف لغة مجا

 (9114) جػردف، كسضتػارت ،  .الػاقعية
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 ثالثا: الدلهكيات الشسطية ومحدودية االهتسامات:

إلى أف األشفػاؿ ذكػ أضػصخاب   Scott et al., ( 2000)أشار جاؾ سكػت كاخخكف 
كالتقػلػػػػب  التػحػػػػج يشذػػػػغمػف بعػػػػجد قمضػػػػل مػػػػغ األنذػػػػصة كاالىتسامػػػػات كيتدػػػػع سػػػػمػكيع بالشسصيػػػػة

باإلضافة إلى رفس التغضضخ فػي البضئػة السحيصػة ، فقػج يشػدعج الصفػل كثضػخا إذا حػجث تغضضػخ فػي 
 ركتضغ حياتو كالحػ يتزسغ البضئة السادية أك األحجاث الضػمية التى اعتاد عمضيا.

 Stereotyped Behavior( الدػمػؾ الشسصػي 4662كقج عخؼ عبج الحسضج، ككفػافي )
ط أك السقػلػػب، كىػػ سػػمػؾ جامػج غضػػخ مػخف يػػتع بغػس الشطػػخ عػغ التغضػػخات بأنػو الدػػمػؾ السػشس

في الدياؽ كالشتائج التى يشبغي أف تؤدػ إلى التعجيبلت في كيؽية ترخؼ الفخد، أػ أنو سمػؾ 
 يتبع نسصًا كاحجا متكخرا.

كمعطع األشفاؿ ذكػ اضػصخاب التػحػج يسارسػػف أنساشػا متكػخرة مػغ الدػمػكيات، كلػجييع 
خاصػػة غضػػخ عاديػػة، كال تكػػػف ىػػحه الدػػمػكيات، اسػػتجابة لسثضػػخ معػػضغ بػػل غالبػػًا مػػا اىتسامػػات 

تكػػػف سػػمػكيات غضػػخ ىادفػػو يسارسػػيا الصفػػل تبػػجأ كتشتيػػى بذػػكل مفػػاجإ كتمقػػائى ، فعمػػي سػػبضل 
السثاؿ ، قج يشذغل شفل بمف إشػار سػيارة لعبػة لدػاعات شػيمػة دكف االىتسػاـ بصخيقػة تذػغضميا 

يدػتسخ أخػخ فػى كضػػع مجسػعػة مػغ األلعػاب الرػغضخة فػي صػف كاحػػج أك رؤيتيػا تدػضخ ، كقػج 
 (Smith& Tyler 2010)بصخيقة معضشة. 

كتػجػػج سػػسة أخػػخػ ليػػا أىسضتيػػا فػػي ىػػحا الرػػجد تتسثػػل فػػي الثبػػات عمػػى ركتػػضغ معػػضغ، 
كمقاكمة أؼ تغضخ يصخأ عميو حتى كإف كاف ىحا التغضضخ شؽيفا، كتعج الخغبة القيخية في الحفػاظ 

البضئػػة مػػغ الخرػػائز الجػىخيػػة التػػى تسضػػد حػػاالت أضػػصخاب التػحػػج كسػػا الحطيػػا عمػػى ثبػػات 
، فقػػج يتسضػػد بعػػس ىػػؤالء Rimlandكػػانخ، كدعسيػػا كثضػػخ مػػغ البػػاحثضغ بعػػجه كمػػشيع ريسبلنػػج 

األشفاؿ بالقجرة عمى الػعى الجقضق ألكضػاع االشػياء فػى البضئػة كيرػخكف عمػى عػجـ إجػخاء أيػة 
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ختضػػػب األثػػػػاث ، ككضػػػع األلعػػػاب كشخيقػػػػة إعػػػجاد السائػػػجة، كقػػػػج تغضػػػخات ليػػػحه األشػػػػياء ، مثػػػل ت
يتعػػخض الصفػػل ذك أضػػصخاب التػحػػج لمحػػدف كاأللػػع كالثػػػرة العارمػػة إذا مػػا شػػخأ أػ تغضضػػخ عمػػى 

أحػػج الدػػسات الدػػمػكية التػػى يسكػػغ مبلحطتيػػا  Rigidityالبضئػػة التػػى اعتػػاد عمضيػػا كيعػػج الجسػػػد 
حيغ غالبا ما يكػنػف غضػخ قػادريغ عمػى نقػل مػا تعمسػػه أيزا لجػ غالبية األشفاؿ التػحجيضغ، ال

إلػػى مػاقػػف أخػػخػ )انتقػػاؿ أثػػخ الػػتعمع( حضػػث إنيػػع يعتسػػجكف عمػػى ضيػػػر اإلشػػارات نفدػػيا فػػي 
 (.Haiduc, 2009:29,38: 9149تختضبيا لتحكخ كإصجار األستجابة السشاسبة )رشجػ ، 

 رابعا: مذكالت خاصة بالحركة واإلدراك الحدي:

األشفاؿ ذكػ اضصخاب شيف التػحج مغ مذكبلت في الحخكػة تذػسل عػجـ يعانى بعس 
التشاسق ، كعجـ االتداف ، كعجـ التأزر الحخكػي، مثػل التػأرجح، كصػعػبة الؿػبس عمػى األشػياء 
بالضػػجيغ، كصػػعػبة اسػػتخجاـ الضػػجيغ فػػي تشػػاكؿ الصعػػاـ، كمذػػكبلت فػػي التػجػػو السكػػانى ، كعػػجـ 

 د الحخكى، كالحخكة الدائجة.كجػد تأزر بضغ العضغ كالضج، كالجسػ 

كمػػغ جيػػة أخػػخػ يعػػانى بعػػس األشفػػاؿ ذكػ اضػػصخاب شيػػف التػحػػج مػػغ مذػػكبلت فػػي 
ىػػ عسميػة عرػبية تحػجث داخػل كػل   Sensory Integrationاإلدراؾ، أك التكامػل الحدػي 

مشػػا، تأخػػح السعمػمػػات الحدػػية مػػغ أجدػػامشا كالعػػالع مػػغ حػلشػػا كيقػػـػ السػػخ بتمقػػي كبخمجػػة ىػػحه 
ػمػػات فػػي تكامػػل لكافػػة السعمػمػػات القادمػػة مػػغ القشػػػات الحدػػية السختمفػػة كيدػػسح لشػػا ىػػحا السعم

التكامػػل باسػػتجابة ذاتيػػة أك بالحخكػػة اآلليػػة " األرتػماتيكيػػة " كالفعالػػة كالسخيحػػة فػػي التفاعػػل مػػع 
السػاقػػف الشػعيػػة كالستصمبػػات البضئيػػة، كتتػاصػػل عسميػػة التكامػػل الحدػػي شالسػػا أسػػتسخ الجيػػاز 

 .(Turkjngton, 2007)ربي السخكدػ في الشزج الع

كنتيجػة القرػػر فػي التكامػػل الحدػى يعػانى بعػس ىػػؤالء األشفػاؿ مػغ الحداسػية الدائػػجة 
لمسثضػػخات الحدػػية )الدػػسعية ،أك البرػػخية ، أك المسدػػية ، أك الذػػسية(، بحضػػث يذػػعخ بالزػػضق ، 
كالتػتخ كالغزب إذا تعخض لقجر شجيج مغ تمظ السثضخات ، بضشسا قج يعانى االػبعس األخػخ مػغ 
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تمػظ السثضػخات بحضػث يدػتصيع تحسػل مقػجار كبضػخ مشيػا ، كبضشسػا نجػج بعػس حداسية مشخفزة ل
ىؤالء األشفاؿ ال يتحسمػف مجخد لسذ أػ شإ لجدسيع فإف بعزيع اآلخخ قج ال يذػعخ بػااللع 
لجرجة أنو قج ال يذعخ بالحخارة أك الشار التى ترضب جدجه مغ جػخاء مبلمدػة مرػجر حػخارة أك 

دضل مغ جدجه مغ جخاء الخخبذة بأضػافخه ، كقػج ال يدػتجضب جدع ساخغ أك ال يذعخ بالجماء ت
بعػػػس ىػػػؤالء األشفػػػاؿ لؤلصػػػػات السختفعػػػة كيبػػػجك كأنػػػو أصػػػع، بضشسػػػا قػػػج يزػػػع الػػػبعس األخػػػخ 
أصابعة فػي أذنيػة لسجػخد سػساع صػػت مختفػع قمػيبل، كفػي نفػذ الدػياؽ يسكػغ أف يتػأثخ بعػس 

لزػػػػء شػػػجيج ، بضشسػػػا ال يتػػػأثخ األشفػػػاؿ بجرجػػػة كبضػػػخة ترػػػل إلػػػى التػػػػتخ كالزػػػضق إذا تعػػػخض 
 (.9140البعس األخخ بحلظ )الذخز، 

 :مهارات اإلمهات للتعامل مع أطفالهن ذوى اضطراب التهحد 

إذا كانػػػػت رعايػػػػة كتخبيػػػػة األشفػػػػاؿ العػػػػاديضغ تسثػػػػل تحػػػػجيا  لمػالػػػػجيغ، فػػػػإف رعايػػػػة كتخبيػػػػة 
الػالػجيغ أف يتػدكدا  األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج تسثل تحجيًا أكبػخ لػالػجييع ، مسػا يتصمػب مػغ

بسيارات خاصػة تدػاعجىع عمػى رعايػة كتخبيػة ىػؤالء الصفػاؿ. كىػحا يتصمػب تغضضػخا فػي األسػمػب 
الحػ تتبعو األـ في تفاعميا مع شفميا أكثخ مغ تغضضخ سمػؾ الصفل في حج ذاتػو لػحا تمعػب األـ 

خػبلؿ خفػس دكرا أساسيا كضخكريا في تحدضغ مدتػػ التفاعل االجتساعي لصفميا كيكػػف مػغ 
حػػػجة الدػػػمػكيات الشسصيػػػة ، كذلػػػظ مػػػغ خػػػبلؿ تجريبػػػو عمػػػى السيػػػارات اإلجتساعيػػػة فػػػي سػػػياقيا 
الصبيعي باإلضافة إلى السيارات التى يكتدبيا الصفل داخل السخكػد مػغ ارشػاد ك تػجريب كنقميػا 

 (.(Malmberg, 2007إلى داخل البضئة االجتساعية لمصفل.  

عخفػػػة بػػػو ، كبالتػػػالى ىػػػى األكثػػػخ قػػػجرة عمػػػى تدكيػػػج كاألـ ىػػػى األقػػػخب لمصفػػػل كاالكثػػػخ م
باإلضػػػافة إلػػػى دكرىػػػا فػػػي تعسػػػيع  األخرػػائضضغ بػػػأكبخ قػػػجر مػػػغ السعمػمػػػات عػػػغ حالػػػة شفميػػػا ك

السيػػػػػػارات التػػػػػػى تعمسيػػػػػػا الصفػػػػػػل كنقميػػػػػػا مػػػػػػغ السخكػػػػػػد إلػػػػػػى السشػػػػػػدؿ خاصػػػػػػة إذا تػػػػػػع تدكيػػػػػػجىا 
لقاءات مشطسة مػع األـ، يتػيح باالستخاتيجيات التى تسكشيا مغ التعامل مع شفميا.مغ ثع تختضب 

فخصػػػة الحرػػػػؿ عمػػػى معمػمػػػات فػػػي غايػػػة األىسيػػػة عػػػغ التػػػاريخ الشسػػػائى )التصػػػػرػ( لمصفػػػل، 
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كالتػػاريخ الصبػػي ، كالسيػػارات السكتدػػبة ، كاألسػػتجابات الحدػػية ، كالتحػػجيات الدػػمػكية، كعبلقػػة 
خ سػمػكيات الصفػل شفميا االجتساعية، باإلضافة إلى احتساؿ معخفتيا ببعس األسػباب التػى تثضػ

غضػخ السشاسػبة، مسػا لػػو أكبػخ األثػخ فػػي كضػع كإعػجاد الخصػة التخبػيػػة الفخديػة الخاصػة بالصفػػل. 
 (.9141)سميساف، 

( إلػػػػى أىسيػػػػة دكر األـ فػػػػي تعمػػػػيع شفميػػػػا ذكػ 9114) Malmbergكأشػػػػارت مػػػػالسبضخج 
 اضصخاب التػحج عمى الػجو التالى:

سمػؾ الصفل مغ خبلؿ إتاحة الفخصة لتعمسو  األـ قادرة عمى إجخاء تغضخات إيجابية في -4
 في بضئتو الصبيعية.

تعسيع السيارات التى يكتدبيا الصفل داخل بضئة مشطسة إلى البضئة الصبعضية التى يعػير  -9
 فضيا الصفل.

األـ ىي األقخب لمصفل كبالتالي فيي عمى معخفة كثيقة باحتياجاتو، كلجييا القػجرة عمػى  -0
 تمبضتيا.

األميػػات فػػي تخبيػػة كتعمػػيع أشفػػاليغ ذكػ أضػػصخاب التػحػػج: فضشبغػػي  كنطػػخا ألىسيػػة دكر
إكدػػابيغ العجيػػج مػػغ السيػػارات الزػػخكرية التػػي تسكػػشيع مػػغ التعامػػل مػػع أشفػػاليغ مسػػا يكػػػف لػػو 
األثخ في خفس السذكبلت الدمػكية لػجػ ىػؤالء األشفػاؿ ، كمػغ ىػحه السيػارات التػى يجػب أف 

 أشفاليغ ذكػ أضصخاب التػحج مايمى:تتستع بيا األميات أثشاء تعامميغ مع 
 مهارات التهاصل والتفاعل االجتساعي: -

يعج التػاصل ىػ القاسع السذتخؾ بضغ جسيع شخؽ التجخل كالعبلج لمصفل ذكػ اضصخاب 
التػحج، فإذا أراد أػ شخز أف يعجؿ سمػكيات ىحا الصفل فيػ بحاجة إلى التػاصل معػو عبػخ 

ؿباؿ مػػػا إذا كانػػػت ىػػػحه الخسػػػالة قػػػج كصػػػمت فعػػػبًل إـ ال، بػػػث الخسػػػالة بسػػػا ىػػػػ مصمػػػػب ، كاسػػػت
 (.9141فالتػاصل ىػ مفتاح الشجاح مع ىحه الفئة مغ االشفاؿ )عخب ، 
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كلػحلظ أكػج العجيػج مػػغ الستخررػضغ كالبػاحثضغ عمػى ضػػخكرة أف تذػجع األـ شفميػا عمػػى 
اإلسػتخاتيجيات  التػاصل، كتداعجه عمى تعمع شخؽ تػاصل فعالػة، كقػج بػادركا بتقػجيع العجيػج مػغ

التػػػػى تدػػػػاعج الػافػػػػجيغ عمػػػػى تشسيػػػػة التػاصػػػػل لػػػػجػ أشفػػػػاليع، حضػػػػث قػػػػاـ سػػػػيحافػس كأخػػػػخكف 
Sigafoos, et la., (2009)  :بترشيف استخاتيجيات التػاصل إلى قدسضغ 

 استراتيجيات سابقة لعسلية التهاصل وتكهن من خالل: -1

ية ، أك لفطيػة ، أك باإلشػارة، تمقضغ األستجابة كالحث عمضيا مػغ خػبلؿ تقػجيع مدػاعجة )جدػس -
 أك اإليساءه( لحث الصفل عمى التػاصل كالحرػؿ عمى استجابة مشاسبة.

إعجاد بضئة غشية بالسثضخات، فعمي سبضل السثاؿ ، كضع أشياء مفرمة لػجػ الصفػل فػي أمػاكغ  -
 بارزة، كلكغ ال يدتصيع الػصػؿ إلضيا.

 ل:استراتيجيات الحقة لعسلية  التهاصل وتكهن من خال  -2

التعديػػد كيكػػػف عقػػب تػاصػػل الصفػػل مباشػػخة ، فعمػػي سػػبضل السثػػاؿ، إذا شمػػب الصفػػل عرػػبخا  -
 فتقـػ بإعصائو أفزل السذخكبات السحببة إليو.

ترػػػػحيح الخصػػػػأ كذلػػػػظ عشػػػػجما يتػاصػػػػل الصفػػػػل بصخيقػػػػة غضػػػػخ مشاسػػػػبة ، ؼيجػػػػب مقاشعتػػػػو  -
 كمداعجتو عمى استخجاـ شخيقة مشاسبة لمتػاصل.

  :أساليب تذخيص اضطراب التهحد 

إف التذخيز العمسي الجقضق لحاالت اضصخاب التػحج يعتبخ أىع خصػة في اتجاه تقجيع      
الخجمات الخاصة لؤلشفاؿ التػحجيضغ، كتتجمى أىسية التذخيز في صعػبتو بالشطخ إلى 

الصفػلي / تذابو أعخاض التػحج مع أعخاض حاالت أخخػ متبلزمة اسبخجخ / متبلزمة الشقز 
اضصخاب ريت متبلزمة الكخكمػزكـ الير/ فراـ الصفػلة.. الخ(، كإلى صعػبة تجمي 
األعخاض في سغ مبكخة األمخ الحؼ يعخقل مدار التكفل السبكخ بالصفل التػحجؼ، ىحا ما دفع 
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بالسخترضغ في ىحا السجاؿ إلى االعتساد عمى مجسػعة مغ األدكات السعجة خريرا لتديضل 
 يز، نحكخ مشيا ما يمي: عسمية التذخ

 (: DSMالدليل التذخيري واإلحرائي لالضطرابات العقلية للرابطة األمريكية للطب الشفدي ) -1

يعج مغ أفزل السعايضخ التي يعتسج عمضيا في تذخيز التػحج، حضث تعتسج حاليا عمى      
 التي تذخز التػحج عمى الشحػ التالي:  9140االصجار الخامذ الرادرة عاـ 

A-  عجد ثابت في التػاصل كالتفاعل االجتساعي في سياقات متعجدة، في الفتخة الخاىشة أك
 كسا ثبت عغ شخيق التاريخ، كذلظ مغ خبلؿ األمثمة التالية: 

عجد عغ التعامل العاشفي بالسثل، يتخاكح، عمى سبضل السثاؿ، مغ األسمػب االجتساعي -4
إلى تجني في السذاركة باالىتسامات، كالعػاشف،  الغخيب، مع فذل األخح كالخد في السحادثة،

 أك االنفعاالت، يستج إلى عجـ البجء أك الخد عمى التفاعبلت االجتساعية. 

العجد في سمػكيات التػاصل غضخ المفطية السدتخجمة في التفاعل االجتساعي، يتخاكح مغ -9
ضعف تكامل التػاصل المفطي كغضخ المفطي، إلى الذحكذ في التػاصل البرخؼ كلغة الجدج 
أك العجد في فيع كاستخجاـ اإليساءات، إلى انعجاـ تاـ لمتعابضخ الػجيية كالتػاصل غضخ 

 المفطي. 

في تصػيخ العبلقات كالسحافطة عمضيا كفيسيا، يتخاكح، مثبل مغ صعػبات تعجيل  العجد-0
الدمػؾ لتبلئع الدياقات االجتساعية السختمفة، إلى صعػبات في مذاركة المعب التخضمي أك في 

 تكػيغ صجاقات، إلى انعجاـ االىتساـ باألقخاف. 

B - ذصة كذلظ بحرػؿ اثشضغ مسا أنساط متكخرة محجدة مغ الدمػؾ، كاالىتسامات، أك األن
يمي عمى األقل، في الفتخة الخاىشة أك كسا ثبت عغ شخيق التاريخ، كذلظ مغ خبلؿ األمثمة 

 التالية: 
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نسصية متكخرة لمحخكة أك استخجاـ األشياء، أك الكبلـ، مثبل )أنساط حخكية بديصة، صف -4
اإلصخار عمى التذابو، -9 األلعاب أك تقمضب األشياء، كالرجػ المفطي، كخرػصية العبارات(

كااللتداـ غضخ السخف بالخكتضغ، أك أنساط شقدية لمدمػؾ المفطي أك غضخ المفطي، مثبل )الزضق 
الذجيج عشج التغضخات الرغضخة، كالرعػبات عشج التغضضخ، كأنساط التفكضخ الجامجة كشقػس 

 .)  التحية، كالحاجة إلى سمػؾ نفذ الصخيق أك تشاكؿ نفذ الصعاـ كل يـػ

اىتسامات محجدة بذجة كشاذة في الذجة أك التخكضد، مثبل )التعمق الذجيج أك االنذغاؿ -0
 باألشياء غضخ السعتادة، اىتسامات محرػرة بذجة مفخشة السػاضبة(. 

فخط أك تجني التفاعل مع الػارد الحدي أك اىتساـ غضخ عادؼ في الجػانب الحدية مغ -1
لؤللع/درجة الحخارة، كاالستجابة الدمبية ألصػات أك البضئة، مثبل( عجـ االكتخاث الػاضح 

 األندجة محجدة، اإلفخاط في شع كلسذ األشياء، االنبيار البرخؼ باألضػاء أك الحخكة(. 

c-  تطيخ األعخاض في فتخة مبكخة مغ الشسػ )لكغ قج ال يتػضح العجد حتى تتجاكز
باالستخاتيجيات الستعمسة الحقة  متصمبات التػاصل االجتساعي القجرات السحجكدة أك قج تحجب

 في الحياة(.

D - تدبب األعخاض تجنية سخيخية ىامة في مجاالت األداء االجتساعي كالسيشي الحالي، أك
 في غضخىا مغ الشػاحي السيسة. 

E-  ال تفدخ ىحه االضصخابات بذكل أفزل باإلعاقة الحىشية )اضصخاب الشسػ الحىشي( أك
اقة الحىشية كاضصخاب شيف التػحج يحجثاف مًعا في كثضخ مغ تأخخ الشسػ الذامل. إف اإلع

األحياف، كلػضع التذخيز السخضي السذتخؾ لئلعاقة الحىشية كاضصخاب شيف التػحج، 
 يشبغي أف يكػف التػاصل االجتساعي دكف الستػقع لمسدتػػ التصػرؼ العاـ. 

االضصخاب التػحج، مبلحطة: األفخاد الحيغ لجييع تذخيرات ثابتة حدب الجلضل الخابع 
كاضصخاب أسبخجخ، أك اضصخاب الشسػ الذامل غضخ السحجد في مكاف آخخ، يشبغي مشحيع 
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تذخيز اضصخاب شيف التػحج. األفخاد الحيغ لجييع عجد كاضح في التػاصل االجتساعي، 
كلكغ أعخاضيع ال تمبي السعايضخ الضصخاب شيف التػحج، يشبغي تقضيسيع الضصخاب التػاصل 

ي. حجد ما إذا كاف: مع أك دكف ضعف فكخؼ مخافق مع أك دكف ضعف لغػؼ االجتساع
مخافق/ متخافق مع حالة شبية أك كراثية معخكفة أك عامل بضئي/ متخافق مع اضصخاب آخخ في 

 الشسػ العربي، أك العقمي، أك الدمػكي / مع كاتاتػنيا مخافقة الضصخاب شيف التػحج
)American Psychiatric Association, 2013: 50(. 

 (Le CHAT Checklist for Autism in Toddlersقائسة التهحد لألطفال دون الدشتين ) -2

" Simon Baron-Cohenقاـ بإعجاد ىحا السؿياس كل مغ "سيسػف باركف کػىغ "     
 45كيدتخجـ لمتعخؼ عمى شفل التػحج في الفتخة ما بضغ  4669كفخيق عسمو في بخيصانيا سشة 

أسئمة مػجية األكلياء األشفاؿ كجدء آخخ  6شيخا. يتكػف ىحا السؿياس مغ جدء يزع  03إلى 
مبلحطات يقػـ بيا الخبضخ )شبضب أشفاؿ، مختز نفدي كتتسضد ىحه القائسة ببداشة  2يذسل 

حتى مغ شخؼ غضخ السخترضغ حضث يدسح بسبلحطة اختبلؿ الشسػ في السطاىخ استخجاميا 
 الثبلث التالية: 

 انتباه الصفل نحػ السحيط )نبلحع قجرة الصفل عمى انتباىو لؤلشياء السػجػدة في محيصو(.  -

 التػاصل البرخؼ )نبلحع قجرة الصفل عمى الشطخ في اتجاه السثضخ(  -

 42ك 49لجػ الصفل العادؼ ابتجاء مغ الفتخة السستجة بضغ  المعب اإلييامي الحؼ يطيخ -
شيخا، حضث يتسضد الصفل التػحجؼ بخمل ؼيو. حضث استخمز الباحثػف بأف أؼ خمل في ىحه 

 %.50.1شيخا يتزسغ امكانية إصابتو بالتػحج بشدبة  45السطاىخ الثبلث لجػ الصفل ذؼ 
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 Modified Checklist for Autism in Toddlersقائسة التهحد السعدلة لألطفال دون الدشتين  -3

( مغ قبل األمخيكية "ديانا le M- le Mتع تعجيل قائسة التػحج لؤلشفاؿ دكف الدشتضغ )     
كذلظ مغ أجل رفع حداسية القائسة كذلظ  9114" كزمبلئيا سشة  Diana Robinsركبضشذ 
ة إلى األكلياء لتذتسل بحلظ سؤاال ججيجا إلى األسئمة التدعة األصمية السػجي 41بإضافة 

شيخا.كقج  91سؤاال مػجيا ألكلياء الصفل التػحجؼ ذؼ  90القائسة في صػرتيا الشيائية عمى 
 . (Boulekras,2011: 39)تع بحلظ إلغاء األسئمة السػجية لمخبخاء 

  Childhood Autism Rating Scale (CARS) مقياس تقدير التهحد الطفهلي -4

كتدتخجمو في ىحه الجراسة كيدتخجـ في تؿيع حالة مدتػؼ التػحج عشج الصفل ألنو،        
يعتبخ مغ أىع السقاييذ السدتخجمة في تذخيز التػحج لجػ األشفاؿ األكبخ مغ سشتضغ، أعجه 

صسع لبلستخجاـ  4651" سشة Schapler, Recihler, Rennerكل مغ "شبمخ كرسمخ كرنخ 
ضغ كمجربضغ لمؿياـ بتذخيز التػحج في مػاقف اكمضشيكية خبلؿ مغ قبل ميشضضغ كمختر

شػر ىحا السؿياس مغ قبل مذخكع أبحاث الصفل في  4655جمدات نفدية محجدة، كفي سشة 
جامعة كاركلضشا الذسالية بالػاليات الستحجة األمخيكية كذلظ بشاء عمى نتائج مذخكع عبلج 

( فأصبح باإلمكاف استخجامو مغ قبل TEACCHكتخبية األشفاؿ التػحجيضغ كإعاقة التػاصل )
مخترضغ آخخيغ مثل معمسي التخبية الخاصة كاألخرائضضغ الشفدضضغ كاختراصي ترحيح 
المغة. كقج صسع ىحا السؿياس لمتعخؼ عمى األشفاؿ التػحجيضغ كالتفخيق بضشيع كبضغ األشفاؿ 

ت التػحج السختمفة مغ ذكؼ اإلعاقات الشسائية األخخػ، كسا يعسل عمى التفخيق بضغ درجا
 بديصة كمتػسصة كشجيجة. 

كيخكد ىحا السؿياس عمى السعمػمات الدمػكية كالتجخيبية بجال مغ االعتساد الكمي عمى      
 الحكع االكمضشيكي كيذتسل عمى خسدة عذخ بشجا ىي: 
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استخجاـ  العبلقة االجتساعية / التقمضج كالسحاكاة / االستجابة االنفعالية / استخجاـ األشياء /
الجدع / التكيف مع التغضضخ االستجابة البرخية / االستجابة الدسعية / استجابة كاستخجاـ 
الحكؽ كالذع كالمسذ / الخػؼ كالقمق / التػاصل المفطي/ التػاصل غضخ المفطي مدتػػ 

 .Schopler et alالشذاط/ مدتػػ كثبات االستجابة العقمية التقضيع الكمي لجرجة التػحج. )
n.d). 

 ( GARS) Gilliam Autism Rating scaleمقياس تقدير التهحد لجيليام  -5

" كيدتخجـ لتذخيز  James E. Gilliamقاـ بإعجاد ىحا السؿياس "جايسذ جضمياـ      
كتحجيج درجة اإلصابة باضصخاب التػحج كاالضصخابات الدمػكية األخخػ، كتع اختيار فقخات 

ـ، كتعخيف الجسعية األمخيكية 4661األمخيكية لمتػحج عاـ السؿياس بشاء عمى تعخيف الجسعية 
. قشغ ىحا السؿياس عمى عضشة مكػنة مغ DSM- IVلؤلشباء الشفدانضضغ ككسا ىػ معخؼ في 

( كالية أمخيكية، ككشجا، ككػلػمبيا، كبػرتػريكػ. يذتسل ىحا 13( فخد تػحجؼ في )469)
التػاصل، التفاعل االجتساعي، التصػر  السؿياس عمى األبعاد التالية الدمػكيات الشسصية،

الشسائي(. كيدتخجـ ىحا السؿياس مغ شخؼ السعمسضغ كالسداعجيغ التخبػيضغ كأكلياء األشفاؿ 
سشة  99إلى  0التػحجيضغ لتذخيز التػحج لجػ األشفاؿ الحيغ تتخاكح أعسارىع ما بضغ 

Autism Rating Scales2010. 

 بأطفال التهحد:  التدخل استراتيجيات 

  TEACCHاستخاتيجية بخنامج عبلج كتخبية األشفاؿ التػحجيضغ كالسعاقضغ تػاصميا  -4

Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped Children  
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بخنامج شػر بجامعة نػرث كاركلضشا بالػاليات الستحجة األمخيكية، أسدو "إريظ شػيمخ      
Eric Schopler يعج أكؿ بخنامج تخبػؼ اعتسجتو الجسعية األمخيكية لمتػحج. 4649" سشة ،

كيعتسج عمى مبجأ تعميع التػحجيضغ باستعساؿ نقاط قػتيع الكامشة في االدراؾ البرخؼ، 
كالتعػيس عغ نقاط الزعف الستعمقة بزعف فيع المغة كالبضئة كاستخجاـ الرػر كالكمسات 

دمػكي السكثف مغ تحدغ الدمػؾ التػحجؼ، رغع أنو ال يختفي السكتػبة. كيسكغ ىحا العبلج ال
تساما، كباعتبار تقشية تضتر مغ البخامج الدمػكية فيي تحتاج لمتصبضق السدتسخ كالسكثف، كسا 
أنيا تحتاج لمتعديد، عمى سبضل السثاؿ يسكغ "تعميع الجمػس" كذلظ باستخجاـ السحاكاة كنطاـ 

كل كامل. كسا أف نتائج ىحا البخنامج يكػف فعاال كمسا كاف السكافئة كذلظ لتحقضق التجريب بذ
التجريب في بضئات مشطسة كممضئة بسخاجع كدالئل برخية كاضحة تسكغ الصفل الستػحج مغ 

 (Piolat,2005: 104 التكيف مع البضئة. )

كيتعامل البخنامج مع جػانب عجيجة أىسيا، المغة، التػاصل، الدمػؾ، الجانب الحدي،      
اشفي، االجتساعي في الحياة الضػمية لمصفل، بذكل تكاممي، كمغ خبلؿ اإلشار الجساعي الع

أشفاؿ فقط، مقابل السعمسضغ كمداعجة، باإلضافة إلى شاقع  4-2ال يديج عجد األشفاؿ عغ 
كبضخ يتكػف مغ األخرائي في الشصق كاالتراؿ كالسعالج الػضيفي كالشفدي كاالجتساعي كيتع 

ؼ لكل شفل كفق الخصة التخبػية الفخدية الدشػية، كيدتثسخ عالع الصفل ترسيع كبشاء تخبػ 
التػحجؼ مغ خبلؿ التخكضد عمى نقاط القػة عشجه، مثل اىتسامو بالتفاصضل الجؾيقة كحبو 

 لمخكتضغ. 

كيعتسج ىحا البخنامج عمى تعسيع السيارات التي يتعمسيا األشفاؿ التػحجيػف، فقج يتعمسػف      
ي السجرسة كيقػمػف باستخجاميا مع التجريب بججارة، إال أنيع قج ال يدتخجمػنيا ميارة معضشة ف

في السشدؿ أك عشج األقخباء أك في األماكغ العامة. كبالتالي تشخفس فائجة تعمع السيارة اف لع 
يتسكغ الذخز مغ استخجاميا كتعسيسيا، كلحلظ كاف مغ الزخكرؼ أف يكػف لؤلسخة دكر 

شفميا عمى تعسيع السيارات التي يتعمسيا كاستخجاميا في مختمف  نذط كفعاؿ في مداعجة
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األكضاع، كذلظ مغ خبلؿ زيارات مشدلية يتع تختضبيا بضغ األسخة كالسجرسة، كغالبا ء ما يحزخ 
األخرائي االجتساعي كمعمع/ة الصالبة. كالتي يتع مغ خبلليا تحجيج كترسيع البضئة التكاممية 

التعامل مع شفميا بذكل عاـ. إضافة إلى التػاصل الضػمي مغ  لمصالب كمداعجة األسخة عمى
خبلؿ الكتابة في دفتخ يخز الصالب كإرسالو إلى أسختو، كسا يصمب مغ األسخة اإلجابة 
كتجكيغ مبلحطاتيا عمى الجفتخ، مسا يداىع في تػاصل يػمي كاحتخاـ متبادؿ ما بضغ السجرسة 

 ( 42 :9110كالسعمع كاألسخة )الدخشاكؼ كآخخكف، 

  Applied Behaviour Analysis ABAالتحليل الدلهكي التطبيقي  -2

 *كىػ ما سيدتخجـ في البحث الحالي كيقػـ عميو ترسيع البخنامج.

إلى تعجيل الدمػكيات غضخ السخغػب  ABAييجؼ تحمضل الدمػؾ التصبيقي السعخكؼ ب      
دببات ىحه الدمػكيات، كمغ ثع بيا عغ شخيق التحمضل األساسيات الدمػؾ البذخؼ، كمعخفة م

كضع خصة عسل متكاممة لمتخمز مغ الدمػؾ الغضخ مخغػب بو، كاستبجالو بالدمػؾ السشاسب. 
في اكداب األشفاؿ ميارات عجيجة في  ABAكلقج أثبتت األبحاث العمسية نجاح شخيقة 

مجاالت تعمع المغة كالسيارات االجتساعية باإلضافة إلى تحدضغ ميارات التعمع لجييع. كسا 
أثبتت األبحاث العمسية نجاح ىحه الصخيقة في التعامل مع األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ تحجيات 

 ج كتذتت االنتباه كفخط الحخكة. الدمػؾ السراحبة لكثضخ مغ االضصخابات الشسائية، مثل التػح
(Brusa et al. 2008:135)  

"سشة  Skinnerفي العسمية التعميسية أك كسا أشمق عمضيا "سكشخ  ABAفإستخجاـ شخيقة      
, "التعمع الدمػكي" تيجؼ إلى ترسيع بخنامج نطخؼ كتصبيقي فخدؼ مكثف لسػاجية 9111

التحجيات التي يػاجييا األشفاؿ السرابػف بالتػحج كذلظ بإجخاء التقضيع، كترسيع بخنامج 
 التصبضق كاالشخاؼ الكامل عمى عسمية التأىضل. 
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ع اجخاء مقابمة مع كالجؼ الصفل، ككل كيشز العبلج بسخاؾبة مبجئية لدمػكيات الصفل م     
مغ لو عبلقة مباشخة مع الصفل في حياتو الضػمية، لػضع ترػر عاـ الحالة الصفل الدمػكية 
مع تػصيات مبجئية لمتعامل مع بعس الدمػكيات السحجدة أك اجخاء تقضيع شامل لمدمػؾ. ثع 

رسيع بخنامج سمػكي دراسة سمػكيات الصفل كقجراتو في مختمف مجاالت التصػر، بيجؼ ت
مكثف باإلضافة إلى دراسة العػامل الدمػكية التي تؤثخ سمبية عمى كفاءة الصفل التعميسية، 
لػضع بخنامج خاص يقمل مغ ىحه العػامل كيزسغ نجاح العسمية التعميسية. كسا تؿيع ميارات 

ة التقضيع، يتع التفاعل االجتساعي كالدمػكيات التي تؤثخ عمى األداء. كبعج االنتياء مغ عسمي
تصبضق البخمجة الدمػكية السكثفة مغ خبلؿ التجريب الضػمي باستخجاـ مبادغ تحمضل الدمػؾ 
التصبيقي، كالبخامج التجريبية الفخدية التي يتع تصػيخىا مغ خبلؿ التقضيع الدمػكي.( بتصبضق 

المغػية،  بخنامج البخمجة السكثفة كالتي تذسل تجريبات عمى ميارات مختمفة مثل السيارات
كميارات العشاية الذخرية، باإلضافة لمسيارات اإلدراكية، كالحخكية، كالسيارات االجتساعية، 
أك ميارات المعب. كيتع ذلظ مغ خبلؿ استخجاـ تقشيات سمػكية مثبتة عمسية، مثل أسالضب 

كسا  التحكع باألحجاث التي تدبق الدمػؾ، كأسالضب التعديد، كالتذكضل، كغضخىا مغ األسالضب،
يسكغ أف تتع التػصية باستخجاـ نساذج التعمع السثبتة عمسية مثل أسمػب التعميع السباشخ كجدء 
مغ البخمجة. كيذتسل تخصيط البخنامج عمى أسالضب خاصة لزساف تعسيع أؼ تعجيل لمدمػؾ. 
 كيتع تجريب كتػجيو أفخاد أسخة الصفل السمتحق ببخنامج البخمجة الدمػكية السكثفة كذلظ بذكل

متػاصل لزساف نجاح البخنامج، كسا يسكغ تكضيف البخنامج ليصبق في السخاكد الخاصة بيحه 
  .(Hallahan, et al. 2006)الفئة أك بالسشدؿ حدب قجرات الػالجؼ

لحلظ الدمػؾ  تعجيل مجخاب لكل األكسع السطمة  (ABA) التصبيقي الدمػؾ تحمضل كيعتبخ     
تحمضل الدمػؾ التصبيقي كسجخل لمحج مغ الدمػكيات اعتسجنا في ىحا البحث عمي فشيات 

فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي  الدمبية لمصفل التػحجؼ كخاصة الدمػؾ الشسصي، حضث أف
تدتخجـ لجعع األفخاد الحيغ يعانػف مغ التػحج كاضصخابات الشسػ ذات الرمة في عمى األقل 
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بإجخاءات التعديد لتعميع ميارات  ( تعميع السيارات الحجيثة )مثاؿ: التعميع4خسذ شخؽ: )
( التعديد كاالحتفاظ 9الحياة الػضيؽية، ميارات االتراؿ، السيارات السشطسة كاالجتساعية )

( تعسيع الدمػؾ مغ مػقف آلخخ )مثاؿ: تعميع كنقل 0(بالسيارات التي تع اكتدابيا مغ قبل. 
الطخكؼ التي تحجث في ضميا (  تقضضج أك تزضضق 1السيارات االجتساعية إلى بضئات شبيعية )

( خفس 2الدمػكيات الستجاخمة )مثاؿ: تعجيل بضئة التعمع، تعجيل العشاصخ التي تدبق الدمػؾ )
الدمػكيات الستجاخمة مغ خبلؿ إيقاؼ تعديدىا كتعديد الدمػكيات البجيمة السشافدة. ىحه الصخؽ 

مغ مكػنضغ أساسضضغ. السكػف تع احتػائيا في بخامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي التخبػية كتكػنت 
األكؿ ىػ ؾياس الدمػؾ في البضئة التخبػية كالسكػف الثاني ىػ التجخل القائع عمى الؿياس 

 كآلبخت، كضخني( لتصػيخ السيارات الجراسية كالػضيؽية كميارات الحياة كالدمػؾ االجتساعي.
9149 :41.) 

 خطهات تحليل الدلهك التطبيقي:

تتزسغ عسمية تحمضل الدمػؾ التصبيقي كافة الخرائز، كتسثل مشيجاً  مفزبل لتغضضخ      
 :كتدضخ عسمية تحمضل الدمػؾ التصبيقي كفقًا لمخصػات اآلتية .الدمػؾ

 تحجيج الدمػؾ غضخ السخغػب ؼيو -أ 
 .تحجيج األىجاؼ -ب 
 كضع شخؽ لؿياس الدمػكيات السدتيجفة. -ج 
 تقضيع مدتػؼ االداء الحاضخ لمدمػؾ. -د 
 ترسيع كتصبضق التجخبلت )تعمع سمػكيات ججيجة أك خفس سمػكيات غي مخغػبة( -ق 
  .الؿياس السدتسخ لمدمػكيات السدتيجفة لتحجيج فعالية التجخل -ك 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1788 

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

تقضيع مدتسخ لفعالية التجخل كإجخاء التعجيبلت عميو عشج الحاجة كذلظ بيجؼ السحافطة عمى 
-Applied) لمتجخل.(efficiency) ءةكالكفا(effectiveness) أك زيادة كل مغ الفعالية 
behavior.com, 2013) 

  
 :ؼيو مخغػب الغضخ الدمػؾ خفس عمى تعسل:ABA) التصبيقي) الدمػؾ تحمضل استخاتيجيات

 األنساط بعس إضعاؼ أك كف إلى يؤدؼ الحؼ السثضخ : كىػ(Punishment)  العقاب
 العقاب كىػ )فضيا مخغػب غضخ (مشفخة اتخ مثض استخجاـ -أ :بصخيقتضغ ذلظ كيحجث الدمػكية،

 كىػ الدمػكي الدياؽ مغ  )إيجابية تامعدز ( فضيا مخغػب تامثضخ  لةاز إ -ب األكؿ، الشػع مغ
 االستجابة، تكمفة العدؿ، الكبلمية، تاالعبار  :العقاب أشكاؿ( كمغ .الثاني الشػع مغ العقاب

 (94: 9141 يحضى،. ( ئجاالد  كالترحيح

 كقج يزعف، يعدز ال الحؼ الدمػؾ أف إلى األسمػب ىحا يدتشج (Extinction) : اإلشفاء
 دكف  السخغػبة غضخ االستجابات تجاىل عمى يختكد فيػ .الدمغ مغ فتخة بعج تساًما يتػقف
 تعديد يتع بل اإليجابي التعديد عغ التػقف يعشي ال كىحا .السشفخة السثضخات استخجاـ إلى المجػء

 (22: 9111الطاىخ، ( . نفدو الػقت في ؼيو السخغػب الدمػؾ

 عمى يعسل ءجخاإ كىػ  (Differential Reinforcement - DR) :التفاضمي التعديد
 :كىي أنػاع، ثبلثة إلى كيشقدع التعديد، باستخجاـ ؼيو السخغػب غضخ الدمػؾ خفس

 Differential Reinforcement of Low) التجريجي لمشقراف التفاضمي التعديد -4
Rates) معجؿ كاف فإذا ؼيو، مخغػب الغضخ الدمػؾ ؾياس فضيا يتع زمشية، فتخة تحجيج ؼيو :يتع 

 حجكث معجؿ كاف كاذا الفخد، تعديد يتع عشجىا معضشة، ؾيسة مغ أقل الفتخة تمظ أثشاء حجكثو
 ,Sulzer- Azaroff & Mayer)  . الفخد تعديد يتع فبل الؿيسة تمظ مغ أعمى الدمػؾ
1977) 
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 Differential Reinforcement of) الستػافق غضخ لمدمػؾ التفاضمي التعديد -9
Incompatible Behavior)   :السزاد طاباإلشخ  ءاخ جاإل ىحا كيدسى (Counter) 

Conditioning)  كغضخ مشاقًزا سمػًكا يؤدؼ عشجما لمصفل التعديد أك الجعع تقجيع ( كيعشي 
 (9112، كالعدة اليادؼ عبج(ؼيو.  السخغػب غضخ الدمػؾ مع متػافق

 Differential Reinforcement of Other) األخخػ  لمدمػكيات التفاضمي التعديد -0
Behaviors)  :لفتخة ؼيو مخغػب الغضخ بالدمػؾ الؿياـ عغ امتشاعو عشج الفخد تعديد يتع كؼيو 

  .(Repp & Deitz, 1983)معضشة زمشية

 أك اإليجابي، التعديد فقجاف االستجابة بتكمفة كنعشي : (Response Cost) االستجابة تكمفة
 الدضخ يخالف الحؼ الذخز يقـػ السثاؿ، سبضل فعمى كالعسل، الجيج بعس تتزسغ عقػبة

 (52: 9141 يحضى،( السقبػلة.  غضخ لبلستجابة ثسغ دفع ىشا فالعقاب مة،اغخ  بجفع

 الترخؼ كايزاح الفخد تأنضب في ءاخ جاإل ىحا كيتسثل  (Overcorrection) :الدائج الترحيح
 ؼيو، السخغػب غضخ سمػكو عغ نتجت التي األضخار لةابإز  كتكميفو لو، السقبػؿ كغضخ السقبػؿ

 معضشة. زمشية كلسجة متكخر بذكل ؼيو السخغػب غضخ لمدمػؾ نؿيزة سمػكيات بتأدية تكميفو أك
(Gelfand & Hartman, 1984     ) 

 (Lovaas( لػفاز )Applied Behavior Analysisبخنػػػامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي )
تذضخ البحػث كالجراسات ذات الرمة عغ عجـ كجػد عبلج محجد لمحيغ يعانػف مغ  

االضصخابات كعغ عجـ كجػد إجساع عالسي حػؿ استخاتيجيات التجخل األكثخ فعالية، إال أف 
ضيفي، كنػعية الحياة مغ تمظ االستخاتيجيات غالبًا تيجؼ لتحقضق أقرى قجر مغ االستقبلؿ الػ 

خبلؿ التقمضل ألدنى حج مغ الخرائز األساسية لبلضصخاب لجػ السرابضغ بو، كسا كتيجؼ 
تختمف  كسا لتديضل التشسية كالتعمع، كتعديد التشذئة االجتساعية، كتثؿيف األسخ كدعسيا

جات األىجاؼ الفخدية لمعبلج باختبلؼ األشفاؿ، كيسكغ أف تذسل عمى مجسػعات مغ العبل
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أسباب كيعػد ذلظ غالبًا إلى أف الصبية، كالعبلجات الدمػكية، كالتجخبلت التعميسية، 
االضصخاب ليدت مفيػمة بذكل كاضح، كسا أنو غالبًا ما يكػف العبلج معقجًا بدبب 
األعخاض الشاشئة عشو مثل: نػبات الغزب، كمذكبلت الدمػؾ التكيفي، ك سػءالترخؼ 

  .(9144(بارنا،كغضخىا 
العبلج الدمػكي العجيج مغ العبلجات الدمػكية السػجػدة، كالتي تعج أكثخىا شضػعًا ىػ      

Behavior Therapy   أك تحمضل الدمػؾ التصبيقي Applied Behavior Analysis  أك
ما يدسى ببخنامج )لػفاز(، حضث يعسل السعالجػف مع األشفاؿ لتعجيل سمػكيع، كتذكضل كبشاء 

ييع مغ شأنيا تصػيخ ميارات التػاصل كالتفاعل االجتساعي مغ خبلؿ سمػكات ججيجة لج
استخجاميع لسديج مغ التقشيات الدمػكية، مثل: التعديد اإليجابي، كالتدمدل، كالتذكضل، 
كاالخفاء كتحمضل السيسة إلى ميارات صغضخة متدمدة تجعل مغ الديل تعمسيا، حضث انتقل 

 عمى نقاط القػة لجػ الصفل  بجاًل مغ نقاط الزعف السعالجػف مغ خبللو إلى التخكضد أكثخ
 (.9144)مارؼ،  بحضث تبجأ العبلجات في كقت مبكخ في سغ عامضغ إلى ثبلثة أعػاـ

( أحج بخامج التي تعتسج عمي الشطخؼ كالتصبيقي ABAكيعج بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي) 
تداعج األشفاؿ عمى تعجيل كتعتبخ كاحجة مغ شخؽ العبلج الدمػكي األكثخ شيخة، كالتي 

الدمػكيات السزصخبة، ك التعميع، كالتغمب عمى ما يػاجيػنو مغ مراعب أك تحجيات 
تعميسية، كنطخًا لصبيعة االضصخاب كما يفخضو مغ تحجيات في التػاصل كالدمػؾ االجتساعي 

مغ  كتعج األىجاؼ األكلية لمعبلج ىي تحدضغ التػاصل كالدمػؾ االجتساعي، كقج ثبت ألكثخ
أربعضغ عامًا مغ األدلة التي تجعع أف بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي ىػ أحج الخيارات لعبلج 
التحجيات الدابقة لجػ األشفاؿ، كتخكد األسالضب السدتخجمة في البخنامج عمى استيجاؼ 
سمػؾ معضغ، كتحجيج ذلظ الدمػؾ ثع ترسيع التجخل لتحقضق اليجؼ القائع عمى تغضضخ ذلظ 

ثع إجخاءات التجخل، كتحمضل فاعمية التجخل، كمتابعة التجخل، كأخضخًا اتخاذ االجخات  الدمػؾ،
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 Rosenwasser)البلزمة التي مغ شأنيا الحفاظ عمى التغضضخات التي حجثت عمى الدمػؾ
and Axelrod, 2011) 

 
امعة كسسي البخنامج بيحا االسع ندبًة إلى )آيفار لػفاز( كىػ أستاذ الصب الشفدي في ج     

، كأكؿ شخز يصبق ىحا الشػع مغ استخاتيجيات التجريذ  UCLAكاليفػريشا( -)لػس أنجمػس
عمى األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب شيف التػحج، كألف الشتائج التي حققيا )لػفاز( كانت إيجابية 
عسل عمى إعجاد بخنامج )مشياج( يعتسج عمى فكخة التجريب عمى السيارات السحجدة مع التكخار 

إلى اإلتقاف كتعتسج عمى تجدئة السيارات السخاد تعميسيا إلى ميارات جدئية يشتقل مغ  لمػصػؿ
خبلليا الصالب مغ ميسة إلى ميسة تجريجيًا )كىػ ما عخؼ بالتجريب مغ خبلؿ السحاكالت 

  (.9140) بصخس،  Discrete Trial Training (DTT)السشفرمة  
شفرمة مغ عشاصخ ثبلثة أساسية: السثضخ، كيتكػف التعميع مغ خبلؿ السحاكالت الس     

كاالستجابة، كتػابع الدمػؾ، كتقػـ عمى تكخار تمظ السحاكلة التجريبية لعجد مغ السخات، كفي 
حاؿ لع يدتصع اإلجابة تقػـ األـ باتخاذ عجد مغ اإلجخاءات مغ خبلؿ تقجيع مداعجات لو 

غ(، كسا يدتخجـ في السحاكالت لمحرػؿ عمى االستجابة الرحيحة مشو، كىػ ما يدسى )التمقض
السشفرمة إجخاءات أخخػ مغ اجخاءات تعجيل الدمػؾ مثل: التذكضل، كالتدمدل، كالتعسيع، 
حضث يعج اليجؼ الشيائي مغ البخنامج ىػ تعسيع التعمع السكتدب في الجمدات الفخدية؛ 

 (.  9114 ليدتخجمو الصفل في مػاقف كأماكغ مختمفة، كمع أشخاص مختمفضغ ىػنج ككيمضخ،)
تعسيع السيارات السكتدبة في الجمدات  (Lovaas)كيعج اليجؼ األساسي لبخنامج لػفاز       

الفخدية، كلتحقضق ذلظ فإف البخنامج يتصمب تشػيع األنذصة مثل:)لعب، تقمضج، ميارات لغػية، 
ميارات اجتساعية....(، كيتصمب أيزا تشػيع في أماكغ العسل مع الصفل مثل:)غخفة 

السخترضغ أك أفخاد األسخة  الجمدات، السشدؿ ، الديارة، الذارع،...الخ(، كتشػيع السعمسضغ أك
( أف، األسذ التي يجب مخاعاتيا عشج تصبضق 9141. كسا كتذضخ حدغ )(4661)لػفاز،
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فتتسثل في كثافة التجخل العبلجي حضث تؤكج عمى تكثيف التعميسات  (Lovaas)بخنامج 
ع لؤلشفاؿ حجة بيجؼ أف يستج البخنامج ليغصي الداعات الضػمية كاممة لمصفل، كسا يجب تعمي

األشفاؿ بفاعمية في العالع الحؼ يعيذػف ؼيو، فضبجأ تشفضح البخنامج في السخكد أك السشدؿ، كلكغ 
تشفضحه في السشدؿ لو مضدات عجيجة لؤلشفاؿ حضث أف تشفضحه في السشدؿ يعصي مضده تقمضل 

امج، السذتتات السحيصة بالصفل كالتي تعسل بالتالي عمى زيادة فاعمية الشتائج السخجػة مغ البخن
تجريب الػالجيغ كاألشخاص السقخبضغ مغ الصفل عمى تشفضح إرشاد ك  كأخضخًا يخكد البخنامج عمى

 إجخاءات تجريب كتعميع الصفل. 
 تعجيل في الُسكثَّف الُسبكِّخ التَّجخُّل فاعمية تشاكلت دراسة بإجخاء ( 9143) العاؿ عبج كقاـ     

مػؾ ج شيف اضصخاب ذكؼ  لؤلشفاؿ التكخارؼ  الشَّسصي الدُّ مػؾ باستخجاـ التَّػحُّ  تحمضل الدُّ
ج، كتسثمت شيف اضصخاب ذكؼ  مغ أشفاؿ (04) الجراسة عضِّشة كبمغت التَّصبيقي،  أدكات التَّػحُّ

 كىجفت لؤلسخة، االقترادؼ كاالجتساعي السدتػػ  كاستبانة لمحكاء، جػدارد مؿياس في الجراسة
راسة  فشيات بعس عمى قائع   الُسبكِّخ ُمتكامل لمتَّجخُّل تجريبي جبخنام فاعميَّة مجػ اختبار إلى الجِّ
مػكي، العبلج مػؾ التَّخبػيَّة األنذصة كبعس الدُّ  اضصخاب ذكؼ  لؤلشفاؿ الشَّسصي لتحدضغ الدُّ
ج، شيف ًشا الشَّتائج كبضَّشت التَّػحُّ ؿ الحَّ  في كبضخا تحدُّ مػؾ كاء ُمعجَّ  األشفاؿ لجػ التَّكيُّفي كالدُّ
مػكي لمعبلج خزعػا الحيغ  .الدُّ

 Picture Exchange Communication Systemنطاـ التػاصل بتبادؿ الرػر  -0
P.E.C.S 

نطاـ يدتخجـ الرػر في التػاصل، كيعج مغ أفزل األنطسة البرخية كذلظ العتساده      
عمى فكخة تبادؿ البصاقة مع الذخيظ التػاصمي، ؼيعتسج عمى مبادلة الرػرة بذكل رئيدي 
لمتعبضخ عغ الحاجات األساسية كالتػاصل مع اآلخخيغ. كىػ بخنامج لمتػاصل باستعساؿ الرػر 
يدسح بتصػيخ التػاصل المفطي كغضخ المفطي لمصفل التػحجؼ. كىػ يعسل باتجاىضغ التػاصل 
كالعبلقات االجتساعية، يدسح لمصفل بالتعخؼ عمى احتياجاتو. شػره الصبضب الشفدي كالسعالج 
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تدسح ىحه  4652" سشة  Andrew Bondyاألخرائي األرشفػني" أنجرك بػنجؼ الدمػكي ك 
الصخيقة لمصفل بالذخكع مغ تمقاء ذاتو بالتػاصل مع اآلخخيغ، كذلظ باالعتساد عمى الرػر 
التي تكػف عادة مشطسة في كتضب، قابمة لبلستعساؿ كالفرل كل عمى حجا مع العمع أنو يسكغ 

 خ تعقضجا يدسح باستعساؿ عبارات كاجابات كتعميقات. أف يتصػر إلى نطاـ اتراؿ أكث

في تعمع المغة كىػ مػجو لؤلشفاؿ الحيغ يتستعػف بسعجؿ ذكاء غضخ  PECSيدتخجـ      
 (.3: 9114لفطي أكبخ مغ معجؿ الحكاء المفطي. )سميساف، 

 ,Floor Time ouDIR The Developmental الشسػ السبشي عمى الجانب العبلئقي  -1
Individual - Difference, Relationship based    

"، كييتع ىحا Stanley Greenspanشػر ىحا األسمػب الجكتػر "ستانمي غخيشدباف      
الشسػذج بالشسػ العاشفي عمى عکذ الصخؽ األخخػ التي تخكد عمى الشسػ السعخفي أك 
الدمػكي، حضث يتع تقجيع ألعاب لتصػيخ السيارات كذلظ لمحرػؿ عمى نتائج أفزل مغ تمظ 
التي يسكغ الحرػؿ عمضيا بالصخؽ التقمضجية، فالتذجيع الحؼ يحطى بو الصفل يجفع الصفل 

ع اآلخخيغ، فالمغة ليدت شخط مدبق لمتفاعل االجتساعي، فالتفاعل ال يتصمب لمتػاصل م
 بالزخكرة تػاصل لفزي. 

يتع التكفل في ىحا األسمػب في سياؽ التفاعمية، ألنو يقػـ بسخاؾبة كثيقة لمصفل لتحجيج      
مدتػػ نسػه كاىتساماتو الحالية كذلظ بغخض التحزضخ لمتجخل. فيحا الشطاـ يتجشب التجريبات 
في السجاالت التي يكػف لمصفل فضيا عجد )مسا قج يديج االحباط لجيو(، كالحخص عمى التفاعل 

ع اآلخخيغ في األنذصة السفزمة لجػ الصفل، فيي تخكد عمى تحػيل أفعاؿ الصفل التفاعبلت م
 حضث تتع بخمجة التجريبات كاألنذصة بالتعاكف مع عائمة الصفل في السشدؿ كخارجو.

 (Sherman, 2007:34) 
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 Auditory Intégration Training (AITالتجريب الدسعي الستكامل ) -5

سؤيجيغ ليحه الصخيقة عمى فكخة مفادىا أف األشخاص السرابضغ بالتػحج تقػـ آراء ال     
مرابضغ بحداسية في الدسع )فيع إما مفخشضغ في الحداسية أك عشجىع نقز في الحداسية 
الدسعية، كلحلظ فإف شخؽ العبلج تقػـ عمى تحدضغ قجرة الدسع لجػ ىؤالء عغ شخيق عسل 

اف األشخاص التػحجيضغ بحضث يدتسعػف فحز سسع أكال ثع يتع كضع سساعات عمى آذ
السػسيقى تع تخكضبيا بذكل رقسي )ديجضتاؿ( بحضث تؤدؼ إلى تقمضل الحداسية السفخشة، أك 
زيادة الحداسية في حالة نقريا. أنذأ ىحه الصخيقة شبضب األنف كالحشجخة الفخندي "جاؼ 

عضشة عغ شخيق . كتعتسج عمى االستساع إلى مػسيقى م4631" سشة Guy Berardبخنارد 
سساعات األذف لجياز خاص، اذ تعصى السػسيقى بتخددات مختمفة مختفعة كمشخفزة بذكل 

دؾيقة  01جمدات، جمدتضغ في الضػـ الػاحج مجة كل كاحجة  41عذػائی، تتع السعالجة في 
 (.92إلي ) )91ىختد يفرل بضشيا ما بضغ ) 4111لسجة عذخة أياـ، كتكػف التخددات أقل مغ 

 Sensory Integration Therapy (SIT)ج بالتكامل الحدي العبل -3

التكامل الحدي ىػ العسمية التي مغ خبلليا يتخجع كيشطع الجماغ السحفدات الخارجية      
مثل: الحخكة، المسذ، الذع، البرخ كالرػت حضث يعاني الصفل الستػحج في كثضخ مغ 

عمػمات مغ خبلؿ الحػاس أمخا األحياف مغ ضعف التكامل الحدي مسا يجعل معالجة الس
صعبا. كيتسثل اليجؼ مغ العبلج بالتكامل الحدي تصػيخ قجرة الجياز العربي عمى معالجة 
السجخبلت الحدية بصخيقة أكثخ نسػذجية، كذلظ باستعساؿ تساريغ حدية عربية كحخكية 

لتػازف كالتشدضق، لتحدضغ قجرات الجماغ، كبالتالي تحدضغ االنتباه، التخكضد، االستساع، الفيع، ا
 .National Autistic Society,2007, p.60كالتحكع في االنجفاع لجػ بعس التػحجيضغ 

 تشسية ميارات العشاية الحاتية -6
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ميارات العشاية الحاتية ىي تمظ السيارات التي تذتسل عمى ارتجاء السبلبذ، األكل،      
اسية األخخػ الخاصة بالحياة الضػمية. الشطافة، كجسيع الشذاشات الستعمقة باالحتياجات األس

أف اليجؼ األساسي مغ تشسية ميارات العشاية الحاتية لمصفل التػحجؼ ىػ مداعجة الصفل عمى 
االنتباه بذكل مدتقل لحاجاتو الضػمية األساسية، فتأدية ىحه السيسات تدسح لمصفل بإنجاز 

قجرة عمى تأدية السيسات يدكد االستقبللية في حياتو األسخية، إضافة إلى ذلظ فاكتداب ال
الصفل بالقجرات البلزمة لؤلداء السشاسب في األكضاع السجرسية، ألف بعس البخامج السجرسية 

 تتصمب أف يكػف الصفل معتسجا عمى نفدو في تمبية حاجاتو الذخرية. 

 تجريب الصفل عمى ميارات الحياة الضػمية في بجايتيا قائسة عمى

 ميسيا كمغ ثع تحمضل السيارة إلي أنذصة جدئية كبديصة يسكغ دراسة السيارة السخاد تع
تعميسيا لمصفل بالتجريب السكثف كاستخجاـ أسمػب الشسحجة كالتقمضج كغضخىا مغ األسالضب 

 التي تشاسب الصفل كمدتػاه العسخؼ كالعقمي. 
 دراسة كتقضيع إمكانيات الصفل كقجراتو كبالتالي معخفة نقاط القػة كالزعف لجػ الصفل 

 لمتػصل إلى بخنامج يبلئع امكاناتو لمحرػؿ عمى االستقبللية.

كخبلؿ عسمية التعمع يقتزي أف تحجد أيغ كمتي نعمع الصفل السيارة السصمػبة كمغ ثع معخفة 
مدتػؼ الصفل الحالي في أداء السيارة كتقجيع التعديدات السشاسبة لمتعمع كالتجريب كيتصمب 

 .(Ouss- Ryngaert, 2008:107-112)يغ تحدضغ ميارات الصفل تعاكف الػالج

 كضع خصة فخدية لكل شفل:  -41

إف اليجؼ مغ كضع خصة فخدية لمصفل السراب بالتػحج ىػ خمق بخنامج تخبػؼ يتشاسب      
مع احتياجاتو كقجراتو كيتع تشفضحىا عغ شخيق تقجيع نذاشات كأسالضب باالستعانة بالبضئة 
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عو ألخح السبادرة في تشطيع دراستو إلى درجة الثقة السحيصة بالصفل مسا يؤدؼ إلى تذجي
 بالشفذ كاالستقبللية كيتع بشاء خصة فخدية بشاء عمى: 

 تقضيع قجرات كمدتػػ الصفل التػحجؼ الحالية  -4
كضع األىجاؼ العامة كاختيار األنذصة السشاسبة كأسالضب التػاصل كتعجيل الدمػؾ حدب  -9

 الحاجة. 
 )األنذصة( مغ األسيل إلى األصعب.  تحمضل اليجاؼ الخاصة -0
 عخض الشذاط عمى الصفل كتعجيمو اذا اقتزى األمخ.  -1
 (. 344 :9114تقضيع الخصة الفخدية )البصايشة كآخخكف،  -2

إضافة إلى ىحه االستخاتيجيات العبلجية ىشاؾ شخؽ أخخػ يتع التعامل بيا في بعس      
ؼ يعتسج عمى مبجأ الشطخية الحاتية لمسشاعة أك الجكؿ الستصػرة مثل العبلج باألكدجضغ الح

الشطخية الفضخكسية كالتي تقتزي بجكر األكدجضغ عالي الزغط في عبلج جخح الجماغ كتػسيع 
األكعية الجمػية بو ليرل األكدجضغ إلى كامل الخبليا الجماغية السخيزة لتدتعضج نذاشيا. 

التجخل الصبي الحضػؼ كالحؼ أضف إلى ذلظ بخكتػكػؿ داف األمخيكي الحؼ يجخل ضسغ 
يعتسج عمى فكخة أف التػحج قابل لمذفاء كيختكد أساسا عمى تصيضخ الجدع مغ الدسـػ كالسعادف 

يع حكيع، ب ت(.   الثقضمة كالكذف عغ حداسية الصعاـ كالعبلج باألكدجضغ )رابية ابخـا

 الدراســات السابكــة

كاالستخاتيجيات التي تعسل عمى خفس تشاكلت العجيج مغ الجراسات الدابقة األسالضب  -
 الدمػؾ الشسصي مشيا دراسة:

 ,Bailey, Pokrzywinski & Bryant)تشاكلت دراسة بضمي كبػرزيػندكي كبخيانت )        
( ككاف اليجؼ مشيا خفس الدمػؾ الشسصي كسمػؾ إيحاء الحات لجػ شفل يعاني مغ 1983

ث استخجـ الباحثػف رش رذاذ الساء في تخمف عقمي شجيج مع سمػكيات شبضية بالتػحج، حض
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كجو الصفل برفتو أسمػبا عقابيا عمى ضيػر الدمػؾ السدتيجؼ كالحؼ يذسل )كضع األشياء 
أك الضجيغ في الفع، عس الضج(، كقج تع تصبضق الجراسة في غخفة صؽية مخررة ألشفاؿ ذكؼ 

قج أضيخت الشتائج اضصخاب التػحج كالتخمف العقمي كالتابع إلحجػ السجارس الحكػمية. ك 
حجكث انخفاض سخيع ككبضخ في مدتػػ الدمػؾ السدتيجؼ، كسا تع تجريب معمسي الرف 
عمى ىحا اإلجخاء السدتخجـ بالحج األدنى في غخفة الرف لمسحافطة عمى ذلظ االنخفاض، 

 حضث لع يطيخ أؼ تأثضخات بجنية عكدية كلع يحاكؿ الصفل اليخب عشج تصبيقو كال مقاكمتو. 

( التي ىجفت إلى Mahoney, persels, 2003كفي دراسة ماىػني، بضخالذ )         
التحقق مغ دكر اإلباء في إلى تحدضغ الصفل مغ الشاحية االجتساعية العاشؽية. مغ خبلؿ 
فاعمية شخيقة التجخل بالتخكضد عمى الشاحية االجتساعية العاشؽية ألشفاؿ اضصخاب التػحج، 

مغ ذكػر، ك  ۲۱شفبل )( ۱۲يخا. كتكػنت عضشة الجراسة مغ )ش( ۲۱كاستسخ البخنامج مجة )
( سشػات بحزػر آبائيع، كقج تع 2-0مغ اإلناث( لجييع تػحج تخاكحت أعسارىع ما بضغ )

استخجاـ أشخشة الفضجيػ لسبلحطة تعامل األباء مع أشفاليع، كاستبانة، كمقاببلت مغ خبلؿ 
تقجما إحرائيا كإكمضشيكيا ممحػضا مغ الشاحية الياتف، كقج أضيخت الشتائج تقجـ أشفاؿ التػحج 

االجتساعية كالعاشؽية، مسا ساعج عمى خفس السذكبلت الدمػكية لجييع كخاصة الدمػكيات 
الشسصية كالتكخارية، كزيادة تفاعميع االجتساعي، كسا أكضحت الشتائج أف التجخل السبكخ 

ألشفاليع، كىحا بجكره يؤدؼ إلى كمدانجة اآلباء يداعج عمى أف يكػف اآلباء أكثخ استجابة 
 تحدضغ الصفل مغ الشاحية االجتساعية العاشؽية.

 Hyun Lee, Odom, Loftin, 2007)  (Soفي دراسة سػىضػف لي، أكدـ، لػفتغ      
بجراسة العبلقة بضغ السذاركة االجتساعية مع األقخاف، كالدمػؾ الشسصي، اشتخؾ في ىحه 

تػحج مسغ لجييع معجالت عالية ندبيا مغ الدمػؾ الشسصي الجراسة ثبلثة أشفاؿ مرابضغ بال
كانخفاض معجالت السذاركة االجتساعية مع أقخانيع في الجراسة، تع تعميع كتجريب اثشضغ مغ 
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زمبلئيع مغ ذكؼ الشسػ العادؼ لتػجيو التمقضغ االجتساعي إلى كل مذارؾ خبلؿ أنذصة المعب 
جتساعية مع األقخاف لؤلشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب السشطع، كالتي زادت مغ كتضخة السذاركة اال

التػحج. كأضيخت الشتائج أنو كاف ىشاؾ انخفاض متػاز مغ الدمػؾ الشسصي لجسيع السذاركضغ 
كذلظ عشج تشفضح التجخل مغ قبل األقخاف، كأشارت الشتائج كحلظ إلى فاعمية استخجاـ السذاركة 

ػجػدة لجػ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب االجتساعية في التقمضل مغ الدمػكيات الشسصية الس
التػحج، فقج أكجت الجراسة أنو كمسا زادت فخص السذاركة االجتساعية قمت الدمػكيات الشسصية 

 التي تطيخ لجػ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج. 

دراسة تيجؼ إلى (Brusa, Richman, 2008)  ۱۲۲۲كأجخػ بخكسا، ريتذساف،      
لصفل مغ الرف الثالث مغ ذكؼ اضصخاب التػحج مغ خبلؿ  التعامل مع الدمػؾ الشسصي

التعديد التمقائي كالديصخة عمى السحفد، كقج اشتسل التجخل عمى زكجضغ مغ البصاقات 
الخزخاء التحفضدية التسضدية مع حخية الػصػؿ إلى الحخكة الشسصية كبصاقة حسخاء التي كانت 

سصية، كأشارت نتائج الجراسة إلى أف تذضخ إلى إعادة التػجيو الرػتي كمشع الحخكة الش
الحخكات الشسصية قمت لجيو؛ ؼبعج التجريب كاف الصالب ال يشذغل في الحخكة الشسصية بػجػد 
البصاقة الحسخاء، لكغ كاف يشذغل برػرة مدتسخة إلى حج بالحخكات الشسصية مع كجػد البصاقة 

ػؾ الشسصي عغ شخيق مديج الخزخاء، كقج تع عخض الديصخة أك الخقابة العسمية عمى الدم
 ضسغ جمدات معالجات متشاكبة مدتسخة كترسيع اندحابات برػرة تجريجية عبخ الجمدات. 

( إلى إعجاد بخنامج ييجؼ إلى خفس الدمػكيات الشسصيػة 9141)  Linكىجفت دراسة لضغ     
مغ ثبلثة  كتشػيع اىتسامات األشفاؿ التػحجيضغ مغ خبلؿ تجخل الػالجيغ، كتكػنت عضشة الجراسة

اشفػػاؿ تػحػػجيضغ تػػع تذخيرػػيع كفقػػا لسعػػايضخ دلضػػل تذػػخيز االضػػصخابات الشفدػػية كإحرػػائيا 
(DSM-IV) ( كيطيػػخكف معػػجالت مختفعػػة مػػغ الدػػمػكيات  3-1كتتػػخاكح أعسػػارىع مػػغ )سػػشػات

الشسصيػػة كمحجكديػػة األنذػػصة كاالىتسامػػات ، كأعتسػػج التػػجخل عمػػى تػػجريب األبػػاء )كالػػجتضغ كأب( 
 Pivotalـ فشيػػات إدارة الػػػحات إلػػى جانػػب فشيػػات تػػػجريب األسػػتجابة السحػريػػة عمػػى اسػػتخجا
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Response Training   كشبقػػت الباحثػػة اسػػتبياف الدػػمػكيات الستكػػخرة ، كمؿيػػاس فايتبلنػػج
لمدمػؾ التكيفي ، كقج أضيخت نتائج الجراسة انخفاضا ممحػضا في الدمػكيات الشسصية لبلشفػاؿ 

تيع، كسػػا أضيػػخت الشتػػائج زيػػادة التفاعػػل بػػضغ االشفػػاؿ كأبػػائيع كبعػػج إلػػى جانػػب التشػيػػع الىتسامػػا
 اسبػعضغ مغ الستابعة أضيخت الشتائج احتفاظ األشفاؿ بالتحدشات التى اكتدبػىا.

( التي ىجفت إلى تقري أثخ األنذصة الخياضية في خفس ۱۲۲۲دراسة )حدػنة،        
تكػنت عضشة الجراسة مغ ثبلثة أشفاؿ الدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج، ك 

تػحجيضغ تع اختيارىع بصخيقة العضشة القرجية مغ السخكد األردني التخرري لمتػحج، حضث 
تخاكحت أعسارىع في بجاية الجراسة بضغ أربع سشػات كعذخة شيػر، كخسذ سشػات كخسدة 

( عمى أشفاؿ ABCشيػر، كتع تصبضق الرػرة األردنية مغ قائسة تقجيخ الدمػؾ التػحجؼ )
الجراسة، ثع خزعػا إلى بخنامج األنذصة الخياضية السكػف مغ )نذاط الخكس، كنذاط 
السذي، كنذاط القفد عمى جياز التخامبػلضغ(، كقج استغخؽ تصبيقو عذخة أسابيع، كقج استخجـ 
في الجراسة ترسيع السعالجة السزاعف، كأشارت الشتائج إلى حجكث انخفاض ذؼ داللة في 

لدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ الثبلثة بعج مسارسة األنذصة الخياضية، كذلظ بالسقارنة مدتػػ ا
مع مدتػػ كل مشيع في مخحمة خط األساس، كقج كاف االنخفاض األكبخ في الدمػؾ الشسصي 

%  في حضغ كانت 90.14بعج مسارسة األنذصة الخياضية الثبلثة عشج الصفل األكؿ الحؼ بمغ 
% أقل الشدب فكانت لجػ الصفل الثالث حضث 44.12صفل الثاني ندبة االنخفاض عشج ال

% كحجكث تفاكت في انخفاض الدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ الثبلثة تبعا لشػع 41.26بمغت 
الشذاط السدتخجـ، حضث كاف تختضب األنذصة الخياضية كفق قػة تأثضخىا في خفس الدمػؾ 

 نذاط السذي.عمى الشحػ التالي: نذاط الخكس، نذاط القفد، ثع 

( ىجفت إلى ترسيع بخنامج تعجيل (Lang, 2010كفي دراسة قاـ بيا النغ كآخخكف،      
سمػؾ يعتسج عمى مشح األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج فخصة لمؿياـ بالدمػكيات الشسصية 
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قبل البجء بتعميسيع ميارات المعب كتصػيخىا عشجىع؛ حضث إف البخنامج استشج إلى السقارنة بضغ 
خشضغ، حضث كاف الذخط األكؿ تخؾ األشفاؿ األربعة مغ ذكؼ اضصخاب التػحج لمؿياـ ش

بالدمػكيات الشسصية قبل تعميسيع، كالذخط الثاني ىػ عجـ ؾياميع بتمظ الدمػكيات، كذلظ 
باستخجاـ شخيقة التػقف عغ الدمػؾ الشسصي كمشع ضيػره، كأشارت نتائج الجراسة إلى أف 

تصػر في ميارات المعب كانخفاضا كاضحا في الدمػكيات الشسصية ىشاؾ تحدشا كاضحا في ال
التي أضيخىا األشفاؿ أثشاء تصبضق االستخاتيجية الرالح التػقف أك إلغاء الدمػكيات الشسصية 

 قبل تعميسيع المعب. 

أف معطع األدبيات  (Lanovaz,& Sladeczek,2012) كأشار النػفاز كسبلديدؾ     
اسات التي تشاكلت سمػؾ الختابة الرػتية أكجت عمى أىسية التجخبلت الدابقة كالبحػث كالجر 

الدمػكية الستسثمة في كضع كتشفضح بخامج تعجيل الدمػؾ، حضث أكجت الشتائج التي تع رصجىا 
كالتي تػصمت إلضيا تمظ الجراسات أف ىشاؾ انخفاضا ممحػضا لسذكمة الختابة الرػتية لجػ 

كالتصػر في القجرات االجتساعية كالتػاصمية لجييع، ككحلظ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج. 
سيػلة التعامل كالتػاصل معيع مغ قبل االختراصضضغ كاألشباء، كأكجت الجراسة أىسية اتباع 
السشيجية العمسية في بشاء تمظ البخامج لزساف تحقضق أفزل الشتائج كالػصػؿ إلى أقرى 

 ؼ اضصخاب التػحج. درجات التحدغ في األداء لجػ األشفاؿ مغ ذك 

مغ خبلؿ استعخاض الجراسات الدابقة التي تشاكلت الدمػكيات الشسصية كبشاء البخامج      
كفي اثخ تجريب األسخ عمى البخامج الدمػكية في خفس كاستخجاـ االستخاتيجيات لمتقمضل مشيا، 

، فػلة السبكخةالدمػكيات الشسصية لتشسية ميارات التػاصل كالتفاعل االجتساعي في مخحمة الص
فقج أجسعت الجراسات عمى أف ىشاؾ فعالية الستخجاـ تمظ البخامج الدمػكية العبلجية، 
كاالستخاتيجيات مع األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج كأشارت إلى كسية كنػعية التحدغ التي 
تطيخ لجييع سػاء مغ الشاحية االجتساعية أك التػاصمية كالسذاركة في األنذصة كالسيارات 

 االجتساعية. 
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كأيزا تشاكلت العجيج مغ الجراسات كالبحػث ميارات تعامل األميات مع أشفاليغ  -       
ذكؼ اضصخاب التػحج، كاىتست بجكر االسخة في خفس سمػكيات الصفل التػحجؼ كالبخامج التي 
تؤدؼ الي تشسضتيا، ككحلظ الحج مغ السذكبلت الدمػكية لجؼ ىػالء األشفاؿ كمغ ىحه 

 سات مايمي:الجرا

التي  ىجفت إلى دراسة   (Boyed, Rupp, 2001)مشيا دراسة بػيج، ماكجكنػ، ركب        
تأثضخ السعالجة التي تقػـ بيا األسخة بالدمػكيات السقضجة ك الستكخرة لجػ األشفاؿ الحيغ يعانػف 
مغ التػحج قج تتجاخل مع أداء األسخة ككحلظ مع فخص التعمع كالتشذئة االجتساعية لمصفل، كقج 

ؼ مجسػعة كاممة مغ تع تصػيخ عائمة تقػـ بسعالجة الجسػد الدمػكي مغ أجل استيجا
الدمػكيات الشسصية الستكخرة التي كججت في اضصخاب التػحج، كؼيسا يترل بالجراسة الحالية 
فقج تكػنت العضشة مغ السعالج كاآلباء كاألميات لخسدة أشفاؿ يعانػف مغ مخض التػحج ) 

اءات شيخا( شاركػا في تشفضح معالجة الدمػكيات الشسصية بشاء عمى إجخ  15متػسط العسخ= 
أسبػعا، كباستخجاـ مشيجية الحالة، كقج أشارت الشتائج إلى انخفاض 49محجدة كعمى مجار 

 كاضح في الدمػكيات الستكخرة لمسذاركضغ جسيًعا. 

(  إعجاد بخنامج عبلجي معخفي سمػكي لتشسية 9119كتشاكلت دراسة عبج القادر)       
اشفاؿ  5ع كتكػنت عضشة الجراسة مغ االنفعاالت كالعػاشف لجػ االشفاؿ التػحجيضغ كابائي

اباء كتزسغ البخنامج  5اميات ،  5سشػات( ،  3-0تػحجيضغ تتخاكح اعسارىع ما بضغ )
التجريبي جمدات الستثارة  انفعاالت كمذاعخ الصفل التػحجؼ في محاكلة الخخاجو مغ عدلتو 

ػالجيغ كتعجيل لضتفاعل كيذارؾ مع الصفل العادػ ، كايزا استثارة انفعاالت كمذاعخ ال
الدمػكيات كاالقكار نحػ شفميع، كمداعجة الصفل الخخاجة مغ عدلتو كتعجيل سمػكياتو 
السزصخبة كاستخجمت الباحثة االدكات األتية: قائسة تذخيز االكتضـد بسجتسعشا ، قائسة 
مخاجعة السطاىخ الدمػكية لبلضصخاب التػحجػ، كقائسة مخاجعة ردكد االفعاؿ الشفدية لػالجؼ 
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لصفل التػحجػ ، دلضل مبلحطة سمػؾ الصفل التػحجػ ، كاستجابات الػالجيغ ، كبخنامج ا
عبلجي معخفي سمػكي الستثارة انفعاالت كعػاشف الصفل التػحجػ كالػالجيغ )اعجاد الباحثة( 
كاضيخت الشتائج فاعمية البخنامج السدتخجـ حضث بضشت اف ىشاؾ فخكقا دالة بضغ معاممة الػالجيغ 

بل كبعج تصبضق البخنامج كسا أف ىشاؾ فخكقا دالة في التفاعل االجتساعي قبل كبعج لصفميع ق
 تصبضق البخنامج حضث أصبح االشفاؿ اكثخ اجتساعيا.

( إلى إعجاد بخنامج ارشادػ لمػالجيغ لتشسية بعس 9112كىجفت دراسة سميساف )         
ية ، الفشية ،الدىشية ( لتشسية ميارات الصفل التػحجػ كقج اشتسل عمى بعس االنذصة )الخياض

بعس ميارت الصفل التػحجػ كىى )السيارات االجتساعية ، السيارات الحخكية ، ميارات رعاية 
الحات ، ميارة االنتباه(  لجػ الصفل التػحجػ كقج اعتسج البخنامج عمى اسمػب االرشاد الدمػكي 

ات االشفاؿ كاستخجمت الباحثة كاالرشاد بالمعب بيج ؼ إحجاث تغضضخات سمػكية مختبصة بسيار 
فشيات تعجيل الدمػؾ، كالسحاضخات، كالحػار ، كالسشاقذة ، كالػاجبات السشدلية ، كقج تكػنت 
عضشة الجراسة مغ ثسانية مغ اميات االشفاؿ التػحجيضغ كاشفاليغ كقج تخاكحت اعسارىع ما بضغ 

مؿياس تقجيخ  -التالية: سشػات( بسعيج الدسع كالكبلـ كاستخجمت الباحثة االدكات 5ػ  1)
مدتػػ نسػ بعس ميارات الصفل ، دلضل مبلحطة سمػؾ الصفل كمعجؿ تكخاره ، بخنامج 
السيارات االجتساعية لمصفل التػحجػ ، البخنامج االرشادػ لػالجػ الصفل التػحجػ ، كاشارت 
الشتائج إلي كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ متػسصات درجات االشفاؿ قبل كبعج 
البخنامج لرالح الؿياس البعجػ بالشدبة لسدتػػ نسػ السيارات االجتساعية كالحخكية ، كميارات 
االنتباه ، كميارات رعاية الحات مسا يذضخ إلى نجاح البخنامج االرشادػ في تشسية السيارات 

 االجتساعية كتحدضغ الدمػؾ كالتقمضل مغ عدلة الصفل.

 دراسة ىجفت Ingersoll and Dvortcsak, (2006)كسا أجخػ انجضخسػؿ كيفػرتكدظ     
التحقق مغ فاعمية تجريب اآلباء في مخحمة الصفػلة السبكخة عمى مشاىج التعميع الخاص  إلى

( 9كقج تكػنت عضشة الجراسة مغ ) السقجمة ألشفاليع مسغ يعانػف مغ اضصخابات شيف التػحج،
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ت، كقج قاـ تجريب األسخ عمى عائبلت ألشفاؿ تخاكحت أعسارىع بضغ ثبلث إلى أربع سشػا
محتػػ السشياج الحؼ يخكد عمى تقجيع التجخل في البضئة الصبيعية لمصفل، كعمى ميارات 
التػاصل كالتفاعل االجتساعي خبلؿ األنذصة الضػمية كالخكتضشية لمصفل، كذلظ باستخجاـ تقشيات 

تدعة أسابيع، عمى شكل بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كتع تقجيسو مخة أسبػعيًا عمى مجار 
جمدات فخدية كأخخػ جساعية، كأضيخت نتائج الجراسة مدتػػ أعمى مغ الخضا لجػ األسخ بعج 
أف تمقت التجريب عمى البخنامج التجريبي، كسا كانت تقضيسات الػالجيغ إيجابية حػؿ البخنامج 

تيجة لتصبضق كشعخكا بتحدغ ممحػظ في مذاركة أشفاليع االجتساعية كفي ميارات التػاصل ن
البخنامج عمضيع، كسا شعخكا بفيع أكثخ لسيارات أشفاليع، ككيؽية التعامل معيا، كرأػ اآلباء أف 
كقت كشكل كمكػنات البخنامج مشاسبة ليع، كلكشيع كانػا أقل إيجابية حػؿ الػاجبات السشدلية 

 السصمػب مشيع تشفضحىا.

شسية ميارات تعامل الػالجيغ مع ( إلى ت9114) Wertheimerكىجفت دراسة كرتسضخ       
 Functional assessmentاشفاليع التػحجيضغ مغ خبلؿ اكدابيع ميارات التقضيع الػضيفي 

skills   لمدمػكيات السزصخبة التى يطيخىا أشفاليع كتعميع اشفاليع سمػكيات بجيمة مقبػلة
شطيع لقاءات مشتطسة اجتساعيا ، كتكػنت عضشة الجراس مغ )ثبلث اميات  اب( كقاـ الباحث بت

مع الػالجيغ لمتعخؼ عمى السذكبلت التى تػاجييع اثشاء التعامل مع الصفل ، ثع قاـ بتصبضق 
لتحجيج  Parent Sense of Competency Scaleمؿياس الذعػر بالكفاءة لجػ الػالجيغ 

مجػ رضا الػالجيغ عغ مياراتيع الػالجية ، كسا قاـ بتصبضق قائسة الزغػط الػالجية 
Parenting strese index  كذلظ قبل البجء في تصبضق الجمدات التى دارت حل اكدابيع

االستخاتيجيات التى تسكشيع مغ التعخؼ عمى الطخكؼ البضئية كالسثضخات التى تدبق الدمػؾ 
، كاالحجاث التى تمية كتجعسا )المػاحق(  antecedentكتؤدػ إليو )الدػابق( 

consequence ا ، كاشارت نتائج الجراسة إلى قجرة الػالجيغ عمى تحجيج ككيؽية التحكع فضي
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العػامل التى تديع في ضيػر بعس الدمػكيات السصزخبة ألشفاليع ، كسا أشارت الشتائج إلى 
تحدغ ممحػظ في الدمػكيات االجتساعية التى يطيخىا ىؤالء االشفاؿ باالضافة إلى انخفاض 

 مدتػػ الزغػط الػالجية.

التعخؼ عمى فاعمية بخنامج قائع عمى  Malmberg (2007)ة مالسبضخج كحاكلت دراس      
التعمع التعاكني الميات االشفاؿ التػحجيضغ ييجؼ إلى تجريبيغ عمى اسالضب خفس الدمػؾ 
الشسصى الشفاليغ التػحجيضغ ، كتكػنت عضشة الجراسة مغ ستة اميات تخاكحت أعسار اشفاليغ 

  (VABS)باحث مؿياس فايشبلنج لمدمػؾ التكيفي سشػات( كقج استخجـ ال 41-1ما بضغ )
كسا استخجـ دلضل Autism Behavior Checklist (ABC)كقائسة تقضيع الدمػؾ التػحجػ 

كقج عسج الباحث التعاكف مع االميات إلى تصػيخ  Barent Stress Indexالزغط الػالجػ 
حضث )التكخار ، خصة تجخل سمػكي لمصفل كشمب مغ االميات مبلحطة سمػؾ أشفاليغ مغ 

السجػ ، الذجة، الدػابق كالمػاحق(  كقج استخجـ الباحث في التقضيع شخقا متعجدة مثل 
السبلحطة السباشخة كاجخاء مقاببلت مع االميات كؾياس سمػؾ الصفل كقج أسفخت نتائج الجراسة 
 عغ انخفاض معجؿ تكخار الدمػؾ الشسطي الشفاؿ العضشة كاضيخ االشفاؿ انخفاضا في حجة

الدمػؾ البل تكيفي كاكتداب االميات لفشضيات تعجيل الدمػؾ كامكانية تصبيقيا عمى اشفاليغ 
 كانخفاض مدتػػ الزغػط لجػ االميات.

إلػػى التعػػخؼ عمػػى آليػػات تعامػػل  Lin et al., (2008)كىػػجؼ دراسػػة لػػضغ كأخػػخكف 
-1الػالجيغ مع أشفاليع التػحجيضغ السذخرضغ حجيثا، كالحيغ تخاكحت أعسارىع الدمشية ما بضغ )

سػػػػشػات ( ، كقػػػػج اسػػػػتخجـ الباحػػػػث السػػػػشيج الػصػػػػفي كإجػػػػخاء مقػػػػاببلت معسقػػػػة مػػػػع الػالػػػػجيغ  2
ت الذخرػية مػع أبػيغ( ، كقػاـ الباحػث بجسػع البيانػات مػغ خػبلؿ السقػاببل –أـ  42، 44)ف=

 contentالػالجيغ كاستخجاـ السدجل كالسبلحطة، كتع تحمضل الحػار مغ خبلؿ تحمضل السحتػػ 
analysis   لمتعخؼ عمى السفاـيع كاالليات ، كقػج كصػفت الجراسػة تدػع آليػات أساسػية لتعامػل
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التكيػف الػالجيغ مع أشفػاليع التػحػجيضغ تقػع فػي ثػبلث فئػات أساسػية كذلػظ عمػى الػجػو التػالى: 
 مع حالة الصفل مغ خبلؿ تغضضخ الحات:

تعجيل السعخفة أك اإلدراؾ الػالػجؼ: كىػحه الجسمػة تذػضخ إلػى تغضضػخ نطػخة الػالػجيغ  لمصفػل  -
 بسا يتشاسب مع حالتو.

تعػػجيل الػػػخكتضغ الضػػػمي كىػػػي تذػػػضخ إلػػى التغضضػػػخ الػػحػ يقػػػػـ بػػػو الػالػػجاف فػػػي خصػػػتيع  -
 لسسارسة نذاشات مع الصفل.الضػمية ، بسا يتيح كقتا أشػؿ 

السذاركة فػي مجسػعػات تزػع أبػاء ألشفػاؿ تػحػجيضغ : كىػحه السذػاركة لبلسػتفادة مػغ  -
 خبخات ىؤالء األباء كتبادؿ السذػرة كالعػف.

كتعتبػػػخ ىػػػحه الجراسػػػة مػػػغ الجراسػػػات الحجيثػػػة كالخائػػػجة فػػػي اكتذػػػاؼ آليػػػات تعامػػػل الػالػػػجيغ مػػػع 
اآلليات ىػػ تقبػل الصفػل كإعػادة تأسػيذ تفاعػل فعػاؿ بػضغ  أشفاليع التػحجيضغ ، ككاف ىجؼ ىحه

الصفػػل ككالجيػػة ، كالتأكػػج مػػغ أف الصفػػل يدػػتقبل العػػبلج مبكػػخا، كيسكػػغ أف تدػػتخجـ نتػػائج ىػػحه 
الجراسػػة لسدػػاعجة أبػػاء كأميػػات األشفػػاؿ التػحػػجيضغ لسعخفػػة شػػخؽ صػػحيحة كفعالػػة لمتعامػػل مػػغ 

 مباشخة. أشفاليع التػحجيضغ، كخاصة عقب فتخة التذخيز
بجراسػة ىػجفت إلػى التعػخؼ  Solomon et al., (2008)كقػاـ سػػلػمػف كآخػخكف   

عمى فاعميػة بخنػامج تػجريبي آلبػاء األشفػاؿ التػحػجيضغ لتحدػضغ التفاعػل االجتسػاعي بضػشيع كبػضغ 
 49-1اب( كتخاكحػػت أعسػػار أشفػػاليع مػػغ ) –أميػػات 6اشفػػاليع، كتكػنػػت عضشػػة الجراسػػة مػػغ )

 (DSM-IV)فقا لسعايضخ دلضل تذخيز األضصخابات الشفدػية كإحرػائيا سشة( تع تذخيريع ك 
كتزسغ البخنػامج تػجريب الػالػجيغ عمػى مبػادغ تعػجيل الدػمػؾ ، كتعػجيل البضئػة بسػا يتشاسػب مػع 
تحقضق تفاعل اجتساعي بضغ الصفل ككالجيو ، االشتخاؾ مع الصفل في العجيج مغ األلعػاب ، كقػج 

ألكلي "الصفل ىػ الحػ يػجو التفاعل" كفضيا يتع تجريب الػالجيغ اشتسل البخنامج عمى مخحمتضغ ا
عمػػى أف يشتبيػػػا ألشفػػاليع كيتبعػػػا شخيقػػة فػػي التفاعػػل ، السخحمػػة الثانيػػة " الػالػػج يػجػػو التفاعػػل" 
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كفضيا تع تجريب الػالجيغ عمى اف يعصػا أشفاليع تعميسات كاضحة كمباشخة كمشاسبة ألعسارىع ، 
دػػغ التفاعػػل بػػضغ الصفػػل ككالجيػػة كتحدػػغ الدػػمػؾ التكيفػػي لؤلشفػػاؿ ، كقػػج أكضػػحت الشتػػائج تح

 كانخفاض حجة بعس السذكبلت الدمػكية لجييع.

إعػػجاد بخنػػامج لتشسيػػة ميػػارات الػالػػجيغ لتحدػػضغ  Wang (2008)كقامػػت دراسػػت كانػػج 
مػػػغ أبػػػاء األشفػػػاؿ  94التفاعػػػل بضػػػشيع كبػػػضغ اشفػػػاليع التػحػػػجيضغ، كتكػنػػػت عضشػػػة الجراسػػػة مػػػغ 

( 49، كضػػػػػابصة كعػػػػػجدىا  42ػحػػػػػجيضغ تػػػػػع تقدػػػػػيسيع إلػػػػػى مجسػػػػػػعتضغ )تجخيبيػػػػػة كعػػػػػجدىا الت
سشػات( ، كقاـ البخنامج التػجريبي عمػى مبػادغ مدػتسجة  6-0كتخكاحت أعسار اشفاليع ما بضغ )

كبخنػػامج عػػبلج كتعمػػيع االشفػػاؿ التػحػػجيضغ كالػػحػ لػػجييع   (ABA)مػػغ تحمضػػل الدػػمػؾ التصبيقػػي 
كمػػجخل تػجريذ الصفػل فػػي بضئتػو الصبيعيػة كقػػج اسػتخجـ الباحػػث  (TEACCH)أعاقػات تػاصػل 

فشضيات متعجدة مشيػا السحاضػخة كالسشاقذػة الجساعيػة ، كلعػب الػجكر كالتغحيػة الخاجعػة، الشسحجػة، 
 Maternal Behaviorكاجػخػ الباحػث عمػى عضشػة الجراسػة مؿيػاس تقػجيخ الدػمػؾ االمػػمي 

Rating Secte (MBRS) كجػػد فػخكؽ دالػة بػضغ السجسػػعتضغ لرػالح  , كقج اضيخت الشتػائج
السجسػعة التجخيبية حضث أصبح الػالػجف اكثػخ تؿػببل الشفػاليع كأكثػخ تفػاعبل معيػع اثشػاء المعػب 

 الحخ كاضيخكا استستاعا لمتفاعل مع أشفاليع .

( تشسيػػة ميػػارات تػاصػػل أميػػات األشفػػاؿ التػحػػجيضغ مػػع 9116) Juكحاكلػػت دراسػػة جػػػ
 Pictureبلؿ اسػػػتخجاـ نطػػػاـ التػاصػػػل بتبػػػادؿ الرػػػػر "بػػػيكذ" أشفػػػاليغ ، كذلػػػظ مػػػغ خػػػ

Exchange Communication System (PECS)  أثشاء تػاصميغ مع أشفاليغ ، كتأثضخه
لجييع كتكػنت عضشة الجراسة مغ  Spontaneous Communicationعمى التػاصل التمقائى 

ى اسػػػتخجاـ ىػػػحا الشطػػػاـ مػػػع ثػػػبلث أميػػػاف ألشفػػػاؿ  تػحػػػجيضغ ، كالبلتػػػى لػػػع يدػػػبق تػػػجريبيغ عمػػػ
سػػشػات( كتػػع تذخيرػػيع كفقػػا لسعػػايضخ دلضػػل  0-9أشفػػاليغ كتخاكحػػت أعسػػار اشفػػاليغ مػػا بػػضغ )
، كمؿيػػاس تقػػجيخ التػحػػج فػػي الصفػلػػة (DSM-IV)تذػػخيز االضػػصخابات الشفدػػية كإحرػػائيا 

(CARS) ات كقػػػج اسػػػتخجـ الباحػػػث فشيػػػات التػػػجعيع ، كالتغحيػػػة الخاجعػػػة كالتعديػػػد اثشػػػاء الجمدػػػ
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دؾيقػػة( ، كبعػػج  31-11التجريبيػة التػػى أجخيػػت بصخيقػػة فخديػة ، كتخاكحػػت مػػجة الجمدػػة مػا بػػضغ )
مع اشفاليغ في حزػره  (PECS)تجريب األميات شمب الباحث مشيغ استخجاـ نطاـ البيكذ 

 ، مع تقجيع تغحية راجعة ليغ.

ادؿ الرػػػرة كقػػج أضيػػخت الشتػػائج نجاحػػا ألميػػات الػػثبلث فػػي اسػػتخجاـ نطػػاـ التػاصػػل بتبػػ
ككػػػحلظ نجػػػاحيغ فػػػي تػػػجريب أشفػػػاليغ عمػػػى التػاصػػػل مػػػغ خبللػػػو، كسػػػا أضيػػػخت الشتػػػائج نجػػػاح 
االشفاؿ في تعسػيع ميػارات  التػاصػل بتبػادؿ الرػػرة مػع اشػخاص أخػخيغ ، كعػبلكة عمػى ذلػظ 

 حجث تحدغ ممحػظ في الشصق لجػ األشفاؿ.

تفاعػػػػل أبػػػػػاء  ( عمػػػػى تحجيػػػػج مدػػػػتػػ ميػػػػارات9144) Radleyكركػػػػدت دراسػػػػة رادلػػػػي 
األشفػػػػاؿ التػحػػػػجيضغ مػػػػع أشفػػػػاليع إثػػػػخ الحػػػػاقيع ببخنػػػػامج تػػػػجريبي لتشسيػػػػة التفاعػػػػل األجتسػػػػاعي 

-2أب( كتخاكحت أعسار أشفاليع ما بػضغ ) –أمسيات  2ألشفاليع، كتكػنت عضشة الجراسة مغ )
سػػشػات( ، كتزػػسغ البخنػػامج تػػجريب الػالػػجيغ عمػػى اسػػتخجاـ فشيػػات عبلجيػػة متعػػجدة لتحدػػضغ  4
تفاعل االجتساعي ألشفاليع ، مثل إدارة الحات، كالقرز االجتساعية ، كالتعميسات السباشػخة، ال

جمدػػػػة بػاقػػػػع جمدػػػػتضغ أسػػػػبػعيا،  45كالشسحجػػػػة مػػػػغ خػػػػبلؿ الفضػػػػجيػ، كقػػػػج بمػػػػغ عػػػػجد الجمدػػػػات 
دؾيقػػة( ، كاسػػتخجـ الباحػػث قائسػػة الزػػغػط الػالجيػػة ، 12-01كتخاكحػػت مػػجة الجمدػػة مػػا بػػضغ )

السكتدبة ، مؿيػاس تقػجيخ التػجخل الدػمػكى، مؿيػاس تقػجيخ التػحػج فػي الصفػلػة، قائسة السيارات 
مؿيػػػاس حضميػػػاـ لتقػػػجيخ التػحػػػج، قائسػػػة الدػػػمػكيات االجتساعيػػػة، كقػػػج أكضػػػحت الشتػػػائج تحدػػػغ 
عسميػػات التفاعػػل االجتسػػاعي بػػػضغ الصفػػل ككالجيػػو ، كضيػػخ ذلػػػظ مػػغ خػػبلؿ مبلحطػػة األشفػػػاؿ 

أشػارت الشتػائج إلػى انخفػاض ممحػػظ فػي السذػكبلت الدػمػكية  كاألباء أثشػاء المعػب الحػخ ، كسػا
التى يطيخىا ىؤالء األشفاؿ باإلضػافة إلػى أنخفػاض مدػتػػ الزػغػط الػالجيػة، كبعػج اسػبػعضغ 

 مغ الستابعة أضيخت الشتائج احتفاظ االشفاؿ بالتحدشات التى اكتدبػىا.
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اجػو أميػات األشفػاؿ ( أبػخز السذػكبلت التػى تػ 9144)  Clarkكتشاكلػت دراسػة كػبلرؾ 
التػحجيضغ أثشاء تعامميغ مع أشفاليغ ، ككحلظ التعخؼ عمى مجػ فاعمية اإلرشاد الجساعي فػي 
تشسية ميارات األميات لمتعامػل مػع ىػحه السذػكبلت ، كتكػنػت عضشػة الجراسػة مػغ ثػبلث أميػات 

مقػاببلت سػشة ( ، كقػاـ الباحػث بػإجخاء 11-95ألشفاؿ تػحجيضغ ، كتخاكحت أعسارىغ مػا بػضغ )
محػػجدة مػػع االميػػات لتحجيػػج السذػػكبلت التػػى تػػػاجييغ أثشػػاء تعػػامميغ مػػع أشفػػاليغ ، كاسػػتخجـ 

الباحػػػث مؿيػػػاس الذػػػعػر بالكفػػػاءة لػػػجػ األميػػػات لتحجيػػػج مػػػجػ رضػػػا األميػػػات عػػػغ ميػػػاراتيغ  
الػالجيػػة أثشػػاء تعػػامميغ مػػع أشفػػاليغ ، كتزػػسشت الجمدػػات تعخيػػف األميػػات بػػبعس األنذػػصة 

ى تسكػػشيغ مػػغ التعامػػل مػػع مذػػكبلت أشفػػاليغ داخػػل السشػػدؿ ، كمػػغ ىػػحه الفشيػػات كالفشيػػات التػػ
اقتراديات البػنات كالتعديد االجتساعي كقج أكضػحت نتػائج الجراسػة أف اكثػخ السذػكبلت التػى 
تػاجو األميات أثشاء تعامميغ مع أشفاليغ التػحػجيضغ تتسثػل فػي صػعػبات التفاعػل االجتسػاعي 

الحفػػاظ عمػػى ركتػػضغ يػػػمي ثابػػت، باإلضػػافة إلػػى نػبػػات الغزػػب ، ، كإصػػخار اشفػػاليغ  عمػػى 
كسا أشارت الشتائج إلى أرتفاع مدتػػ ميارات األميات أثشاء تعامميغ مع أشفػاليغ حضػث زادت 

 درجاتيغ عمى السؿياس السدتخجـ في الجراسة في التصبضق البعجػ.

مذػاركة األـ  ( التعػخؼ عمػى اثػخ9144) Park & Mlberكحاكلػت دراسػة بػارؾ كالبػخ 
فػػػى تحدػػغ مدػػػتػػ  (PECS)فػػي التػػجريب عمػػػى نطػػاـ التػاصػػػل الستبػػادؿ مػػغ خػػػبلؿ الرػػػر 

أميػػات  0التػاصػل لػجػ عضشػة مػغ األشفػاؿ ذكػ اضػػصخاب التػحػج، كتكػنػت عضشػة الجراسػة مػغ 
كأشفاليغ ذكػ اضصخاب التػحج كتع تجريب األميات عمى كيؽية تعميع أشفاليغ السخحمػة االكلػى 

كأشػػارت الشتػػائج إلػػى سػػخعة اكتدػػاب ىػػؤالء األشفػػاؿ لسيػػارات التػاصػػل  (PECS) مػػغ بخنػػامج
الستبادؿ مغ خبلؿ الرػر فػي حػضغ أف ىػؤالء األشفػاؿ قػج أضيػخكا مػغ قبػل تقػجما محػجكدا جػجا 
مع مذارؾ أخخ قاـ بتجريبيع قبل ذلظ عمػى اكتدػاب نفػذ ىػحه السيػارات مسػا يذػضخ إلػى أىسيػة 

 شفاليغ.مذاركة األميات في تجريب ا
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التحقق مغ فاعمية  إلى دراسة ىجفت  Janget al., (2012)كسا أجخت جانغ كآخخكف      
السرابضغ باضصخاب شيف التػحج قائع عمى بخنامج تعمع إلكتخكني لتجريب أفخاد أسخ أشفاؿ 

( أسخة تع اختيارىع 28مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كتكػنت عضشة الجراسة مغ )
بصخيقة عذػائية، كقج تع تجريب األسخ عمى بخامج تجريبي إلكتخكني عمى شبكة اإلنتخنت كقج 

 إمكانية الػصػؿ كتحدضغ كفاءةتع تػسيع نصاؽ التجريب ليذسل السشاشق الخيؽية بيجؼ زيادة 
عمى تقشيات التجخل لبخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كلتحقضق أغخاض الجراسة قاـ  األسخ

الباحثػف بتصبضق اإلختبار القبمي كالبعجؼ، كمقارنة االستجابة عمى االختبار لؤلشفاؿ، 
التجخيبية كالزابصة كأضيخت نتائج الجراسة أف الفخكؽ كانت في درجات التغضضخ بضغ السجسػعة 

كبضخة، حضث تفػقت السجسػعة التجخيبية السجربة بذكل كبضخ عمى السجسػعة الزابصة، كبعج 
 تمقت السجسػعة الزابصة التجريب، كأضيخت مكاسب كبضخة أيزًا. تصبضق االختبار البعجؼ

 Siller and Hutman and Sigmanكأجخػ كل مغ سايمخ كىػتساف كسيجساف        
التشبؤ بسدتػػ التػاصل مغ خبلؿ المغة السشصػقة لجػ  إلى ، ىجفتدراسة شػلية (2013)

الػالجيغ  التحقق مغ تجخبلت,األشفاؿ ذكؼ اضصخابات شيف التػحج في مذخكع تجخل مشدلي، 
بيجؼ تعديد التػاصل األبػؼ كزيادة االستجابة األشفاؿ في جػانب التػاصل  كالتفاعل لجػ 

( شفبًل كاستسخت لسجة عاـ، كقج أضيخت نتائج 70جراسة مغ )األشفاؿ، كتكػنت عضشة ال
الجراسة  أف  استجابات  األباء لمتجريب كالعسل في السذخكع السشدلي يتشبأ بذكل مػثػؽ 
بتحقضق مكاسب لغػية الحقة لجػ األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخاب شيف التػحج، كسا 

الحيغ لجييع ميارات لغػية إلى استخاتيجيات  أكصت الجراسة أنو قج يحتاج أكلياء أمػر األشفاؿ
 تجخل تتجاكز تخكضد السؤسدات التعميسية كتػسيع نصاقيا لتػصل إلى األسخة.

التحقق مغ  إلى دراسة ىجفت (Estes et al., 2013)كسا أجخت إيدتخ كآخخكف      
كتكػنت  ،تجخل الػالجيغ مع األشفاؿ الرغار ججًا السرابضغ باضصخاب شيف التػحجفاعمية 
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( شفبًل تخاكحت أعسارىع ما بضغ عاـ إلى عامضغ، حضث تع تجريب األسخ 45عضشة الجراسة مغ )
عمى محتػػ السشاىج الحؼ قج تع تصػيخه لؤلميات مغ قبل الباحثضغ كالحؼ يخكد عمى تقجيع 
التجخل في البضئة الصبيعية لمصفل، كميارات اإلتراؿ كالتفاعل االجتساعي خبلؿ األنذصة 

ػمية كالخكتضشية لمصفل، كذلظ باستخجاـ تقشيات بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي. حضث تع الض
اختيار األسخ بصخيقة عذػائية كتع تجريب األسخ عمى مجار اثشى عذخ أسبػعًا، ضسغ جمدات 
فخدية كتع إشخاؾ األخػة فضيا أحيانًا، كقاـ الباحثػف بتصبضق االختبار القبمي كالبعجؼ كمقارنة 

تجابة عمى االختبار ألفخاد العضشة، كأضيخت نتائج الجراسة زيادة في مدتػػ إجياد اآلباء االس
كاألميات، كسا أضيخت أف شعػر الػالجيغ بالكفاءة بالعسل مع أبشائيع لع يختمف إيجابًا، إال أف 
التجخبلت الػالجية قج ساعجت الػالجيغ في عسمية تقبميع لتذخيز شفميع، دكف ضيػر أثخ 

 امج عمى األشفاؿ أنفديع.لمبخن

 التحقق مغ فاعمية إلى ( دراسة ىجفت(Reitzel et al., 2013 كأجخػ ريتدؿ كآخخكف        
بخنامج تجريب في تحدضغ أداء األشفاؿ عمى السيارات الػضيؽية، كالتػاصل كالتفاعل، كخفس 
الدمػكيات غضخ التكيؽية، كالتقمضل مغ ضيػر الزغػشات لجػ األسخة كتحدضغ شعػرىا بالكفاءة 

( شفبًل 15تكػنت عضشة الجراسة مغ )، ك (ABAبتجريبيا عمى بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي )
أعسارىع ما بضغ ثبلثة إلى سبعة أعػاـ مسغ ىع عمى قػائع االنتطار، كقج تع تجريب  تخاكحت

األسخ عمى مجار أربعة شيػر بذكل فخدؼ، كأضيخت نتائج الجراسة بأف األشفاؿ الحيغ حرمػا 
عمى تجريب سمػكي تحدشت مياراتيع الػضيؽية كميارات التػاصل لجييع، كضيخت لجييع 

اآلباء كاألميات  ت معخفةػؾ التخخيبي، كفي الػقت نفدو، تحدشمدتػيات مشخفزة مغ الدم
، كتبضغ بأف بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي ىػ ABAالحيغ حرمػا عمى التجريب عمى بخنامج 

العبلج الدمػكي الفعاؿ لمتجخل مع األشفاؿ السرابضغ باضصخاب شيف التػحج كأنو يعسل عمى 
لصفل كيصػر السيارات السشاسبة، كالتفاعبلت اليامة تصػيخ الدمػؾ الػضيفي كالتػاصل لجػ ا
 التي يدتصيع الصفل تعسيسيا في السحيط.
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كىجفت الجراسة إلى معخفة أثػػخ تعميع  (Tonge et al.,2014) ,دراسة تػنج كآخخكف       
كتحدضغ إدارة سػمػؾ كالػجػ األشفػاؿ ذكؼ اضػصخاب التػحػج عمػى تشسية الدػمػؾ التكيفي 

( مػغ أميػات 41ات السعخؼية كالمغػية لػجػ أشفػاليغ، كاشػتسمت عضشة الجراسػة عمػى )كالسيػار 
كآبػاء األشفػاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج، تع تقديسيع إلى مجسػعتضغ متساثمتاف تجخيبو كضابصة 

( مػغ أميػات كآبػاء األشفػاؿ ذكؼ اضػصخاب التػحػج، كاسػتغخؽ 02تحتػؼ كل مجسػعة عمػى )
أسػبػعا تػع فبيا تجريب اآلبػػاء عمػػى السيػػارات البلزمػػة، كأشػػارت الشتػػائج إلػػى  91مػجة البخنػامج 

فعالية البخنػػامج فػػي تحدغ الدػػمػؾ التكيفي كخفػػس أعػػخاض التػحػػج لػػجػ أشفػػاؿ السجسػعػػة 
دبػىا بعج شيخف مغ التجخيبية، كسا أضيػػخت الشتػػائج احتفػػاظ األشفاؿ بالتحدضشات التي اكت

 الستابعة.

إلى  دراسة، ىجفت Johnson et al., 2016)أجخػ كل مغ جػندػف كآخخكف  )       
استخجاـ التجخل القائع عمى األـ لتجريب الصفل عمى أىجاؼ االىتساـ التحقضق مغ نتائج 

السذتخؾ كتعديد التػاصل االجتساعي لجػ شفل صغضخ مراب باضصخاب شيف التػحج، كقج 
ستخجاـ الباحثػف السشيج التجخيبي، حضث تكػنت عضشة الجراسة مغ أـ  كاحجة كشفميا، ككاف ا

البخنامج التجريبي قائع عمى استخجاـ فشيات تعجيل الدمػؾ، كشسمت جمدات التجريب عمى 
كأشارت الشتائج إلى أف تعميع ، أنذصة االىتساـ السذتخؾ التي تزع تفاعل بضغ الصفل ككالتو

استخجاـ نيج التجخل لخمق االىتساـ السذتخؾ في األنذصة الضػمية لجػ الصفل قج األـ كيؽية 
ألـ كشفميا إضافة إلى انخفاض ا أسفخ عغ تحدضغ التفاعبلت كالتػاصل االجتساعي بضغ

مدتػيات التػتخ لجيو، كعشج استخجاـ استخاتيجيات تعسيع سمػكات االنتباه السذتخؾ التي أتقشيا 
لػحع أف الصفل رد بذكل أقل تشاسًقًا كبسيارات أقل مع  اقف مختمفة،الصفل مع أمو إلى مػ 

 اآلخخيغ مقارنة بالتجخل مع كالجتو.



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1812 

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

استجابة األشفاؿ التحقق مغ  إلى ىجفت دراسة، (Nwosu, 2016)أجخػ نػسػ       
لػالجييع عمى نتائج المغة أثشاء التجخل المغػؼ مع أشفاليع ككاف الغخض مغ الجراسة تقضيع 
العبلقة بضغ استجابة األميات لمتجريب كنتائج ذلظ عمى  المغة كالتػاصل عشج أشفاليغ بعج 

تكػنت عضشة  ، حضثالتجخبلت الدمػكية مع األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخابات شيف التػحج
( شفبًل في سغ الصفػلة السبكخة يسمكػف عذخ كمسات كأقل كعائبلتيع، كقج 39الجراسة مغ )

كاألشفاؿ جمدات تجريبية عجدىا أربع كعذخكف جمدة تجريبة، كأشارت نتائج  تمقى اآلباء
الجراسة إلى زيادة المغة السشصػقة في حاالت استجابة األميات لمتجريب، كسا كججت عبلقة بضغ 
استجابة األميات كنتائج المغة التعبضخية لجػ األشفاؿ كالحيغ يدتخجمػف التعديد، حضث تجعع 

 لػالجيغ كذخكاء اجتساعضضغ في التجخبلت المغػية مع أشفاليع.ىحه الشتائج دكر ا

كقج شابيت نتائج الجراسة بعس الجراسات الدابقة في نتائجيا، كتعارضت نتائجيا مع       
نتائج بعس الجراسات كفقًا لصبيعة كل دراسة، كسا اختمفت معيا في شخيقة تقديع العضشة إلى 

معيا في تبايغ شبيعة مجتسع الجراسة ككحلظ مجسػعتبغ تجخيبية كضابصة، كتذابيت 
 التػصيات كاستفادت مغ الجراسات الدابقة في ترسيع البخنامج كمغ عخض نتائج الجراسة.

كمغ خبلؿ إشبلع الباحثة عمي الجراسات الدابقة الكثضخة التي تشاكلت األميات في            
التعامل مع الدمػكيات الشسصية التي يطيخىا األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج، حضث إف 
التخكضد عمى تقجيع الجعع لؤلميات يجعل فخصة التحدغ كالتصػر في أداء الصفل أكبخ، كذلظ 

تػجيو الجيػد كاألىجاؼ التعامل مع تمظ الدمػكيات بصخيقة مشيجية كمتخررة عشجما يتع 
لخفس الدمػكيات الشسصية لجػ األشفاؿ مغ ذكؼ اضصخاب التػحج أك الحج مشيا، مسا يديع 
في إتاحة الفخصة لبحػث أخخػ لبشاء مثل تمظ البخامج كتعسيع الفائجة عمى مدتػػ كاسع في 

رية التصػر لجػ األشفاؿ بسا يديل عسمية التفاعل كالتػاصل السضجاف مغ أجل ضساف استسخا
 كالتعميع لجييع.
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 الدراســــة التطبيكيــة 

 أوال: مشهج الدراسـة

تدتخجـ الجراسة الحالية السشيج التجخيبي فى تشاكؿ متغضخات الجراسة كفقا لمفخكض التى      
التجخيبى( يتسثل فى البخنامح اإلرشادؼ تدعى الجراسة لمتحقق مشيا. متغضخ مدتقل )الستغضخ 

الحػ يعتسج عمي فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي كالعبلج السعخفى الدمػكى فى خفس حجة 
 سمػكيات الشسصية لجػ عضشة مغ االشفاؿ التػحجيضغ.

 )متغضخ تابع( : كيتسثل فى خفس حجة سمػكيات الشسصية لجػ عضشة مغ االشفاؿ التػحجيضغ.
معدكلية االثخ(: كتتسثل فى عجد مغ الستغضخات التى امكغ تحجيجىا كالتى  )متغضخات كسيصة

يسكغ اف تؤثخ فى التحقق مغ فعالية البخنامج اإلرشادؼ لؤلميات السدتخجـ فى خفس حجة 
سمػكيات الشسصية كنعشى بيا : ألـ :) العسخ الدمشى, مدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي 

ارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ كالثقافي,أنخفاض في درجات مؿياس مي
 أشفاليغ التػحجيضغ، مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد( .

أما بالشدبة لؤلشفاليغ التػحجيضغ: ) العسخ الدمشى, ندبة الحكاء, درجة التػحج، اضصخاب -
 اخخػ( .سمػكيات الشسصية، مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد، كخالضغ مغ أؼ إعاقة 

الترسيع التجخيبى: استخجمت الباحثة الترسيع التجخيبى السعتسج عمى السجسػعتضغ )التجخيببة 
 كالزابصة( كبصخيقة اجخاء الؿياس القبمى كالبعجػ كالتتبعى.

             
 
 
 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1814 

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

 ( يهضح الترسيم شبه التجريبي السدتخدم في الدراسة 1يهضح الذكل )
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ثانًيا : مجتسع الدراسة:

( مغ أميات لجييع أشفاؿ اضصخاب التػحج 91)تكػف مجتسع الجراسة لمعضشة مغ        
الحيغ تع تذخيريع كأشفاليغ، كقج تع اختيارىع مغ مخكد كياف لمتػحج بحجائق الؿبة  بالقاىخة، 

مغ قبل دكتػر السخ كاالعراب كدكتػر االشفاؿ كاالخرائى الشفدى تع اختيار عضشة اساسية 
( أـ مع اشفاليغ مشيع لتصبضق البخنامج اإلرشادؼ عمضيع, كالحيغ تع تػزيعيع الي 41)

. كسضتع تػضيح ذلظ الحًقا. بضشسا تكػنت (مجسػعة تجخيبية -مجسػعة ضابصة )مجسػعتضغ 
شة تحجيج الخرائز الديكػمتخية لمجراسة مغ أميات مع اشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج عض

مغ مؤسدة مرخ لمتػحج بالسعادؼ كالجسعية السرخية لؤلكتضـد بالسعادؼ ك مخكد سضتي 
( أـ مع اشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج 02بكارتياس مرخ في محافطة القاىخة, تع اختيار )

 ق مغ ادكات الجراسة.مشيع كعضشة استصبلعية لمتحق
 
 

القبلي التطبيق البعدي التطبيق املعاجلة   

يطبق علي جمموعة  -
 الضابطة والتجريبية

مقياس األمهات -   

  األطفال مقياس -

 جمموعة علي يطبق -
 والتجريبية الضابطة

 األمهات مقياس -

 األطفال مقياس -

 

يطبق علي جمموعة  -
 التجريبية

اإلرشادي  الربانمج
 املقرتح

التتبعى التطبيق  

جمموعة  علي يطبق -
 الضابطة والتجريبية

 األمهات مقياس -

 األطفال مقياس -
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 :ثالثًا: عيشة الدراسة
قامت الباحثة باختيار عضشة بصخيقة العسجية مغ أميات مع اشفاليغ ذك اضصخاب التػحج      

( سشة، 11:90تتخاكح اعسارىع بضغ) أـ مع اشفاليغ( 41، كقج تكػنت عضشة الجراسة مغ )
كلجييع قرػر في ميارات التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، كقج قدست العضشة 

 ( أميات. 4الى مجسػعتضغ متداكيتضغ في عجد كل كاحج مشيا)
السجسػعة االكلى ىى: السجسػعة التجخيبية كالتى تمقت تجخبل عبلجيا مغ خبلؿ البخنامج 

 كالثانية ىى: السجسػعة الزابصة كالتى لع تمقى اػ تجخل عبلجى. اإلرشادؼ ,
 التكافؤ بين السجسهعتين :

لسا كانت الجراسة الحالية تعتسج عمى الصخيقة التجخيبية فانة مغ الذخكط السشيجية      
االساسية فى ىحة الصخيقة ضبط اك عدؿ الستغضخات التى يسكغ اف تؤثخ فى نتائج التجخبة , 

قت الباحثة التكافؤ بضغ افخاد العضشة مغ حضث الستغضخات التالية بالشدبة لؤلـ :) العسخ لحلظ حق
الدمشى, مدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي كالثقافي, أنخفاض في درجات مؿياس ميارات 
األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ، مغ السشتطسضغ فى الحزػر 

 الى السخكد( .
ما بالشدبة لؤلشفاليغ التػحجيضغ: ) العسخ الدمشى, ندبة الحكاء, درجة التػحج، اضصخاب أ-

 سمػكيات الشسصية، مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد، كخالضغ مغ أؼ إعاقة اخخػ( .
 مهاصفات اختيار العيشة:  (1)
  :بالشدبة لؤلـ 

 سشة. 11سشة كال يديج عغ  90أال يقل عسخه الدمشى عغ  العسخ الدمشى:
 مدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي كالثقافي: متػسط .

 أف يعانػف مغ قرػر فى ميارات: التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ.
 : مغ السشتطسضغ فى الحزػر الى السخكد الكياف لمتػحج بالقاىخة .اف تكػف أميات
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 :بالشدبة لمصفل  
 سشػات. 3سشػات كال يديج عغ  1أال يقل عسخه الدمشى عغ  العسخ الدمشي:

 (.جػدارد  ̸( درجة عمي مؿياس جػدارد لمحكاء )إعجاد61 – 42تتخاكح ما بضغ )  ندبة الحكاء:
 تتخاكح الشدبة التػحج بضغ متػسصة كذلظ حدب مؿياس تقجيخ الصفػلة )كارز( درجة التػحج:

 اضصخاب الدمػكيات الشسصية . ف مغ قرػر فى:أف يعانػ 
 اف يكػف أشفاؿ: مغ السشتتطسضغ فى الحزػر الى السخكد الكياف، كال يغضبػف لفتخات شػيمة.

 خالضغ: مغ أؼ إعاقة اخخػ ما عجا التػحج.
 كقج كاف اختيار الباحثة ليحا السخكد كياف لعجة أسباب مشيا:  -

 تػفخ عضشة البحث في السخكد. .4
 أميات. تػجج ؼيو .9
 سيػلة التػاصل مع األىالي ضسغ السخكد. .0
 تػفخ الػسائل كاألدكات كالبضئة التقشية السشاسبة لصبيعة البحث. .1
 تػفخ مداحات كاسعة كقاعات خاصة ترمح لتصبضق البخنامج اإلرشادؼ. .2
تػفخ معمسضغ كأخرائضضغ في السخكد سبق تجريبيع بذكل جضج كعسمػا مغ قبل في مجاؿ  .3

 الخاصة بذكل عاـ ساعجكا الباحثة في عسميا كتصبيقيا لمبخنامج السحكػر. التػحج كالفئات
 تقخيخ شبى معتسج بتذخيز حالة الصفل. .4

 اجراءات فرز العيشة: (2)
تع اختيار عضشة الجراسة  اإلساسية مغ مخكد كياف، كشبقت الباحثة عمي االميات 

السدتػػ االجتساعى ( سشة، كتع تصبضق استبياف 11 –90التي تخاكحت أعسارىع ما بضغ )
كاالقترادػ كالثقافى ) إعجاد/ بصخس حافع(، كتع تصبضق مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع 
الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ) إعجاد الباحثة( أؼ لجييع) قرػر في ميارات 

لدمػكيات التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ(، كسا أف أشفاليغ تع تصبضق مؿياس ا



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1817 

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

الشسصية السدتخجـ في البحث )إعجاد الباحثة(،, ككاف التخشيح كفقًا لسا أضيختو الشتائج بأف 
األميات الحيغ لجييع قرػر فى ميارات التعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 
التػحجيضغ، كأشفاليغ لجييع التػحج كيعانػف مغ اضصخابات الدمػكيات الشسصية, كبمغ عجدىع 

( أميات مع أشفاليغ كفقا لشتائج اختبار كارز بأف أشفاليغ لجييع 2( أـ ، تع استبعاد )91)
( أميات مع أشفاليغ لعجـ مصابقة العسخ عقمي كالدمشي 2التػحج شجيج, ككحلظ تع استبعاد )

 ( أـ مع أشفاليغ، تشصبق عمضيع شخكط تصبضق الجراسة.41السحجد في الجراسة, كبالتالي تبقي )
 خرائص الديكهمترية:عيشة ال (3)
أـ مع اشفاليغ ذكؼ اضصخاب ( 02سكػنة مغ )عضشة الخرائز الديكػمتخية التكػنت      

السمتحقضغ بثبلث مخاكد ىع: ( سشة مغ أناث، مغ 11 -90في السخحمة العسخية )  التػحج،
مؤسدة مرخ لمتػحج بالسعادؼ كالجسعية السرخية لؤلكتضـد بالسعادؼ كمخكد سضتي بكارتياس 
مرخ بالطاىخ في محافطة القاىخة، كىع مغ مخاكد تشسية قجرات اشفاؿ التػحج بسحافطة 

مغ مجػ مشاسبة  القاىخة ، كقج راعت الباحثة أف تكػف ىحه العضشة غضخ العضشة األصمية, لمتاكج
السؿياسضغ لسا كضع ليع, كاستبعاد البشػد التى كانت غضخ كاضحو لػضع السؿياسضضغ فى 
صػرتيع الشيائية, كحداب صجؽ كثبات السؿياسضغ ,كبعج تصبضق السؿياسضغ السجسػعة 

 االستصبلعية ،صححت االستجابات

 :( عيشة الدراسة األساسية4) 

( أـ مػػع أشفػػاليغ مػػغ ذكؼ اضػػصخاب 41ا الشيائيػػة مػػغ )تتكػػػف عضشػػة الجراسػػة فػػي صػػػرتي     
( سػشة، كلػجييع قرػػر فػي ميػارات التعامػل مػع الدػمػكيات 11:90التػحج تتػخاكح اعسػارىع بػضغ)

 ( أميات.4الشسصية لجؼ أشفاليغ، كقج قدست العضشة الى مجسػعتضغ في عجد كل كاحج مشيا)
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( سػػشة 2.19( أميػػات لػػجييع أشفػػاؿ بستػسػػط عسػػخؼ قػػجره )4مجسػعػػة تجخيبيػػة: تكػنػػت مػػغ ) 
 ( درجة . 4.11كانحخاؼ معيارؼ قجره )

( سػػشة 2.49( أميػات لػػجييع أشفػاؿ بستػسػط عسػػخؼ قػجره )4كمجسػعػة ضػابصة:  تكػنػػت مػغ )
 دارد, ( عمي مؿياس جػ 51-49( درجة. كندب ذكاء ما بضغ )1.25كانحخاؼ معيارؼ قجره )

فػػي  التكػػافؤ بػػضغ أفػػخاد عضشػػة  الجراسػػة: أميػػات أشفػػاؿ التػحػػج: لػػجييع قرػػػر كلمتأكػػج مػػغ تأكضػػج
ميارات التعامل مع الدمػكيات الشسصيػة لػجؼ أشفػاليغ، عمػي مؿيػاس ميػارات األميػات لمتعامػل 

 ذلظ( 9( ك )4مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ) إعجاد الباحثة( يػضح ججكؿ )
العضشة الخاصة بالبخنامج: كىػ بخنامج إرشادؼ سمػكي معج ألميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

( أما مػزعات بالتداكؼ عمى العضشة التجخيبية 41التػحج حضث كانت حجع العضشة األساسية )
( أميات. 4( أميات كالعضشة الزابصة )4كالعضشة الزابصة حضث شسمت العضشة التجخيبية )

(  تػزيع السجسػعة التجخيبية 9( تػزيع العضشة األساسية، كججكؿ رقع )4) كيػضح الججكؿ رقع
 كالزابصة كسا يأتي: 

 14( التكرارات والشدب السئهية حدب متغيرات الدراسة )عيشة األمهات األساسية( ن=1جدول )
 الشدبة التكخار العػػػػػضشة الستغضخات العضشة

 %411.1 41 مدتػؼ الستػسط السدتػؼ اإلقترادؼ كاإلجتساعي كالثقافي
 %41.0 9 دبمـػ السؤىل األميات

 %52.4 49 بكالػريػس
 %411.1 41 إناث الجشذ

 في الدمػكيات الشسصية مدتػؼ ميارات التعامل
 مع أشفاليغ

 مدتػؼ ضعيف
 )قرػر(

41 411.1% 

 %411.1 41 العضػػػشػػػػػػػػػػة السجسػػػػػػػع

 ( بشاء عمى متغضخات الجراسة يػضح ذلظ.4الججكؿ )تع تػزيع العضشة اإلساسية حدب 
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 7( التكرارات والشدب السئهية حدب متغيرات الدراسة حدب السجسهعتين الزابطة والتجريبية ن=2جدول )
 4السجسػعة الزابصة ف= 4السجسػعة التجخبية ف=  

 الشدبة التكخار الشدبة التكخار  الستغضػخات العضشػة
 %411.1 4 %411.1 4 مدتػؼ متػسط كاإلجتساعي كالثقافيالسدتػؼ اإلقترادؼ 

 %41.0 4 %41.0 4 دبمـػ السؤىل األميات
 %52.4 4 %52.4 4 بكالػريػس

 %411.1 4 %411.1 4 إناث الجشذ
في الدمػكيات  مدتػؼ ميارات التعامل

 مع أشفاليغ الشسصية
 مدتػؼ ضعيف

 )قرػر(
4 411.1% 4 411.1% 

 %24.9 1 %24.9 1 ذكػر أشفاؿ العضشة
 %19.5 0 %19.5 0 إناث

 %411.1 4 %411.1 4 العضػػػشػػػػػػػػػػة السجسػػػػػػػع

( بشػاء عمػى متغضػخات الجراسػة حدػب السجسػػعتضغ الزػابصة 9تع تػزيع العضشة حدب الجػجكؿ ) 
  كالتجخيبية.

أمػػػػا أشفػػػػاؿ اضػػػػصخاب التػحػػػػج مجسػعػػػػة التجخيبيػػػػة كالزػػػػابصة فػػػػي متغضػػػػخات الدػػػػغ كالػػػػحكاء  
كاضػػصخابات سػػمػكيات الشسصيػػة،عمي مؿيػػاس الدػػمػكيات الشسصيػػة لػػجؼ األشفػػاؿ ذكؼ اضػػصخاب 

لحدػاب داللػة  u-testباسػتخجاـ اختبػار "مػاف كتشػي" ( Uالتػحج، قامت الباحثة بحداب ؾيسة )
 السجسػعة التجخيبية كالزابصة. كالججكؿ التالى يػضح ىحا اإلجخاء. درجات افخادالفخكؽ بضغ 
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أفراد السجسهعة التجريبية والزابطة في القياس القبلى ونتائج  درجات أطفال( متهسطات  3جدول ) 
اختبار مان وتشي: لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين  و 

 مقياس الدلهكيات الشسطية لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد
 السجسػعة التجخيبية الستغضخات

 (7)ف=
 ةالسجسػعة الزابص

 (7)ف=
مدتػؼ  Zؾيسة  Uؾيسة 

 الجاللة
مجسػع 

 الختب
متػسط 

 الختب
مجسػع 

 الختب
متػسط 

 الختب
 غضخ داؿ 0,838 8.5 6.30 31.50 4.70 23.50 الدغ
 غضخ داؿ 1.261 6.5 4.30 21.50 6.70 33.5 الحكاء

 غضخ داؿ 0.424 10,5 5.10 25.50 5.90 29.5 درجة التػحج
الجرجة الكمية  4

 لسؿياس أشفاؿ
 غضخ داؿ 1,15 7.5 4.50 22.50 6.50 32.5

الجرجة الكمية  9
 لسؿياس أميات

 غضخ داؿ 1.64 5 4 20 7 35

( عجـ كجػد فخكؽ بضغ متػسصات درجات رتب اشفاؿ  0يتزح مغ الججكؿ الدابق؛ ) 
كالحكاء السجسػعة التجخيبية كاشفاؿ السجسػعة الزابصة في الؿياس القبمي لمستغضخات )الدغ 

مؿياس الدمػكيات الشسصية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج(،  مسا يذضخ إلى تكافؤ 
 السجسػعتضغ قبل تصبضق البخنامج.

أما أميات أشفاؿ التػحج: عجـ كجػد فخكؽ بضغ متػسصات درجات رتب اميات السجسػعة 
س ميارات األميات التجخيبية كاميات السجسػعة الزابصة في الؿياس القبمي لمستغضخات )مؿيا

لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ(، مسا يذضخ إلى تكافؤ السجسػعتضغ 
 قبل تصبضق البخنامج.

 
 



 

بية للطفولة المبكرة      ي سويف -كلية التر
 جامعة بن 

1821 

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

 رابعًا: أدوات الدراسة:

 قامت الباحثة بإعجاد أدكات البحث الحالي كذلظ مغ أجل تحقضق أىجافيا كىي كالتالي:

 مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين    (1)
 اجراءات اعداد السقياس:

اليػػجؼ العػػاـ مػػغ السؿيػػاس: التعػػخؼ عمػػى مػػجػ تفاعػػل األـ نحػػػ الدػػمػكيات الشسصيػػة لصفميػػا.  -أ 
 (4كذلظ كسا تعكدة درجاتيا عمى السؿياس . ممحق رقع )

 االهداف الخاصة من السقياس  -ب 
كذػػف قرػػػر  فػػي مػػجؼ تفاعػػل األسػػخة مػػع شفميػػا التػحػػجؼ فػػي الدػػمػكيات الشسصيػػة، التػػي  -

تعػؽ ميارات التفاعل لمصفػل، بػجػة خػاص امػخا فػى غايػة االىسيػة حضػث يسثػل مذػاركة اإلسػخة 
البرػػػخؼ( كىػػػي  –المغػػػػؼ  -فػػػي تقمضػػػل حػػػجة ىػػػحه اإلضػػػصخاب الدػػػمػكيات الشسصيػػػة )الحخكيػػػة 

جتسػػاعى التػػي تعػقػػو فػػي ميػػارات التفاعػػل اإلجتسػػاعي كىػػي التػػى مختبصػػة بػػاإلدراؾ الحدػػي اال
 يكذف عشيا السؿياس الحالى. 

مذػػػػػاركة اإلسػػػػػخة مػػػػػع السخكػػػػػد التخبػػػػػػؼ فػػػػػي مدػػػػػاعجة شفميػػػػػع مػػػػػغ اجػػػػػل اقامػػػػػة العبلقػػػػػات   -
 كالتفاعبلت. 

 مرادر السقياس: -ج
محػاكرة كالتحقػق  مػغ تع اتخاذ االجخاءات التالية فى سبضل اعجاد ىحا السؿياس كاشتقاؽ ابعػاده ك 

 صجقة كثباتة كذلظ مغ خبلؿ السرادر التالية:
إلضػػػػصخاب  ااالشػػػػبلع عمػػػػى التػػػػخاث الدػػػػيكػلػجى كالكتابػػػػات الشطخيػػػػة التػػػػي تشاكلػػػػت  .4

 عشج أشفاؿ اضصخاب التػحج برفة خاصة.الدمػكيات الشسصية 
االشبلع عمى السقاييذ كالقػػائع التػى صػيغت لسبلحطػة كؾيػاس اإلضػصخاب الدػمػكيات   .9

 قائسة تقجيخ الدمػكيات الحدية، تخجسة: أحسج دمحم عبج الفتاح.الشسصية مثل:  
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 ( إعجاد: نفضغ حدضغ عبج هللا9144مؿياس ميارات التػاصل ) -
جاد: عبػػػػج العديػػػػد عبػػػػج ( إعػػػػ9140كمؿيػػػػاس السيػػػػارات التػاصػػػػمية لمبلشفػػػػاؿ التػحػػػػج ) -

 .العديد كأمضغ عبج الغشي
 Gilliam Autism Rating Scales, 2013 (GARS)مؿياس جضمياـ لمتػحج  -

 وصف السقياس:  -ء
( مفخدة ,تتكػف مغ أبعاد اإلضصخابات 01يذسل السؿياس فى صػرتو األكلصة عمى )

( بشج,  الدمػكيات الشسصية المغػية  41الدمػكية الشسصية كىي: الدمػكيات الشسصية الحخكية  )
( بشج. كيػجج اماـ كل مفخدة ثبلثة اختيارات 41( بشج , كالدمػكيات الشسصية البرخية  )41)

( درجة 4-9-0ى صػرة تجريج ثبلثى )دائسا، أحيانا، نادرا( كتأخج اإلجابة )يجاب عمضيا  ف
( كىى تمظ التى تحسل 0-9-4عمى التػالى، باستثشاء العبارات الدالبة كالتى يكػف تجرجيا )

 ( 93-94-43-44-3 -4االرقاـ التالية )
( مغ 49كبعج عخض السؿياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء كتكػنت عضشة السحكسضغ مغ ) 

ك  55الخبخاء كالعاممضغ فى مجاؿ التخبية الخاصة كلقج تحجدت ندبة قبػؿ السفخدة ما بضغ )
(. 9( مفخدات مغ بشػد السؿياس كسا ىػ مػضح فى الججكؿ رقع )2%(، كتع تعجيل )411

 -01( مفخدة، كتتخاكح درجات السؿياس ككل مغ )01لسؿياس )كبالتالى استقخ عمى تزسضغ ا
(، كىع ثبلث أبعاد.  كيتكػف السؿياس مغ 01-41( لكل بعج درجة خاصة بو تتخاكح مغ )61

كيقػـ األخرائضػف اك احج القائسضغ لمصفل  بإختيار استجابة , كعبارات سالبة عبارات مػجبة 
دًرا(  لسفخدات السؿياس مغ خبلؿ اعصاء كجية نا -أحياًنا -مغ ثبلث بجائل ىى : )دائًسا

 اماـ االستجابات كسا في السثاؿ التالي (√)نطخىع فضيا بػضع عبلمة  
 نادراً  أحيانا دائساً  العبارات ـ

تسضد األـ األسباب الجافعة لفعل الدمػؾ الشسصي  
 )سمػؾ الخفخفة(
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 الثبلث الخانات بضغ مغ فقط كاحجة خانة في( √كيصمب مشيع أف يزعػا عبلمة )
 (.نادراً  أحيانًا، دائسًا،) التالية االختيارات أماـ السػجػدة
 طريقة ترحيح السقياس: -ه
يتع جسع العبلمات التى يزعيا القائع بالتقجيخاماـ كل مفخدة, مع مخاعاة اف درجة كل -4

 االداء (حضث يعصى كل شفل عبلمة اماـ السفخدة الجالة عمى 01-41مفخدة تشحرخ مابضغ )
يتع حداب مجسػع الجرجات الخاصة بكل بعج بالشدبة لجسيع ابعاد, كيتع حداب -9

 السجسػع الكمى لمجرجات لكل شفل عغ شخيق جسع الجرجات الخاصة بكل بعج.

أقل الجرجة :  في ىحه مؿياس  تجؿ عمي أنخفاض مدتػؼ األـ في التعامل مع  •
( درجة فيي تتخاكح  15  - 01التػحجؼ.   ) األضصخابات الدمػكية الشسصية مع شفميا 

 بضشيع.
الجرجة الستػسصة :  في ىحه مؿياس  تجؿ عمي تػسط مدتػؼ األـ في التعامل مع  •

( درجة فيي تتخاكح  26  - 16األضصخابات الدمػكية الشسصية مع شفميا التػحجؼ.   ) 
 بضشيع.

مدتػؼ األـ في التعامل مع أعمي الجرجة :  في ىحه االستسارة تجؿ عمي إرتفاع  •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع . 45 -31األضصخابات الدمػكية الشسصية مع شفميا التػحجؼ.  ) 

 الخرائص الديكهمترية للسقياس:
 أوال : صدق السقياس: 

تع التحقق مغ صحة السؿياس باالستصبلع عمى آراء الخبخاء حضث أنػو بعػج إعػجاد السؿيػاس  -
عػػخض عمػػي مجسػعػػة مػػغ الدػػادة السحكسػػضغ مػػغ أسػػاتحة عمػػع الػػشفذ  برػػػرتو األكليػػة تػػع

 -كالرػػحة الشفدػػية كذلػػظ إلبػػجاء آرائيػػع فػػي السؿيػػاس مػػغ نػػػاحى: مػػجؼ )مشاسػػبة الفقػػخات 
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انتساء الفقػخات  -إضافة أك ححؼ أك تعجيل صياغة السفخدات  -سبلمة الرياغة المغػية  
 لمبعج ( .

 السحكسضغ، ثع حداب ندب االتفاؽ عمي  كتع تعجيل السؿياس بشاًء عمي مبلحطات
( ندبة اتفاؽ السحكسضغ عمي مفخدات السؿياس  9مفخدات السؿياس كيػضح ججكؿ) 

 % (  كىى ندب مقبػلة تجؿ عمي صبلحية السؿياس 411 -%  55كتخاكحت ما بضغ )
بعج أف تع تعجيل بعس العبارات، كبحلظ تتػافخ داللة الرجؽ الطاىخؼ لمسؿياس مغ 

ب االتفاؽ السختفعة بضغ السحكسضغ في تقجيخ مجؼ مشاسبة األبعاد كعباراتو التي خبلؿ ند
تؿيديا، كتع استخجاـ معادلة لػشي لحداب صجؽ السحكسضغ حضث ّتع اإلبقاء عمي األبعاد 

كتع تعجيل خسذ مفخدات لع  ،%( مغ السحكسضغ61كميا كالتي اتفق عمضيا ما يديج عغ )
(:" إلي أنو يسكغ االعتساد عمي 4650ضغ بمػـ كآخخكف ، )يتفق عمضيسا، حضث يذضخ بشيام

%( في مثل ىحا الشػع مغ الرجؽ".  )بشيامضغ، 55مػافقة آراء السحكسضغ بشدبة )
 ( أبعاد. 0(. كبحلظ بقي عجد أبعاد السؿياس  برػرتو الشيائية )493، ص4650

 الية في الدادة األساتحة: كلتحجيج األىسية الشدبية لمسؿياس، راعت الباحثة السػاصفات الت   
( سشػات في مجاؿ 41أف ال تقل خبختيع عغ ) -)أف يكػف مغ أعزاء ىضئة التجريذ 

 التجريذ(.
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( الشدب السئهية التفاق السحكسين وقيسة لهشي على مفردات مقياس مهارات األمهات للتعامل 4جدول )
 الدلهكيات الشسطيةمع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين " بعد 

 البررية ( –اللغهية –) الحركية  
 معيار القبػؿ ص.ـ الشدبة السئػية التكخار رقع السفخدة

 تقبل 0.833 91.67 11 4
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9
 تقبل  0.833 91.67 11 0
 تقبل  0.833 91.67 11 1
 تقبل 1 100 12 2
 تقبل 0.833 91.67 11 3
 تقبل 0.667 83.33 10 4
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 5
 تقبل 0.833 91.67 11 6

 تقبل 0.667 83.33 10 41
 تقبل 1 100 12 44
 تقبل 1 100 12 49
 تقبل 0.833 91.67 11 40
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 41
 تقبل 1 100 12 42
 تقبل 1 100 12 43
 تقبل  0.833 91.67 11 44
 تقبل  0.833 91.67 11 45
 تقبل 1 100 12 46
 تقبل 0.833 91.67 11 91
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 تقبل 1 100 12 94
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 99
 تقبل 1 100 12 90
 تقبل 1 100 12 00
 تقبل 1 100 12 91
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 92
 تقبل 1 100 12 93
 تقبل 0.833 91.67 11 94
 تقبل 0.667 83.33 10 95
 تقبل 1 100 12 96
 تقبل 1 100 12 01

 صدق السحك:  -
مؿياس ميارات األميات قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط بضغ الجرجة الكمية عمى      

كمؿياس السيارات التػاصمية لمبلشفاؿ  لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ 
% كىحا 55(  كسحظ خارجى 9140التػحج إعجاد: عبج العديد عبج العديد كأمضغ عبج الغشي )

يجؿ عمى اف السؿياس يتستع  بسعجالت صجؽ كثبات مشاسبة يسكغ االعتساد بيا عشج استخجامة 
الية مغ الرجؽ كالثبات، كعميو مع االشفاؿ التػحجيضغ. كالتي تذضخ الشتائج إلي تستعو بجرجة ع

تع حداب صجؽ السحظ لجرجات مؿياس الحخية الذخرية الحالي كدرجات السحظ، كبمغ 
% مسا يعصي مؤشخات 4كىػ داؿ احرائيا عشج مدتػػ  1,55معامل االرتباط بعج الترحيح 

 قػية لرجؽ السحظ بسا يؤكج تستع السؿياس بسدتػؼ مشاسب مغ الرجؽ.
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 السقياسثانيًا: ثبات 
كقج جخؼ التحقق مغ ثبات السؿياس بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل فقخة 
مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الفقخة كذلظ باستخجاـ البخنامج 

كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 
 امبلت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. التالي يػضح  مع

 Reliability Analysis Cronbachs Alpha: لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات .1
كتدتخجـ معادلة ألفا لكخكنباخ كىي شخيقة معجلة مغ معادلة كػدر كريتذاردسػف 

(Kuder-Richardson)  0، 9، 4كمتجرجة   4عشجما تكػف البيانات  أكبخ مغ  ... ، 
كلؿياس ثبات عبارات السؿياس قامت الباحثة بحداب معامل ألفا لكخكنباخ لمعضشة 

( كقج تع استبعادىا مغ العضشة األصمية ثع اعضج تصبيقيا 02االستصبلعية لمجراسة  كبمغ عجدىا )
السجسػعة ، إذ بمغت ؾيسة معامل ألفا لكخكنباخ ( يػما عمى نفذ 42مخة اخخػ بعج مخكر )

كىي ؾيسة عالية جًجا تبضغ ثبات عبارات األداة كصبلحضتيا لتحمضل كتفدضخ نتائج ( 1.552)
الجراسة، كمغ ىشا فالسؿياس يتستع بجرجة عالية مغ الثبات يسكغ االعتساد عميو في التصبضق 

ثبات السؿياس في حاؿ ححؼ كل مفخدة كسا قامت الباحثة بحداب ؾيسة السضجاني لمجراسة. 
( معامل ثبات كل مفخدة مغ مفخدات السؿياس إذا تع ححؼ السفخدة لصخيقة 6كيػضح ججكؿ )

ألفا كخكنباخ لسفخدات السؿياس ككل. كالججكؿ التالي يػضح حداب ؾيسة الثبات باستخجاـ 
 ه: كىي كسا يمي في الججكؿ ادنا (Cronbach Alpha)معادلة ألفا لكخكنباخ 
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 ( معامالت ثبات مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين5جدول )
 الدمػكيات الشسصية الحخكية

 الدمػكيات الشسصية المغػية
 الدمػكيات الشسصية البرخية

 معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة

4 1.366 44 1.443 94 1.403 
9 1.343 49 1.443 99 1.495 

0 1.344 40 1.446 90 1.496 

1 1.334 41 1.463 01 1.416 

2 1.332 42 1.444 92 1.412 

3 1.354 43 1.452 93 1.404 

4 1.351 44 1.434 94 1.411 

5 1.349 45 1.459 95 1.424 

6 1.340 46 1.444 96 1.405 

41 1.343 91 1.441 01 1.404 

( معامالت ثبات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع 6جدول )
 الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين

 معامل الثبات الدمػكيات الشسصية 

 الحخكية 
0.705 

 0.797 المغػية

 0.752 البرخية
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 ثالثا: االتداق الداخلي ألبعاد السقياس: 
جخؼ التحقق مغ ثبات االتداؽ الجاخمي بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل 
فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الفقخة كذلظ باستخجاـ البخنامج 

كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 
ت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. التالي يػضح  معامبل

تع حداب االتداؽ الجاخمي لسفخدات كأبعاد كؼيسا يمي ؾيع معامبلت االرتباط كمدتػؼ داللتيا. 
السؿياس مغ خبلؿ حداب ؾيع معامبلت االرتباط بضغ درجات أفخاد العضشة عمي مفخدات 

 ذلظ.( 4عج الحؼ تشتسي إليو، كيػضح ججكؿ )السؿياس كمجسػع درجاتيع عمي الب
( معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ومجسهع درجات البعد الذي يشتسي إليه لسقياس مهارات 7جدول )

 1,14** دالة عشج  (N=35األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين )

 سمػؾ الشسصي البرخؼ  سمػؾ الشسصي المغػؼ  سمػؾ الشسصي الحخكي
 معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة

4 1.324** 44 1.411** 94 1.246** 
9 1.320** 49 1.254** 99 1.204** 

0 1.146** 40 1.225** 90 1.492** 

1 1.244** 41 1.111** 91 1.413** 

2 1.214** 42 1.409** 92 1.409** 

3 1.449** 43 1.300** 93 1.419** 

4 1.321** 44 1.346** 94 1.420** 

5 1.395** 45 1.234** 95 1.304** 

6 1.223** 46 1.354** 96 1.314** 

41 1.214** 91 1.245** 01 1.419** 
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( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ 4كمغ ججكؿ )
درجات أفخاد العضشة عمي مفخدات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، كالجرجة الكمية لمبعج، كجسيعيا 

( مسا يعج مؤشخًا عمي االتداؽ الجاخمي لكل بعج. كسا تع حداب ؾيع 1,14دالة عشج مدتػؼ )
 ضغ مجسػع درجات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، معامبلت االرتباط ب
 ( نتائج معامبلت االرتباط بضغ درجة كل بعج كالجرجة الكمية:5كيػضح ججكؿ)

( معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع 8جدول )
 الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين

 معامل االرتباط صيةالدمػكيات الشس

 **1.516 الحخكية 
 **,1.495 المغػية

 **1.564 البرخية

 1,14** دالة عشج                                 
( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ 5كمغ الججكؿ)

السؿياس بالدسة السخاد درجة كل بعج كالجرجة الكمية لمسؿياس، مسا يعج مؤشخًا عمي تذبع 
 ؾياسيا كىي)ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ(.

 
 مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد (2)

 (.9اجخاءات اعجاد السؿياس: ممحق رقع )
 الهدف العام من السقياس:  -ج 

التعػػخؼ عمػػى مػػػجػ تفاعػػل الصفػػل نحػػػػ الدػػمػكيات الشسصيػػػة. كذلػػظ كسػػا تعكدػػػة درجاتػػو عمػػػى 
 السؿياس  
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 االهداف الخاصة من السقياس  -د 
كذػػف قرػػػػر  فػػي مػػػجؼ حػػجكث اإلضػػػصخابات لػػػجؼ الصفػػل فػػػي الدػػمػكيات الشسصيػػػة، التػػػي  -

ف عػغ تعػؽ ميػارات التفاعػل اإلجتسػاعي، كبػجػو خػاص امػخا فػى غايػة االىسيػة حضػث أف كذػ
البرػػػػخؼ( كىػػػػي مختبصػػػػة  –المغػػػػػؼ  -حػػػػجة ىػػػػحه اإلضػػػػصخاب الدػػػػمػكيات الشسصيػػػػة )الحخكيػػػػة 

مداعجة الصفل مغ  باإلدراؾ الحدي كاالجتساعى التي تعػقو في ميارات التفاعل اإلجتساعي ك
اجػػػل اقامػػػة العبلقػػػات كالتفػػػاعبلت. كىػػػي التػػػى يكذػػػف عشيػػػا السؿيػػػاس الحػػػالى كيؿيدػػػيا لمصفػػػل 

 التػحجؼ . 
 رادر السقياس:م -ج

تع اتخاذ االجخاءات التالية فى سبضل اعجاد ىحا السؿياس كاشتقاؽ ابعػاده كمحػاكرة كالتحقػق  مػغ 
 صجقة كثباتة كذلظ مغ خبلؿ السرادر التالية:

إلضػػػصخاب  ااالشػػػبلع عمػػػى التػػػخاث الدػػػيكػلػجى كالكتابػػػات الشطخيػػػة التػػػي تشاكلػػػت  -4
 برفة خاصة.عشج أشفاؿ اضصخاب التػحج الدمػكيات الشسصية 

االشبلع عمى السقاييذ كالقػائع التى صيغت لسبلحطة كؾياس اإلضصخاب الدمػكيات   -9
 قائسة تقجيخ الدمػكيات الحدية، تخجسة: أحسج دمحم عبج الفتاح.الشسصية مثل:  

 ( إعجاد: نفضغ حدضغ عبج هللا9144مؿياس ميارات التػاصل ) -
( إعػػػجاد: عبػػػج العديػػػد عبػػػج 9140كمؿيػػػاس السيػػػارات التػاصػػػمية لمبلشفػػػاؿ التػحػػػج ) -

 .العديد كأمضغ عبج الغشي
 Gilliam Autism Rating Scales, 2013 (GARS)مؿياس جضمياـ لمتػحج  -

 وصف السقياس:  -ء
( مفخدة ,تتكػف مغ أبعاد اإلضصخابات 41يذسل السؿياس فى صػرتو األكلصة عمى )

 ة الدمػكي
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( بشج,  الدمػكيات الشسصية المغػية  90الشسصية كىي: الدمػكيات الشسصية الحخكية  )
( بشج. كيػجج اماـ كل مفخدة ثبلثة اختيارات 91( بشج , كالدمػكيات الشسصية البرخية  )90)

( درجة 4-9-0يجاب عمضيا  فى صػرة تجريج ثبلثى )دائسا، أحيانا، نادرا( كتأخج اإلجابة )
( كىى تمظ التى تحسل 0-9-4لى، باستثشاء العبارات الدالبة كالتى يكػف تجرجيا )عمى التػا

 ( .  26 - 32 – 21 – 14 -02- 09 - 91 -94 - 42-49 -5 -1االرقاـ التالية )
( مغ 49كبعج عخض السؿياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء كتكػنت عضشة السحكسضغ مغ ) 

ك  55ة كلقج تحجدت ندبة قبػؿ السفخدة ما بضغ )الخبخاء كالعاممضغ فى مجاؿ التخبية الخاص
( مغ 43-41-5( مفخدات كىى كالتالى ححؼ السفخدة )41%( كاستبعج مشيا )411

( مغ الدمػكيات الشسصية المغػية , 41-44 -5الدمػكيات الشسصية الحخكية، ححؼ السفخدة )
بضغ األكؿ: لع ( مغ سمػكيات الشسصية البرخية. كىحا لدب45-42-49 -4كححؼ السفخدة )

تحطى ىحه السفخدات عمى ندبة القبػؿ السحجدة، كالثانى: لبعس التحفطات األخبلؾية التى 
( مفخدات مغ بشػد السؿياس كسا ىػ مػضح فى الججكؿ 41أبجاىا السحكسػف كايزا تعجيل )

( مفخدة، كيتكػف مغ ثبلث أبعاد ، ككل 31(. كبالتالى استقخ عمى تزسضغ السؿياس )4رقع )
( لكل بعج درجة خاصة 451 -31( مفخدة، كتتخاكح درجات السؿياس ككل مغ )91ج بيو )بع

 ,(. كيتكػف السؿياس مغ عبارات مػجبة  كعبارات سالبة31-91بو تتخاكح مغ )
كيقػـ األخرائضػف اك احج القائسضغ لمصفل بإختيار استجابة مغ ثبلث بجائل ىى : 

السؿياس مغ خبلؿ اعصاء كجية نطخىع فضيا ككضع عبلمة  نادًرا(  لسفخدات  -أحياًنا -)دائًسا
 ( اماـ االستجابات كسا في السثاؿ التالي:√)

 نادراً  أحيانا دائساً  العبارات ـ

    يكخر حخكة الجكراف حػؿ نفدو 

 الثبلث الخانات بضغ مغ فقط كاحجة خانة في( √كيصمب مشيع أف يزعػا عبلمة )
 (.نادراً  أحيانًا، دائسًا،) التالية االختيارات أماـ السػجػدة
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 طريقة ترحيح السقياس: -ه
يتع جسع العبلمات التى يزعيا القائع بالتقجيخاماـ كل مفخدة, مع مخاعاة اف درجة كل -4

 (حضث يعصى كل شفل عبلمة اماـ السفخدة الجالة عمى االداء 0 -9 -4مفخدة تشحرخ مابضغ )
بعج بالشدبة لجسيع ابعاد, كيتع حداب  يتع حداب مجسػع الجرجات الخاصة بكل-9

 السجسػع الكمى لمجرجات لكل شفل عغ شخيق جسع الجرجات الخاصة بكل بعج.

أقػػل الجرجػػة :  فػػي ىػػحه السؿيػػاس تػػجؿ عمػػي أنخفػػاض مدػػتػؼ األضػػصخابات الدػػمػكية  •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع. 63 - 31الشسصية مع الصفل التػحج ) 

ىػػػػحه السؿيػػػػاس تػػػػجؿ عمػػػػي متػسػػػػط  مدػػػػتػؼ األضػػػػصخابات  الجرجػػػػة الستػسػػػػصة :  فػػػػي •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع. 491- 64الدمػكية الشسصية مع الصفل التػحج ) 

أعمػػػي الجرجػػػة :  فػػػي ىػػػحه السؿيػػػاس تػػػجؿ عمػػػي إرتفػػػاع مدػػػتػؼ األضػػػصخابات الدػػػمػكية  •
 ( درجة فيي تتخاكح بضشيع .  423 - 494الشسصية مع الصفل التػحج ) 

 مػػػجة ؾياس: ىي ساعة مغ زمغ لػضع استجابة صح . •

 الخرائص الديكهمترية للسقياس:
 أوال : صدق السقياس: 

تع التحقق مغ صحة السؿياس باالستصبلع عمى آراء الخبخاء حضث أنػو بعػج إعػجاد السؿيػاس  -
برػػػرتو األكليػػة تػػع عػػخض عمػػي مجسػعػػة مػػغ الدػػادة السحكسػػضغ مػػغ أسػػاتحة عمػػع الػػشفذ 

 -شفدػػية كذلػػظ إلبػػجاء آرائيػػع فػػي السؿيػػاس مػػغ نػػػاحى: مػػجؼ )مشاسػػبة الفقػػخات كالرػػحة ال
انتساء الفقػخات  -إضافة أك ححؼ أك تعجيل صياغة السفخدات  -سبلمة الرياغة المغػية  

 لمبعج ( .
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  كتع تعجيل السؿياس بشاًء عمي مبلحطات السحكسضغ، ثع حداب ندب االتفاؽ عمي
( ندبة اتفاؽ السحكسضغ عمي مفخدات السؿياس  4مفخدات السؿياس كيػضح ججكؿ) 

 % (  كىى ندب مقبػلة تجؿ عمي صبلحية السؿياس 411 -%  55كتخاكحت ما بضغ )
مفخدات، كبحلظ تتػافخ داللة الرجؽ  41بعج أف تع تعجيل بعس العبارات، كححؼ 

سبة الطاىخؼ لمسؿياس مغ خبلؿ ندب االتفاؽ السختفعة بضغ السحكسضغ في تقجيخ مجؼ مشا
األبعاد كعباراتو التي تؿيديا، كتع استخجاـ معادلة لػشي لحداب صجؽ السحكسضغ حضث 

كتع  ،%( مغ السحكسضغ61ّتع اإلبقاء عمي األبعاد كميا كالتي اتفق عمضيا ما يديج عغ )
(:" إلي 4650تعجيل عذخ مفخدات لع يتفق عمضيسا، حضث يذضخ بشيامضغ بمػـ كآخخكف ، )

%( في مثل ىحا الشػع مغ 55عمي مػافقة آراء السحكسضغ بشدبة )أنو يسكغ االعتساد 
(. كبحلظ بقي عجد أبعاد السؿياس  برػرتو 493، ص4650الرجؽ".  )بشيامضغ، 

 ( مفخدة. 91( أبعاد متكػف كل بعج مغ )0الشيائية )
 حة: كلتحجيج األىسية الشدبية لمسؿياس، راعت الباحثة السػاصفات التالية في الدادة األسات   

( سشػات في مجاؿ 41أف ال تقل خبختيع عغ ) -)أف يكػف مغ أعزاء ىضئة التجريذ 
 التجريذ(.

( الشدب السئهية التفاق السحكسين وقيسة لهشي على مفردات مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة 9جدول )
 لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد " بعد الدلهكيات الشسطية 

 البررية ( –اللغهية –) الحركية 
 معيار القبػؿ ص.ـ الشدبة السئػية التكخار رقع السفخدة

 تقبل 0.833 91.67 11 4 4
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9 9
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 0 0
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 1 1
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 2 2
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 تقبل  0.833 91.67 11 3 3
 تقبل  0.833 91.67 11 4 4
 تححؼ 0.333 66.67 8 5 5
 تقبل 1 100 12 6 6

 تقبل 0.833 91.67 11 41 41
 تقبل 0.667 83.33 10 44 44
 تقبل 1 100 12 49 49
 تقبل 0.833 91.67 11 40 40
 تححؼ 0.333 66.67 8 41 41
 تقبل 1 100 12 42 42
 تححؼ 0.167 58.33 7 43 43
 تقبل 0.667 83.33 10 44 44
 تقبل 1 100 12 45 45
 تقبل 1 100 12 46 46
 تقبل 0.833 91.67 11 91 91
 تقبل 0.667 83.33 10 94 94
 تقبل 1 100 12 99 99
 تقبل 1 100 12 90 90
 تقبل  0.833 91.67 11 4 91
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9 92
 تقبل 1 100 12 0 93
 تقبل 1 100 12 1 94
 تقبل 0.833 91.67 11 2 95
 كتعجؿتقبل  0.5 75 9 3 96
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 تقبل 1 100 12 4 01
 تححؼ 0.333 66.67 8 5 04
 تقبل 1 100 12 6 09
 تقبل 1 100 12 41 00
 تححؼ 0.333 66.67 8 44 01
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 49 02
 تقبل 1 100 12 40 03
 تححؼ 0.333 66.67 8 41 04
 تقبل 0.667 83.33 10 42 05
 تقبل 1 100 12 43 06
 تقبل 1 100 12 44 11
 تقبل  0.833 91.67 11 45 14
 تقبل  0.833 91.67 11 46 19
 تقبل 1 100 12 91 10
 تقبل 1 100 12 94 11
 تقبل 0.833 91.67 11 99 12
 تقبل 1 100 12  13
 تقبل 1 100 12 4 14
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 9 15
 تقبل 1 100 12 0 16
 تقبل 1 100 12 1 21
 تقبل 1 100 12 2 24
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 3 29
 تححؼ 0.333 66.67 8 4 20
 تقبل 0.667 83.33 10 5 21
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 تقبل 0.667 83.33 10 6 22
 تقبل 1 100 12 41 23
 تقبل 1 100 12 44 24
 تححؼ 0.333 66.67 8 49 25
 تقبل 0.667 83.33 10 40 26
 تقبل 1 100 12 41 31
 تححؼ 0.333 66.67 8 42 34
 تقبل كتعجؿ 0.5 75 9 43 39
 تقبل 0.667 83.33 10 44 30
 تححؼ 0.333 66.67 8 45 31
 تقبل 1 100 12 46 32
 تقبل 0.833 91.67 11 91 33
 تقبل 0.667 83.33 10 94 34
 تقبل 1 100 12 99 35
 تقبل 1 100 12 90 36
 تقبل 1 100 12 91 41

 صدق السحك:  -
مؿياس الدمػكيات الشسصية قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط بضغ الجرجة الكمية عمى 

كمؿياس السيارات التػاصمية لمبلشفاؿ التػحج  الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
% كىحا يجؿ 55(  كسحظ خارجى 9140إعجاد: عبج العديد عبج العديد كأمضغ عبج الغشي )

تع  بسعجالت صجؽ كثبات مشاسبة يسكغ االعتساد بيا عشج استخجامة مع عمى اف السؿياس يتس
االشفاؿ التػحجيضغ. كالتي تذضخ الشتائج إلي تستعو بجرجة عالية مغ الرجؽ كالثبات، كعميو تع 
حداب صجؽ السحظ لجرجات مؿياس الحخية الذخرية الحالي كدرجات السحظ، كبمغ معامل 
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% مسا يعصي مؤشخات قػية 4اؿ احرائيا عشج مدتػػ كىػ د 1,55االرتباط بعج الترحيح 
 لرجؽ السحظ بسا يؤكج تستع السؿياس بسدتػؼ مشاسب مغ الرجؽ.

 ثانيًا: ثبات السقياس
كقج جخؼ التحقق مغ ثبات السؿياس بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل فقخة 

قخة كذلظ باستخجاـ البخنامج مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الف
كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 

 التالي يػضح  معامبلت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. 
 Reliability Analysis Cronbachs Alpha: لكرونباخ ألفا معامل باستخدام الثبات .2

كتدتخجـ معادلة ألفا لكخكنباخ كىي شخيقة معجلة مغ معادلة كػدر كريتذاردسػف 
(Kuder-Richardson)  0، 9، 4كمتجرجة   4عشجما تكػف البيانات  أكبخ مغ  ... ، 

كلؿياس ثبات عبارات السؿياس قامت الباحثة بحداب معامل ألفا لكخكنباخ لمعضشة 
كقج تع استبعادىا مغ العضشة األصمية ثع اعضج تصبيقيا ( 02االستصبلعية لمجراسة كبمغ عجدىا )

( يػما عمى نفذ السجسػعة ، إذ بمغت ؾيسة معامل ألفا لكخكنباخ 42مخة اخخػ بعج مخكر )
كىي ؾيسة عالية جًجا تبضغ ثبات عبارات األداة كصبلحضتيا لتحمضل كتفدضخ نتائج ( 1.554)

مغ الثبات يسكغ االعتساد عميو في التصبضق  الجراسة، كمغ ىشا فالسؿياس يتستع بجرجة عالية
كسا قامت الباحثة بحداب ؾيسة ثبات السؿياس في حاؿ ححؼ كل مفخدة السضجاني لمجراسة. 

( معامل ثبات كل مفخدة مغ مفخدات السؿياس إذا تع ححؼ السفخدة لصخيقة 41كيػضح ججكؿ )
اب ؾيسة الثبات باستخجاـ ألفا كخكنباخ لسفخدات السؿياس ككل. كالججكؿ التالي يػضح حد

 كىي كسا يمي في الججكؿ ادناه:  (Cronbach Alpha)معادلة ألفا لكخكنباخ 
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 ( معامالت ثبات مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد11جدول )

 الدمػكيات الشسصية الحخكية
 الدمػكيات الشسصية المغػية

 البرخيةالدمػكيات الشسصية 

 معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة معامل الثبات السفخدة

4 1.366 94 1.443 14 1.403 
9 1.343 99 1.443 19 1.495 
0 1.344 90 1.446 10 1.496 

1 1.334 91 1.463 11 1.416 

2 1.332 92 1.444 12 1.412 
3 1.354 93 1.452 13 1.404 
4 1.351 94 1.434 14 1.411 

5 1.349 95 1.459 15 1.424 

6 1.366 96 1.444 16 1.405 

41 1.366 01 1.452 21 1.404 

44 1.490 04 1.434 24 1.412 

49 1.491 09 1.459 29 1.404 

40 1.363 00 1.444 20 1.411 

41 1.441 01 1.441 21 1.424 

42 1.414 02 1.430 22 1.405 

43 1.411 03 1.456 23 1.404 

44 1.414 04 1.451 24 1.406 

45 1.445 05 1.451 25 1.401 

46 1.490 06 1.459 26 1.412 

91 1.366 11 1.434 31 1.424 
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( معامالت ثبات بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي 11جدول )
 األطفال ذوي اضطراب التهحد

 الثباتمعامل  الدمػكيات الشسصية 

 الحخكية 
0.725 

 0.794 المغػية

 0.753 البرخية

 
 ثالثا: االتداق الداخلي ألبعاد السقياس: 

جخؼ التحقق مغ ثبات االتداؽ الجاخمي بحداب معامل ارتباط بضخسػف بضغ درجات كل     
فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس الحؼ تشتسي إليو الفقخة كذلظ باستخجاـ البخنامج 

كالججكؿ  90اصجار  (Spss)(Statistical Package for Socia Science)اإلحرائي 
امبلت االرتباط بضغ كل فقخة مغ فقخات السؿياس كالجرجة الكمية لمسؿياس. التالي يػضح  مع

تع حداب االتداؽ الجاخمي لسفخدات كأبعاد كؼيسا يمي ؾيع معامبلت االرتباط كمدتػؼ داللتيا. 
السؿياس مغ خبلؿ حداب ؾيع معامبلت االرتباط بضغ درجات أفخاد العضشة عمي مفخدات 

( نتائج االتداؽ 49البعج الحؼ تشتسي إليو، كيػضح ججكؿ ) السؿياس كمجسػع درجاتيع عمي
 الجاخمي عمي الشحػ التالي:
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( معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة ومجسهع درجات البعد الذي يشتسي إليه لسقياس 12جدول )
 (N=35الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد )

 الحخكيةالدمػكيات الشسصية 
 الدمػكيات الشسصية المغػية

 الدمػكيات الشسصية البرخية

 معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة معامل االرتباط السفخدة
4 1.492** 94 1.245** 14 1.111** 
9 1.413** 99 1.151** 19 1.409** 

0 1.409** 90 1.209** 10 1.300** 

1 1.419** 91 1.392** 11 1.346** 

2 1.420** 92 1.246** 12 1.310** 

3 1.492** 93 1.204** 13 1.302** 

4 1.413** 94 1.492** 14 1.413** 
5 1.409** 95 1.413** 15 1.403** 

6 1.419** 96 1.409** 16 1.414** 
41 1.395** 01 1.223** 21 1,466** 

44 1.223** 04 1.214** 24 1,391** 
49 1.214** 09 1.200** 29 1,311** 

40 1.200** 00 1.396** 20 1,255** 
41 1.396** 01 1.311** 21 1,432** 

42 1.311** 02 1.322** 22 1.319** 

43 1.322** 03 1.324** 23 1.306** 
44 1.345** 04 1.320** 24 1.324** 
45 1,466** 05 1.146** 25 1,466** 
46 1.412** 06 1.244** 26 1,391** 
91 1.409** 11 1.214** 31 1,311** 

 1,14** دالة عشج 
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( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ درجات 49كمغ ججكؿ )
أفخاد العضشة عمي مفخدات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، كالجرجة الكمية لمبعج، كجسيعيا دالة عشج 

االتداؽ الجاخمي لكل بعج. كسا تع حداب ؾيع معامبلت ( مسا يعج مؤشخًا عمي 1,14مدتػؼ )
( نتائج معامبلت 44االرتباط بضغ مجسػع درجات كل بعج مغ األبعاد الثبلثة، كيػضح ججكؿ)

 االرتباط بضغ درجة كل بعج كالجرجة الكمية:
ذائعة لدي ( معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لسقياس الدلهكيات الشسطية ال13جدول )

 األطفال ذوي اضطراب التهحد

 معامل االرتباط الدمػكيات الشسصية

 **1.511 الحخكية 
 **,1.465 المغػية

 **1.534 البرخية

 1,14** دالة عشج                                 

( نجج أف ىشاؾ عبلقات ارتباشية مػجبة ذات داللة احرائية بضغ 40كمغ الججكؿ )
كالجرجة الكمية لمسؿياس، مسا يعج مؤشخًا عمي تذبع السؿياس بالدسة السخاد درجة كل بعج 

 ؾياسيا كىي)الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج(.
 

 The childhood Autism Rating Scaleمقياس تقدير التهحد الطفهلي.  -3
(CARS)   (2114العزيز)اعداد)اريك سكهبلر( تعريب وتقشيين هدى امين عبد 

يدتيجؼ ىحا السؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى فى ضػء خسدة  الهدف من السقياس: -1
 عذخ ميارة كتعتبخ جػانب اساسية تسضد ىحا االضصخاب كالجرجات السحجدة لكل مشيا
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 (3)وصف السقياس  ملحق رقم  -2
 ص الديكهمترية:ئالخرا

تع تصبضق مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلي كارز عمي عضشة اختضخت بصخيقة قرجية مغ    
( مفحػصا تع تػزيعيع 990مخاكد التػحج كالتخبية الخاصة بعساف كتكػنت عضشة الجراسة مغ )

( مفحػصا تع تػزيعيع مغ 41حدب متغضخؼ الفئة العسخية كالحالة العقمية كضسشت العضشة )
باإلضافة في االداء عمي كل بعج مغ االبعاد السكػنة لمسؿياس ذكؼ اضصخاب التػحج 

اضصخاب  -كلمسؿياس ككل كالتي تعدؼ الي متغضخ الحالة العقمية بسدتػياتيا الثبلثة )عاديػف 
ذكؼ اضصخاب التػحج( كاشارت الشتائج الي  عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة احرائية  -عقمية

( تسثمت 01عغ الرجؽ التبلزمي لمسؿياس) ف= تعدؼ لستغضخ العسخ كتػافخت كحلظ دالالت
( ككحلظ تع 1,62( كبمغ معامل االرتباط )990بحداب الثبات بصخيقة التجدئة الشرؽية )ف= 

اذ  990حداب معامبلت الثبات بصخيقة االتداؽ الجاخمي مغ خبلؿ معادلة الفا كخكنباخ ف=
لجالالت تعتبخ مختفعة كتعصي ( كجسيع ىحه ا1,63بمغ معامل االرتباط عمي الجرجة الكمية )

مؤشخا باف مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلي يتستع بجالالت ثبات عالية.    )أماني عمي الزامغ, 
 (22-21: ص ص 9140
 اختبار جهادارد )اعداد/ جهادارد(  -4

اليػػجؼ مػػغ االختبػػار: تقضػػيع الػػحكاء االدائػػى اػ الغضػػخ لفطػػى كىػػػ مبلئػػع لبلعسػػار مػػغ سػػغ  -ا
 سشػات( 5: 0ك2)

 (1)ممحق رقع كصف االختبار  -ب
( كعذخة قصع خذبية 4×49مغ لػحة  خذبية مداحتيا ) يتكػف  وصف االختبار:      

يعج ىحا السؿياس مغ مقاييذ الحكاء تتصابق أشكاليا مع شكل الفتحات السحفػرة في المػحة. ك 
شفاؿ التػحجيضغ عمي األدائية أؼ غضخ المفطية، كقج لجأت إليو الباحثة نطخًا ألف أداء األ
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السقاييذ األدائية يعج أفزل مغ أدائيع عمي السقاييذ المفطية كيتكػف السؿياس مغ لػحة 
خذبية بيا عذخة فخاغات لكل مشيا قصعة خذبية تشاسبو كيقػـ الفاحز بإخخاج ىحه القصع 
 الخذبية مغ مكانيا كيصمب مغ السفحػصضغ أف يزعػىا في مكانيا بأسخع ما يسكغ، كيدسح

لمسفحػص أف يقـػ بثبلث محاكالت ثع يحدب متػسط الػقت الحؼ يدتغخقو السفحػص في ىحه 
السحاكالت ليسثل درجتو عمي السؿياس التي يتع في ضػئيا تحجيج ندبة ذكائو كذلظ بالخجػع 

يع عبج البله,  .االختبارإلي دلضل   (.45: ص 9116)فايدة إبخـا
 
 ل الدلهك التطبيقيبرنامج أرشادي قائم علي فشيات تحلي -5

ة التَّخبية مضجاف في العمسيَّة ساتراالجِّ  اتَّجيت     خاً  الخاصَّ  تيجيَّاتااإلستخ  كاعتساد تبشِّي إلى ُمؤخَّ
 األشفاؿ تعميع في الفعَّالة كالُسسارسات ىضغ،ا كالبخ  األدلَّة عمى السبشيَّة كالُسسارسات عمسيِّا، الُسثبتة
ّـ ، بذكل الُسختمفة اإلعاقات ذكؼ  ج بااضصخ  كذكؼ  عا ممحق رقع الُخرػص. كجو عمى التَّػحُّ

(2) (Nunes & Schmidt, 2019) 
 تيجيَّاتاإستخ  تصبضق عمى العسمي التَّجريب السضجاف إلضيا يحتاج التي السعارؼ أىعِّ  كمغ     
مػؾ تحمضل  فكثضخ التَّعميسيَّة، العسميَّة إدارة في بالغة أىسية مغ ليا لسا ،(ABA)ي التَّصبيق الدُّ

مػؾ تعجيل تصبيقات أف يخكف  الباحثضغ مغ في تعجيل  أثخاً  التَّصبيقات أقػػ  مغ ُتَعجُّ  الدُّ
 .الدمػكيات الدمبية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

 كالتَّصبيؿيَّة، الشَّطخيَّة جػانبيا بضغ تتػافق أف فبلُبجَّ  كتأثضخ ؾيسة ذات السعخفة تكػف  كحتى    
يدتيجؼ  بذكل السعمػمات ىحه تػضيف مغ الُبجَّ  بل السعخفة، زيادة يزسغ ال السعمػمات فشقل

 . احتياجات القائسضغ عمي رعاية الصفل كأكليسا أميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج
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 :للبرنامج العام التخطيط
 العسمى، كمحتػاه  ئية،اكاإلجخ  العامة األىجاؼ تحجيج عمى لمبخنامج العاـ التخصيط عسمية تذتسل

 كتحجيج اإلرشادية، الجمدات كتقضيع تشفضحه فى الستبعة كاألسالضب اتيجيات،خ كالدت كاإلجخائى
 ثعك  البخنامج إجخاء كمكاف جمدة، كل كمجة اإلرشادية الجمدات كعجد لمبخنامج، الدمشى السجػ

 .ككل البخنامج تقضيع
 أهداف البرنامج

اميػات األشفػاؿ التػحػجيبغ لفشيػات تحمضػل الدػمػؾ التصبيقػي لمحػج اليجؼ العاـ لمبخنػامج أكدػاب 
  مغ الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ أشفاليغ.

 كتشبثق مغ ىحا اليجؼ عجة أىجاؼ فخعية، مشيا:
 .خفس الدمػكيات الشسصية الحخكية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
  ذكؼ اضصخاب التػحج.خفس الدمػكيات الشسصية البرخية لجؼ األشفاؿ 
 .خفس الدمػكيات الشسصية الرػتية لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 

 األهداف اإلجرائية للبرنامج
 أف تكتدب األميات ميارة معمػمات عغ اضصخاب التػحج. -4
 أف تعجد االميات الدمػكيات الشسصية لجؼ االشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج. -9
 الدمػؾ الشسصي. أف تزع االميات القػاعج البلزمة لخفس -0
 أف تدتشتج األميات الشتائج الستختبة عمي سمػؾ الصفل. -1
 أف تزع األميات أىجاؼ. -2
 أف ترسع األميات خصة لخفس سمػؾ الصفل الشسصي. -3
 أف تفكخ األميات في البجائل كاألحتساالت لدمػكيات الصفل. -4
 أف تكتدب األميات فشيات بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي . -5
 ات ميارة عمى نطخية السحاكالت السشفرمة.أف تكتدب األمي -6
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 أف تكتدب األميات ميارات بشاء خط األساس)الخط القاعجؼ(. -41
 أف تكتدب األميات ميارة فشيات التعديد اإليجابي كاستخجاميا. -44
 أف تكتدب األميات ميارة أساسيات التمقضغ كشخؽ تشفضحىا. -49
 تشطيسيا.أف تكتدب األميات ميارة جسع البيانات كؾياسيا كشخؽ  -40
 أف تكتدب األميات ميارة استخجاـ ميارات التدمدل كالتذكضل. -41
 أف تكتدب األميات ميارات التعسيع كاستخاتيجيات العسل بيا. -42
 تعخيف األميات بسفيػـ اكتذاؼ األخصاء كترحيحيا كشخؽ العسل عمضيا. -43
 أف تتخح االميات القخارات السشاسبة. -44
 أف يختار الصفل الدمػؾ السشاسب. -45
 ؽ الصفل بضغ الدمػؾ االيجابي كالدمبي.أف يفخ  -46
 .أف يدتسع الصفل لآلخخيغ -91
 أف يقمج الصفل بعس اإلنفعاالت. -94
 أف يحجد الصفل سمػكو الخاشإ. -99
 أف يديصخ الصفل عمي إنفعاالتو. -90
 أف يكتدب الصفل الدمػؾ االيجابي -91

 الفشيات اإلرشادية الستبعة
 -الػقت السدتقصع -التقمضج -الشسحجة -الخاجعةالتغحية  -التعديد -الحػار كالسشاقذة -االلقاء

 العقاب. -االشفاء -االشخاط العكدي -الترحيح الدائج
 محتهى البرنامج
 جمدة. مقدسة إلي: 15عجد الجمدات: 

( جمدػػات لؤلميػػات : اليػػجؼ مشيػػا أف تتعػػخؼ األميػػات عمػػي بعزػػيغ الػػبعس، كالتعػػخؼ 41)
 السعج، كاليجؼ مغ تشفضح البخنامج.عمي الدمػكيات الشسصية الذائعة، كالبخنامج 
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 ( جمدة لؤلميات كأشفاليغ : مع الباحثة لتصبضق أنذصة البخنامج.03)
 ( جمدة ختامية : لئلحتفاؿ مع األشفاؿ كاألميات كالتأكج مغ نجاح البخنامج.9)

( جمدات أسبػعيا مجة كل 1جمدة، لسجة اثشاعذخ اسبػعا،  بػاقع ) 15فعجد جمدات البخنامج 
( دؾيقة  كركعي إعصاء األميات أكقات راحة حتى تتع عسميو التخكضد 31 - 12)  جمدة 
 لجييع. 

 :الحدود اإلجرائية للبرنامج
الحػػجكد البذػػخية: أميػػات األشفػػاؿ الػػحيغ يعػػانػف مػػغ اضػػصخاب التػحػػج كسػػا يطيػػخ عمػػى مؿيػػاس 

سػػػشػات،  (3-1اضػػصخاب التػحػػػج السدػػػتخجـ فػػػي البحػػػث كتتػػخاكح أعسػػػارا شفػػػاليغ الدمشيػػػة مػػػغ )
 ( أـ.41الستخددات عمى مخكد كياف لمتػحج بالقاىخة كعجدىغ )

تحجيجا في  9146الحجكد الدمانية: تتحجد حجكد الجراسة الدمانية بتاريخ التصبضق في عاـ 
جمدة، لسجة اثشاعذخ  15(، عجد جمدات البخنامج 9146- 5 -96الى -41-3-9146)

( دؾيقة كركعي إعصاء األميات 31 - 12مدة )( جمدات أسبػعيا مجة كل ج1اسبػعا، بػاقع )
 أكقات راحة حتى تتع عسميو التخكضد لجييع .

 الحجكد السكانية: مخكد كياف لمتػحج بالقاىخة. 
تع انتقاء محتػػ الجمدات اإلرشادية بشاًء عمى األىجاؼ التى تع تحجيجىا  محتػػ الجمدات:

 ة. فى البخنامج كاألسمػب اإلرشادؼ كالػسائل السدتخجم
 كقج راعت الباحثة مجسػعة مغ األسذ فى اختيار محتػػ الجمدات كىى: 

 مخاعاة خرائز األشفاؿ فى ىحه السخحمة.  -
 أف يحقق محتػػ البخنامج األىجاؼ السخجػة مشو.  -
 استخجاـ ألفاظ كعبارات كاضحة كمفيػمة لجػ أميات األشفاؿ.  -
 ذجيعيع. احتخاـ آراء أفخاد السجسػعة كتشسية ثقتيع بأنفديع كت -
 التجرج باألنذصة السقجمة فى الجمدات بحضث يتسكغ الصفل مغ إدراؾ اليجؼ مشيا. -
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 خطهات بشاء البرنامج التدريبي

 االشبلع عمي األدب التخبػؼ في تعجيل الدمػؾ. -
 االشبلع عمي البخامج العبلجية كالتخبػية السبشية عمي أسذ عمسية ألشفاؿ التػحج. -
الدابقة الستعمقة بالتكامل الحدي كالسيارات االجتساعية كاالستفادة االشبلع عمي الجراسات  -

 مغ الشتائج كالتػصيات.
متابعة مجسػعة مغ االشفاؿ التػحجيضغ لمتعخؼ عمي خرائريع كعمي معانتيع مغ  -

 اضصخابات الدمػكيات الشسصية.
 صياغة جمدات البخنامج. -
ؿ عمع الشفذ كالرحة عخض البخنامج عمي مجسػعة مغ السحكسضغ الستخررضغ بسجا -

 الشفدية
 تعجيل البخنامج كفق آراء كنرائح السحكسضغ. -
 تصبضق الباحث لمبخنامج.   -

 سضتع تصبضق البخنامج عمي أربع مخاحل كىع:   إجراءات تطبيق البرنامج:
 ( . 9146/   3/   3 -0كىي مغ : )  –االكلي: مخحمة الؿياس القبمي  السخحمة -
( إلي  9146/   3/  41كىي مغ : )  –تصبضق البخنامج التجريبي الثانية: مخحمة السخحمة -
(96   /5   /9146 ) 

 ( . 9146/   6/   2 -9كىي مغ : )  –الثالثة: مخحمة الؿياس البعجؼ  السخحمة -
 ( . 9146/   44/   4 -1كىي مغ : )  –الخابعة : مخحمة الؿياس التتبعي  السخحمة -

سضتع تقضيع البخنامج التجريبي مغ خبلؿ الؿياس القبمي كالسخحمي كالبعجؼ   تقييم البرنامج:
كالتتبعي, كالسقارنة بضغ نتائج السجسػعة التجخيبية, كبضغ نتائج السجسػعتضغ التجخيبية 

 كالزابصة, كيتخح تقضيع البخنامج بأربع مخاحل:
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كيتع التقضيع القبمي قبل بجلية تصبضق البخنامج اإلرشادؼ لؤلميات كيتع  أواًل: التقييم القبلي :
ذلظ بتصبضق مؿياسضغ: )مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 

اضصخاب التػحج )إعجاد/  كمؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ  -التػحجيضغ 
 (.الباحثة

كيتع في نياية كل جمدة مغ جمدات البخنامج, كذلظ مغ خبلؿ تحقق  ييم السرحلي:ثانيًا: التق
أىجاؼ كل جمدة, حضث تقـػ الباحثة بالسبلحطة السباشخة, كتدجضل السبلحطات كالتغضخات 

 الدمػكية لكل أـ كلصفميا مغ العضشة كالػاجب السشدلي.

احثة(, كمبلحطة مجؼ تغضضخ درجات :كيتع تصبضق مؿياسضغ )إعجاد/ الب ثالثًا: التقييم البعدي
 األميات كاألشفاؿ التػحجيضغ عمي السؿياس البعجؼ.

كيتع بتصبضق )إعجاد/ الباحثة( بعج مخكر شيخيغ عمي السجسػعة  رابعًا: التقييم التتبعي:
التجخيبية لسعخفة مجؼ استسخار فاعمية البخنامج اإلرشادؼ لؤلميات السدتخجـ, حضث ستتع 

( 2ائج الؿياس التتبعي البعجؼ عمي السجسػعة التجخيبية. كيػضح ممحق )السقارنة بضغ نت
 تخصيط عاـ لمبخنامج.

 ساليب اإلحصائية املستخدمةأل: اسادسًا

تع استخجاـ أسالضب ك ( 41حضث أف حجع عضشة البحث الحالي مغ الشػع الرغضخ )ف=
الستخبلص الشتائج كاختبار إحرائية تعج األندب لصبيعة متغضخات البحث، كحجع العضشة 

 فى:كقج تسثمت ىحه األسالضب صحة الفخكض 

  الستػسط الحدابى(Mean) .بيجؼ مقارنة الستػسصات الحدابية 
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  االنحخاؼ السعيارػ(Std. deviation)  لسعخفة مجػ التذتت السصمق لمؿيع حػؿ
 أكساشيا.

  بخاكف  –معادلة سبضخماف(Spearman-Brown) 
  اختبار ماف كتضشىMann- Whitney كذلظ لحداب داللة الفخكؽ بضغ متػسصات ،

 درجات السجسػعتضغ  )التجخيبية كالزابصة( السدتقمتضغ.
  اختبار كيمكػكدغWilcoxon(w)  كأسمػب إحرائى ال بارامتخػ لمسقارنة بضغ عضشتضغ

 مختبصضغ.
  معامل ألفا كخكنباخCoronbach-Alpha .بػية التحقق مغ ثبات السقاييذ 
 ػىضغ لحجع التأثضخ.معادلة ك 

كإلجخاء العسميات الحدابية تَّع االستعانة ببخنامج الخزمة اإلحرائية السدتخجمة فى العمػـ 
 Statistical Package For)اختراًرا لمسرصمح  (SPSS.V23)اإلندانية كاالجتساعية 

The Social Sciences)  .)كتعشى )السجسػعة أك الخزمة اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية
 EXCELباالضافة لبخنامج 

 فروض الدراسة:

تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب درجات األميات كاشفاليغ السجسػعة  -
الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ  البعجػ( عمي مؿياسضغ: ) –التجخيبية فى الؿياس )القبمى 

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ  كاألشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 أشفاليغ التػحجيضغ( )الجرجة الكمية كاألبعاد( لرالح  الؿياس البعجؼ.

تػجج فخكؽ دالة إحرائيًا عشج متػسط رتب درجات األميات كأشفاليغ في السجسػعة  -
الدمػكيات  تجخيبية كالسجسػعة الزابصة فى الؿياس )البعجؼ( عمى مؿياسضغ: )مؿياسال

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع  كالشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ( لرالح الؿياس البعجؼ.
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ػسصات رتب درجات األميات كأشفاليغ في ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ مت -
مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمى مؿياسضغ: ) 

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية  كلجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
 الؿياسضغ البعجػ كالتتبعى.لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ )الجرجة الكمية كاألبعاد( فى 

   تفسري ومناقشـة النتائـج:
 اختبار صحة فرضيات البحث -4  

 نتائج الفرض األول وتفديرها ومشاقذتها: 
تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ متػسصات رتب  يشز الفخض األكؿ عمى أنو: " -4

بعجػ( عمي مؿياسضغ: ال –درجات األميات كاشفاليغ السجسػعة التجخيبية فى الؿياس )القبمى 
كمؿياس ميارات الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج مؿياس 

األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ )الجرجة الكمية كاألبعاد( 
 كلمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة باآلتي: ."لرالح  الؿياس البعجؼ

اإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس القبمي كالبعجؼ  .4
 كالجرجة الكمية.  ألبعاد مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ

مقياس الدلهكيات ( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس القبلي والبعدي ألبعاد 14جدول )
 والدرجة الكليةالشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد 

 7الؿياس البعجؼ  ف= 7 الؿياس القبمي  ف= األبعاد الدمػكية الشسصية لؤلشفاؿ
 االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط )ـ( االنحخاؼ السعيارؼ)ع( الستػسط )ـ(

 2.168 50.2 3.32 32.6 الدمػؾ الشسصي الحخكي
 1.817 53.4 0.84 32.4 الدمػؾ الشسصي المغػؼ 

 3.033 51.2 0.89 32 الدمػؾ الشسصي البرخؼ 
 5.718 155.8 4.06 97 الجرجة الكمية
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مقياس الدلهكيات الشسطية ( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس القبلي والبعدي ألبعاد 2شكل )

 والدرجة الكلية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد

باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس القبمي كالبعجؼ لختب  .9
 درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية، ككانت الشتائج كسا يمي: 

كأسمػب  Wilcoxon(w)كلمتأكج أيًزا مغ ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار كيمكػكدغ 
عضشتضغ مختبصضغ، كذلظ بيجؼ اختبار داللة الفخكؽ بضغ  إحرائي ال بارامتخػ لمسقارنة بضغ

مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ متػسصات درجات السجسػعة التجخيبية عمى 
 كأبعاده في الؿياسضغ القبمى كالبعجؼ.  ذكؼ اضصخاب التػحج

والبعدي للسجسهعة التجريبية ( نتائج اختبار " ويلكهكدن" لداللة الفروق بين القياسين القبلي 15جدول )
 (7)ن =  مقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحدعلى 

 األبعاد
الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػؾ 
الشسصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 لؤلشفاؿ

 الؿياس القبمي
 (الختب الدالبة4)ف=

 الؿياس البعجؼ
 الختب السػجبة (4)ف=

مدػػػػػػػػػػتػؼ  Zؾيسة 
 الجاللة

حجػػػػع التػػػػأثضخ باسػػػػتخجاـ 
 معادلة كػىضغ

مجسػػػػػػػػػػػع  ف
 الختب

متػسػػػػػػػػػط 
 الختب

مجسػػػػػػػػػػػع  ف
 الختب

متػسػػػػػػػػػط 
 الختب

 مختفعة 0.641 1.12 9.190 0 91 4 1 1 1 الحخكي
 مختفعة 0.643 1.12 9.109 0 91 4 1 1 1 المغػؼ 

 مختفعة 0.642 1.12 9.191 0 91 4 1 1 1 البرخؼ 

 الجرجة الكمية
 مختفعة 0.64 1.12 9.190 0 91 4 1 1 1
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 ( ما يمي: 42يتزح مغ ججكؿ )
 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

التجخيبية " الدمػؾ الشسصي الحخكي " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس 
 البعجؼ.

 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )
خيبية " الدمػؾ الشسصي المغػؼ " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس التج

 البعجؼ.
 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

التجخيبية " الدمػؾ الشسصي البرخؼ " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس 
 البعجؼ.

  ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12داللة احرائية عشج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات
التجخيبية "لمجرجة الكمية عمى مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ 

 اضصخاب التػحج " بضغ الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ لرالح الؿياس البعجؼ.
  كيات الشسصية لجؼ كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجك الدمػ

( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة، في حضغ بمغت حجع التأثضخ (r=0.64أشفاؿ العضشة بمغت 
 أعمي درجة في المغػؼ ثع البرخؼ ثع الحخكي. 

  تحقق الفخض كمغ خبلؿ ما سبق يتزح أف الفخكؽ لرالح الؿياس البعجؼ، كىحه الشتائج
 األكؿ

 لة ماؾ جػيجافحداب ندبة الكدب مغ خبلؿ البخنامج عمي معاد .0
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 الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال  ( ندبة الكدب لساك جهيجان لسقياس16جدول )

األبعػػػػػاد الدػػػػػمػؾ الشسصػػػػػي 
 لؤلشفاؿ

الجرجػػػػػػػػػػة العطسػػػػػػػػػػي  الؿياس البعجؼ الؿياس القبمي
 لبلختبار

 ندبة الكدب

 58.1 60 51.2 37 الحخكي
 73.58 60 53.4 39.8 المغػؼ 

 63.89 60 52.2 38.2 البرخؼ 
 70.84 180 156.8 114 الجرجة الكمية

 ( ما يمي:43يتزح مغ ججكؿ )
% كىي ندبة 25.4ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى الدمػؾ الشسصي الحخكي تداكؼ  .4

 مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف.
ندبة % كىي 40.3ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى الدمػؾ الشسصي المغػؼ تداكؼ  .9

 مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف.
% كىي ندبة 30.6ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى الدمػؾ الشسصي البرخؼ تداكؼ  .0

 مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف.
ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ  .1

% كىي ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ 41.5تداكؼ اضصخاب التػحج 
 جػيجاف.

      
ثع قامت الباحثة باآلتي: باإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل  -9

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات مغ الؿياس القبمي كالبعجؼ ألبعاد 
 كالجرجة الكمية.الشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ 
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( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس القبلي والبعدي ألبعاد مقياس مهارات 17جدول )
 األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين والدرجة الكلية

 األبعاد
 الدمػكيات الشسصية

 لؤلميات

 الؿياس القبمي
 7ف=

 الؿياس البعجؼ
 7ف=

 الستػسط
 )ـ(

 االنحخاؼ السعيارؼ 
 )ع(

الستػسط 
 )ـ(

 االنحخاؼ السعيارؼ 
 )ع(

 0.89 20.1 0.89 10.2 حخكي

 0.75 22.6 0.71 12.2 المغػؼ 

 0.79 21.3 0.84 11.8 البرخؼ 

 1 64 0.84 33.8 الجرجة الكمية

  (0كيتزح ذلظ بالذكل )

  
والبعدي ألبعاد مقياس مهارات األمهات للتعامل ( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس القبلي 3شكل )

 مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن التهحديين والدرجة الكلية
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باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس القبمي كالبعجؼ لختب  -
درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية، عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات 

 لشسصية لجؼ أشفاليغ التػحجيضغ ككانت الشتائج كسا يمي: ا
( نتائج اختبار " ويلكهكدن" لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للسجسهعة التجريبية 18جدول )

 (7مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن )ن = 
 األبعاد

 الدمػكيات
 الشسصية 
 لؤلميات 

 لؿياس القبميا
 (4)ف=

 الختب الدالبة

 الؿياس البعجؼ
 (4)ف=

 الختب السػجبة

ؾيسة 
Z 

مدتػؼ 
 الجاللة

حجع التأثضخ 
 باستخجاـ 

 معادلة كػىضغ
مجسػع  ف

 الختب
متػسط 

 الختب
مجسػع  ف

 الختب
متػسط 

 الختب
 مختفعة 1.31 1.12 9.10 0 42 4 1 1 1 الحخكي
 مختفعة 1.31 1.12 9.10 0 42 4 1 1 1 المغػؼ 

 مختفعة 1.31 1.12 9.10 0 42 4 1 1 1 البرخؼ 

الجرجة 
 الكمية

 مختفعة 1.329 1.12 9.16 0 42 4 1 1 1

 ( ما يمي:45يتزح مغ ججكؿ )
( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -

القبمي ك البعجؼ، لسؿياس ميارات األميات " لبعج الدمػؾ الشسصي الحخكي " بضغ الؿياس 
 لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، لرالح الؿياس البعجؼ.

( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -
األميات " لبعج الدمػؾ الشسصي المغػؼ " بضغ الؿياس القبمي ك البعجؼ، لسؿياس ميارات 

 لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، لرالح الؿياس البعجؼ.
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( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -
" لبعج الدمػؾ الشسصي البرخؼ " بضغ الؿياس القبمي ك البعجؼ، لسؿياس ميارات األميات 

 الشسصية لجؼ أشفاليغ، لرالح الؿياس البعجؼ.لمتعامل مع الدمػكيات 
( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.12كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) -

" لمجرجة الكمية لسؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ " بضغ 
 .الؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ، لرالح الؿياس البعجؼ

كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجة الدمػكيات الشسصية لسؿياس 
ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، لجؼ أفخاد العضشة  ) أميات ( 

 ( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة.(r=0.652بمغت 

تعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي ( ندبة الكدب لساك جهيجان لسقياس مهارات األمهات لل19جدول)
 أطفالهن

 األبعاد الدمػكيات
 الشسصية لؤلميات 

الؿياس  الؿياس القبمي
 البعجؼ

الجرجة العطسي 
 لبلختبار

 ندبة الكدب

 0.533 30 21 11 الدمػكيات الشسصية الحخكية
 0.582 30 22.6 12.8 الدمػكيات الشسصية المغػية 

 0.572 30 22.4 12 الدمػكيات الشسصية البرخية
 0.558 90 66 34.8 الجرجة الكمية

 ( ما يمي:46يتزح مغ ججكؿ )
% كىي 20.0ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى بعج الدمػكيات الشسصية الحخكية تداكؼ  .4

ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف، عمي مؿياس ميارات األميات 
 أشفاليغ .لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ 
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% كىي 25.9ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى بعج الدمػكيات الشسصية المغػية تداكؼ  .9
ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف، عمي مؿياس ميارات األميات 

 . لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ
% كىي 24.9برخؼ تداكؼ ندبة الكدب نتيجة البخنامج عمى بعج الدمػكيات الشسصية ال .0

ندبة مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ جػيجاف، عمي مؿياس ميارات األميات 
 . لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ

ندبة الكدب نتيجة البخنامج ، عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات  .1
مقبػلة شبقا لسعادلة ندبة الكدب لساؾ % كىي ندبة 22.5تداكؼ   الشسصية لجؼ أشفاليغ

 جػيجاف.

( مع األميات كالتي 9113كسا تتفق نتيجة ىحه مع دراسة أجخػ انجضخسػؿ كيفػرتكدظ ) 
أسفخت عغ فاعمية بخنامج قائع عمي تقشيات تحمضل الدمػؾ التصبضق كاضيخت الشتائج كجػد 

عجؼ لمسجسػعة التجخيبية فخكؽ دالة احرائيا بضغ متػسصي درجات الؿياسضغ القبمي كالب
 لرالح التصبضق البعجؼ.

 Solomonك  سػلػمػف كآخخكف  (9115كتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة كل مغ: كانج)       
et al., (2008  مع األميات كالتي تػصمت إلى كجػد تأثضخ جػىخؼ داؿ إحرائيا لبخنامج

كأصبحت عضشة الجراسة قادرة  ، مع أميات كأشفاليغتقشيات تحمضل الدمػؾ التصبضق قائع عمي
 عمى إيجاد شكل مغ أشكاؿ التفاعل االجتساعي، كسا زادت قجرتيع عمى تفاعميع مع اكلجىع.

( مع األميات التي أشارت الي 9144كسا تتفق نتائج ىحه الجراسة مع دراسة كبلرؾ )      
جؼ لرالح التصبضق كجػد فخؽ داؿ احرائيًا  في تعجيل الدمػكيات في التصبيقضغ القبمي كالبع

 البعجؼ.
( مع اإلميات عمي بخنامج 9149كتتفق نتيجة ىحا الجراسة نتائج دراسة جانغ كآخخكف )      

قائع عمى مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، كقج تػصمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ ذات 
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ؿياس البعجؼ لرالح داللو احرائية بضغ أفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي ال
 أفخاد السجسػعة التجخيبية .

( مع اإلميات 9140ككسا تتفق نتيجة ىحا الجراسة جدئيا مع دراسة إيدتخ كآخخكف )      
عمي بخنامج قائع عمى مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، فقج تػصمت الجراسة إلى نجاح 

فخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة إلى كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية بضغ أ البخنامج ك
 الزابصة عمي الؿياس البعجؼ لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية 

 كسا اختمفت عغ نتائج الجراسة الحالي في عجـ تحقضق: نتائج جضجة مع األشفاؿ .
( ك دراسة نػسػ 9143ككسا تتفق نتيجة ىحه دراسة مع نتائج دراسة جػندػف كآخخكف )

ت عمي بخنامج قائع عمى مبادغ بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي، فقج ( مع اإلميا9143)
تػصمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ دالة إحرائيا في ميارات التػاصل غضخ المفطي بضغ 
السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي الؿياسضغ البعجؼ كالستابعة لرالح أفخاد 

 السجسػعة التجخيبية. 
حضػػث أف ىشػػاؾ عػػجد كبضػػخ مػػػغ  ع مػػا كرد فػػي اإلشػػار الشطػػخؼ لمجراسػػةكتتفػػق ىػػحه الشتيجػػة مػػ 

 مشاىج عبلج الدمػؾ الشسصية  لتحدضغ الخمل االجتساعي في األفخاد الحيغ يعانػف مغ التػحج.
كتذػػػػػسل ىػػػػػحه االسػػػػػتخاتيجيات عػػػػػجد كبضػػػػػخ مػػػػػغ أسػػػػػالضب العػػػػػبلج التػػػػػي تعسػػػػػل عمػػػػػي انخفػػػػػاض  

كاسػػػتخجاـ عػػػبلج قػػػائع عمػػػى مبػػػادغ تحمضػػػل الدػػػمػؾ الدػػػمػكيات الشسصيػػػة لػػػجؼ  أشفػػػاؿ التػحػػػج، 
التصبيقػي فيػػ يسثػػل االشػتخاؾ فػي الحيػػاة الضػميػة تحػػجيًا لؤلشفػاؿ الػحيغ يعػػانػف مػغ اضػػصخابات 

كيداعج األسخ عمي التفاعل مع أشفاليغ ككيؽية التعامل كالسذاركة ميع  (ASDشيف التػحج )
 نطخؼ كتصبيقي   في خفس حجة سمػكيات الشسصية .

كتخؼ الباحثة أنو يسكغ التػصل إلى أف التشػع في األسالضب العبلجية الضصخاب التػحج    
يجؿ عمي االىتساـ مغ جانب عجد كبضخ مغ الستخررضغ في السجاالت السختمفة، كأف نجاح 
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بعس أسالضب التجريب كالتأىضل، كالتفاعل التخبػؼ كاالجتساعي مع حالة مغ حاالت األشفاؿ 
بالزخكرة نجاحيا في كل الحاالت السساثمة، كذلظ ألف لكل شفل تػحجؼ لو  التػحجيضغ ال يعشي

خرائرو التي تسضده عغ غضخه مغ األشفاؿ، كىحا معشاه أيًزا أف أية خصة عبلجية أك تأىضل 
اتُِّبع في تأىضل شفل معضغ ال يعشي بالزخكرة نجاحيا لػ شبقت عمي شفل آخخ، فمكل شفل 

 و، كلو ما يشاسبو مغ أسذ كمشاىج كأسالضب لمتجريب كالتأىضل.امكانيات كقجرات كدرجة إعاقت
 نتائج الفرض الثاني وتفديرها ومشاقذتها:

تػجج فخكؽ دالة إحرائيًا عشج متػسط رتب درجات أميات يشز الفخض الثاني عمى أنو:  -4
كأشفاليغ في السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة فى الؿياس )البعجؼ( عمى 

 -مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج مؿياسضغ: )  
مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ ( ، لرالح الؿياس 

 البعجؼ.

 كلمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة باآلتي:
البعجؼ لمسجسػعة اإلحراء الػصفي "الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس  .4

التجخيبية كالزابصة في مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 
 التػحج، عمى األبعاد كالجرجة الكمية.

( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس البعدي للسجسهعة التجريبية والزابطة 21جدول )
 عة لدي األطفال التهحد والدرجة الكليةألبعاد مقياس الدلهكيات الشسطية الذائ

 األبعاد الدمػكية الشسصية
 لؤلشفاؿ

 7السجسػعة الزابصةف= 7ف=  السجسػعة التجخيبية
 االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط )ـ( االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط)ـ(

 1.095 27 2.168 50.2 الحخكي
 1 28.3 1.817 53.4 المغػؼ 

 1.871 25.3 3.033 51.2 البرخؼ 
 1.949 80.6 5.718 155.8 الجرجة الكمية
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 (1كسا يػضح ذلظ شكل )

 
( الفروق بين متهسطات  القياس البعدي للسجسهعة التجريبية والزابطة ألبعاد مقياس الدلهكيات 4شكل )

 الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد والدرجة الكلية

لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس البعجؼ  u-testباستخجاـ اختبار "ماف كتشي"  .9
مؿياس الدمػكيات الشسصية لستػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية كالزابصة، عمى 

 ككانت الشتائج كسا يمي: الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج 
دي ونتائج اختبار مان ( متهسطات درجات أفراد السجسهعة التجريبية والزابطة في القياس البع21جدول )

 وتشي لسقياس الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد
 األبعاد

 الدمػكيات
 الشسصية
 لؤلشفاؿ

 

السجسػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التجخيبية

 (7)ف=

السجسػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الزابصة

 (7)ف=

ؾيسػػػػػػػة 
u 

مدػػػػػػػػتػؼ  zؾيسة 
 الجاللة

حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثضخ 
باسػػػػػػػػػػتخجاـ معادلػػػػػػػػػػة 

 كػىضغ
مجسػع 

 الختب
متػسػػػػط 

 الختب
مجسػػػػػػػػع 

 الختب
متػسػػػط 

 الختب
 مختفعة 0.838 0.01 2.65 0 3 15 8 40 الحخكي
 مختفعة 0.832 0.01 2.63 0 3 15 8 40 المغػؼ 

 مختفعة 0.829 0.01 2.62 0 3 15 8 40 البرخػ 
 مختفعة 0.838 0.01 2.65 0 3 15 8 40 الجرجة الكمية

0
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 الدرجة الكلية البصري اللغوي الحركي
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( بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية 1.14)كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ  .4
" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية الحخكية " لرالح 
السجسػعة التجخيبية في لسؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

 التػحج.
رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية ( بضغ 1.14كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) .9

" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية المغػية " لرالح 
السجسػعة التجخيبية.في لسؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

 .التػحج
لسجسػعة التجخيبية ( بضغ رتب أفخاد ا1.14كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) .0

" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية البرخية " لرالح 
السجسػعة التجخيبية.في لسؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب 

 .التػحج
جخيبية ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة الت1.14كججت فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ ) .1

" كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لمجرجة الكمية لسؿياس الدمػكيات الشسصية 
 " لرالح السجسػعة التجخيبية..الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجة الدمػكيات الشسصية عشج  .2
 ( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة.(r=0.83األشفاؿ لجؼ أفخاد العضشة بمغت 

ثع قامت الباحثة باإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ  --9
مؿياس ميارات األميات الؿياس البعجؼ ألفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة ألبعاد 

 كالجرجة الكمية.لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 
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( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس البعدي ألفراد السجسهعة التجريبية والسجسهعة 22جدول )
 الزابطة ألبعاد مقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

 الدمػكية الشسصية األبعاد
 لؤلميات

 السجسػعة التجخيبية
 7ف=

 الزابصةالسجسػعة 
 7ف=

 الستػسط
 )ـ(

االنحخاؼ 
 السعيارؼ )ع(

االنحخاؼ  الستػسط )ـ(
 السعيارؼ )ع(

 0.84 12.1 0.89 20.1 الحخكي

 1 13 0.75 22.6 المػػغػؼ 

 0.88 11.8 0.79 21.3 البرػػػخؼ 

 0.45 36.9 1 64 الجرجة الكمية

  (2كيتزح ذلظ بالذكل )

 
القياس القبلي والبعدي ألبعاد مقياس مهارات األمهات للتعامل  ( الفروق بين الستهسطات لكل من5شكل )

 مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس البعجؼ لستػسصات  u-testباستخجاـ اختبار "ماف كتشي" 
درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية كالزابصة، عمى مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع 

 ككانت الشتائج كسا يمي:  الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 
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تائج اختبار مان ( متهسطات درجات أفراد السجسهعة التجريبية والزابطة في القياس البعدي ون23جدول )
 وتشي لسقياس مهارات األمهات للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن

 األبعاد
الدمػكيات 

 الشسصية 
 لؤلميات

 

 السجسػعة التجخيبية
 (7)ف=

 السجسػعة الزابصة
 (7)ف=

ؾيسة 
u 

مدتػؼ  zؾيسة 
 الجاللة

حجع التأثضخ 
باستخجاـ معادلة 

مجسػع  كػىضغ
 الختب

متػسط 
 الختب

مجسػع 
 الختب

متػسط 
 الختب

 مختفعة 84..0 0.01 9.33 1 3 15 8 40 الحخكي
 مختفعة 0.856 0.01 9.44 1 3 15 8 40 المغػؼ 

 مختفعة 0.856 0.01 9.44 1 3 15 8 40 البرخؼ 

الجرجة 
 الكمية

 مختفعة 0.856 0.01 9.44 1 3 15 8 40

 ( ما يمي:90يتزح مغ ججكؿ )
( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14احرائية عشج مدتػؼ ) كججت فخكؽ ذات داللة-4

التجخيبية " كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية الحخكية " 
لرالح السجسػعة التجخيبية، في مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية 

  لجؼ أشفاليغ
( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14رائية عشج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات داللة اح-9

التجخيبية " كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية المغػية " 
لرالح السجسػعة التجخيبية، في مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ 

 أشفاليغ
( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14ة عشج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات داللة احرائي-0

التجخيبية " كأفخاد السجػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لبعج الدمػكيات الشسصية البرخية " 
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لرالح السجسػعة التجخيبية، في مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية 
 لجؼ أشفاليغ 

( بضغ متػسط رتب أفخاد السجسػعة 1.14شج مدتػؼ )كججت فخكؽ ذات داللة احرائية ع-1
التجخيبية " كأفخاد السجسػعة الزابصة في الؿياس البعجؼ لمجرجة الكمية  لسؿياس ميارات 

 " لرالح السجسػعة التجخيبية. األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ
الدمػكيات الشسصية عمي كسا يتزح أف ؾيسة حجع التأثضخ لمبخنامج عمي خفس حجة -2

مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ لجؼ أفخاد العضشة 
 ( كىي ؾيسة مختفعة كجضجة.(r=0.856)األميات ( بمغت 

ىشج الرفتي, إحداف فيسي,  كتتفق نتيجة ىحا الفخض مع دراسة كالء بجكؼ, دمحم         
(، كالتي أضيخت كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية بضغ 9140)مػسي الدعمو, سعج العبج 

السجسػعة التجخيبية كالزابصة في الؿياس البعجؼ لرالح السجسػعة التجخيبية, كسا اتفقت 
( كالتي أسفخت عغ  كجػد فخكؽ 9114نتائج ىحا الفخض مع دراسة ىالة كساؿ فؤاد الجيغ )

ية كدرجات السجسػعة الزابصة في الؿياس ذات داللة إحرائية بضغ درجات السجسػعة التجخيب
القبمي في مجاالت الجراسة الثبلثة: الدمػؾ التػّحجؼ، الدمػؾ المفطي، كالتفاعل االجتساعي، 

 كذلظ في الؿياس القبمي كالبعجؼ.
في كجػد فخكؽ ذات  Jang et al., (2012دراسة جانغ كآخخكف  كسا اتفقت نتائج         

السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي الؿياس البعجؼ لرالح  داللو احرائية بضغ أفخاد
 أفخاد السجسػعة التجخيبية..

إلى كجػد فخكؽ ذات داللو  Wang (2008)أيًزا اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع كانج       
احرائية بضغ أفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي الؿياس البعجؼ لرالح أفخاد 
السجسػعة التجخيبية,  كالتي أشارت أيًزا إلى كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية في السيارات 
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ياس الستابعة لرالح االجتساعية بضغ أفخاد السجسػعة التجخيبية كالسجسػعة الزابصة عمي ؾ
 أفخاد السجسػعة التجخيبية.

حجد أىسية استخجاـ بخامج تعسج  كتتفق ىحه الشتيجة مع ما كرد في اإلشار الشطخؼ حضث 
عمى مبادغ تحمضل الدمػؾ التصبيقي لتعجيل سمػكيات الشسصية كاكتداب السيارات االجتساعية 

تحقضق التكيف االجتساعي داخل  في أنيا تعتبخ السيارات االجتساعية عامبًل ميًسا في
الجامعات التي تشتسي إلضيا ككحلظ السجتسع, كتفضج السيارات االجتساعية في التغمب عمي 
مذكبلتيع كتػجيو تفاعميع مع البضئة السحيصة بيع, يداعج اكتداب ىحه السيارات عمي 

يداعج اكتداب  استستاعيع باألنذصة التي يسارسػنيا كتحقضق إشباع الحاجات الشفدية لجييع,
السيارات أيًزا عمي تحقضق قجر كبضخ مغ االستقبلؿ الحاتي كاالعتساد عمي الشفذ كاالستستاع 
بػقت الفخاغ, يفضج في إعصاء الثقة بالشفذ. كمذاركة األخخيغ في األعساؿ التي تتفق مع 

شاقاتيع  قجراتيع كإمكاناتيع, تداعجىع عمي التفاعل مع الخفاؽ كاالبتكار كاالبجاع في حجكد
الحىشية الجدسية, تكػف مخخًجا ليع مغ جػ الفذل الح يحيط بيع في مجاؿ التعميع, تعسل عمي 

 تشسية ذكؼ االضصخابات العقمية معخؼًيا كاجتساعًيا.
نو كبالخغع مغ التقجـ الػاضح الحؼ شيجه العرخ الحالي في مضجاف كتخؼ الباحثة أ

خاب التػحج إال أف ججاًل كبضخًا كجج بضغ عجد مغ البخامج التخبػية السقجمة لؤلشفاؿ ذكؼ اضص
الباحثضغ كالتخبػيضغ كجسعيات أكلياء األمػر كصانعي القخار حػؿ فاعمية بعس تمظ البخامج 
السقتخحة. كلعل ذلظ الججؿ ضيخ أساسًا نتيجة لعػامل متعجدة مشيا: زيادة انتذار اضصخاب 

، كالديادة الكبضخة في األدب الشطخؼ حػؿ التػحج، كالحاجة إلى تقجيع خجمات التجخل السبكخ
تعجاد البخامج السقجمة، كالشقز الػاضح في كجػد ضػابط عمسية لضتع مغ خبلليا الحكع عمى 
مجػ فاعمية البخامج التخبػية كالخجمات السقجمة، أك نػع البخنامج ليكػف مشاسبًا كفعااًل مع 

 األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج.
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 تفديرها ومشاقذتها:نتائج الفرض الثالث و 

ال تػجج فػخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػضغ متػسػصات رتػب  يشز الفخض الثالث عمى أنو: " -5
درجات اشفاؿ السجسػعة التجخيبية عمي مؿياس الدػمػكيات الشسصيػة الذػائعة لػجؼ األشفػاؿ 
ذكؼ اضػػصخاب التػحػػج  ك مؿيػػاس ميػػارات األميػػات لمتعامػػل مػػع الدػػمػكيات الشسصيػػة لػػجؼ 

 ".كالتتبعى أشفاليغ في )الجرجة الكمية كاألبعاد( فى الؿياسضغ البعجػ
 كلمتحقق مغ صحة الفخض قامت الباحثة باآلتي:

اإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس التتبعي كالبعجؼ  .4
 في مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

التتبعي والبعدي لسقياس الدلهكيات ( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس 24جدول )
 الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد

 األبعاد الدمػكية الشسصية
 لؤلشفاؿ

 الؿياس التتبعي
 7ف=

 الؿياس البعجؼ
 7ف=

 الستػسط
 )ـ(

االنحخاؼ 
 السعيارؼ )ع(

االنحخاؼ  الستػسط )ـ(
 السعيارؼ )ع(

 حخكي
51.4 3.131 50.2 2.168 

 لغػؼ 
53.6 2.408 53.4 1.817 

 برخؼ 
51 2.739 51.2 3.033 

 الجرجة الكمية
156 4.45 155.8 5.718 

  (3كيتزح ذلظ بالذكل )
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( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس التتبعي والبعدي ألبعاد مقياس 6شكل )

 الدلهكيات الشسطية الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد والدرجة الكلية
باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس التتبعي كالبعجؼ لختب  .4

 درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية، ككانت الشتائج كسا يمي: 
( نتائج اختبار " ويلكهكدن" لداللة الفروق بين القياسين التتبعي والبعدي للسجسهعة التجريبية 25جدول )

 (7الذائعة لدي األطفال ذوي اضطراب التهحد )ن =  على مقياس الدلهكيات الشسطية

األبعاد الدمػكيات 
 الشسصية
 لؤلشفاؿ

ؾيسػػػػػػػػػػػػة  (الختب السػجبة4الؿياس التتبعي)ف= (الختب الدالبة4الؿياس البعجؼ)ف=
Z 

مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػؼ 
متػسػػػػػػػػػػػػػػػػػط  مجسػع الختب ف الجاللة

 الختب
مجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ف

 الختب
 متػسط الختب

 داؿغضخ  4.01 1 1 1 4.2 0 9 الحخكي 
 غضخ داؿ 1.11 4 4 4 9 9 4 المغػؼ 

 غضخ داؿ 4.11 4 4 4 1 1 1 البرخؼ 
 غضخ داؿ 4.94 0 0 4 0 49 1 الجرجة الكمية

 ( ما يمي:92يتزح مغ ججكؿ )
  ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )عجـ كجػد

الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس التجخيبية " لدمػكيات الشسصية الحخكية " بضغ 
 الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج .
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 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12عجـ كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )
التجخيبية " لدمػكيات الشسصية المغػية " بضغ الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس 

 . صية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحجالدمػكيات الشس
 ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12عجـ كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

التجخيبية " لدمػكيات الشسصية البرخية " بضغ الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس 
 . الدمػكيات الشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج

  ( بضغ رتب أفخاد السجسػعة 1.12كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )عجـ
( بضغ 1.12التجخيبية " لمجرجة الكمية عجـ كجػد  فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػؼ )

رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية، بضغ الؿياس البعجؼ كالتتبعى، عمي مؿياس الدمػكيات 
" بضغ الؿياس البعجؼ كالؿياس . كؼ اضصخاب التػحجالشسصية الذائعة لجؼ األشفاؿ ذ

 كمغ خبلؿ ما سبق يتزح أف ىحه الشتائج تحقق الفخض الثالث. كالتتبعى.

ثع قامت الباحثة باإلحراء الػصفي " الستػسصات كاالنحخافات السعيارية لكل مغ الؿياس 
 التتبعي كالبعجؼ لسؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ 

( الستهسطات واالنحرافات السعيارية لكل من القياس التتبعي والبعدي مقياس مهارات األمهات 26جدول )
 للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

األبعاد الدمػكية الشسصية 
 لؤلميات

 7الؿياس البعجيغ= 7الؿياس التتبعضغ=
 االنحخاؼ السعيارؼ )ع( )ـ(الستػس االنحخاؼ السعيارؼ )ع( الستػسط)ـ(

 0.89 20.1 0.70 22,1 الحخكية 

 0.75 22.6 0.79 21.6 المغػية

 0.79 21.3 0.89 20,3 البرخية

 1 64 1 64 الجرجة الكمية
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  (4كيتزح ذلظ بالذكل )

 
( الفروق بين الستهسطات لكل من القياس التتبعي والبعدي والبعدي لسقياس مهارات األمهات 7شكل )

 للتعامل مع الدلهكيات الشسطية لدي أطفالهن والدرجة الكلية

باستخجاـ اختبار كيمكػكدغ لحداب داللة الفخكؽ بضغ الؿياس التتبعي كالبعجؼ لختب درجات 
 أفخاد السجسػعة التجخيبية ) أميات (، ككانت الشتائج كسا يمي: 

( نتائج اختبار " كيمكػكدغ" لجاللة الفخكؽ بضغ الؿياسضغ التتبعي كالبعجؼ لمسجسػعة 94ججكؿ )
رجة الكمية ( لسؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات التجخيبية عمى )اإلبعاد كالج

 (4الشسصية لجؼ أشفاليغ )ف = 

األبعاد الدمػكية 
 الشسصية لؤلميات

 (4الؿياس القبمي)ف=
 الختب الدالبة

 (4الؿياس البعجؼ)ف=
 الختب السػجبة

مدتػؼ  Zؾيسة 
 الجاللة

مجسػع  ف
 الختب

متػسط 
 الختب

مجسػع  ف
 الختب

متػسط 
 الختب

 غضخ داؿ 4.14 1 1 1 4.2 0 9 الحخكية
 غضخ داؿ 1 4.2 4.2 4 4.2 4.2 4 المغػية

 غضخ داؿ 4.14 1 1 1 4.2 0 9 البرخية

 الجرجة الكمية
 غضخ داؿ 1 9.2 2 9 9.2 2 9
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 ( ما يمي:94يتزح مغ ججكؿ )

لبعج الدمػكيات ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " -4
الشسصية الحخكية " بضغ الؿياس التتبعي كالؿياس البعجؼ.عمي مؿياس ميارات األميات 

 لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ .

ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " لبعج الدمػكيات -9
كالؿياس البعجؼ.عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل الشسصية المغػية " بضغ الؿياس التتبعي 
 مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ .

ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " لبعج الدمػكيات -0
الشسصية البرخية " بضغ الؿياس التتبعي كالؿياس البعجؼ.عمي مؿياس ميارات األميات 

 . دمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغلمتعامل مع ال

ال تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية بضغ رتب أفخاد السجسػعة التجخيبية " لمجرجة الكمية -1
عمي مؿياس ميارات األميات لمتعامل مع الدمػكيات الشسصية لجؼ أشفاليغ، بضغ الؿياس 

 التتبعي كالؿياس البعجؼ. كبحلظ يتحقق صحة الفخض الثالث . 

( كالتي أضيخت عجـ كجػد فخكؽ ذات داللو 2010)  Linكجتو دراسة لضغ كىحا ما ا 
احرائية بضغ الؿياسضغ البعجؼ كالتتبعي لجؼ السجسػعة التجخيبية مسا يجؿ عمي فاعمية 
البخنامج السدتخجـ  في خفس الدمػكية الشسصية لجؼ االشفاؿ التػحجيضغ عضشة الجراسة، عمي 

 كأشفاليغ بعج انتياء البخنامج بسجة.أثخ فاعمية البخنامج مع األميات 

كالتي أضيخت  Tonge et al.,2014كأيزا ما أكجتو نتيجة دراسة تػنج كآخخكف, )     
عجـ كجػد فخكؽ ذات داللو احرائية بضغ الؿياسضغ البعجؼ كالتتبعي لجؼ السجسػعة التجخيبية 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1872 

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

اعية لجؼ االشفاؿ تشسية السيارات االجتس السدتخجـ فيمسا يجؿ عمي فاعمية البخنامج 
 التػحجيضغ عضشة الجراسة.

مغ خبلؿ تحمضل نتائج الجراسة تبضغ كجػد فاعمية كتحدضغ إيجابي بضغ درجات         
السقاييذ القبمية كالبعجية لمبخنامج االرشادؼ في الحج مغ الدمػكيات الشسصية لؤلشفاؿ التػحج 

 بعي.لجؼ السجسػعة التجخيبية، لرالح السؿياس البعجؼ كالتت

كتخػ الباحثة أف كجػد األثخ اإليجابي لمبخنامج االرشادؼ ألميات األشفاؿ ذكػ       
اضصخاب التػحج لخفس حجة الدمػكيات الشسصية الذائعة لجػ أشفاليغ. كذلظ ما ىػ إال 
مؤشخ كاضح لجكر البخنامج في الحج مغ الدمػكيات الشسصية الذائعة ألشفاؿ التػحج، فتكخار 

ي تع استخجاميا في البخنامج لسجة البخنامج ساىع في تحدغ الدمػكيات الشسصية التساريغ الت
لمصفل التػحجؼ كتخػ الباحثة اف البخنامج احجث تفاعل اجتساعي اعمى كذلظ لػجػد األميات 

 بو مسا احجث ميارة في ضبط الدمػؾ الشسصي الذائع مغ الستابعة في تصبضق البخنامج.

مية البخنامج االرشادؼ في تشسية ميارات األميات لمتعامل مع لقج أيجت الشتائج فاع     
أشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج، لجػ األميات السذتخكات في البخنامج، كضيخ أثخه في خفس 

 السذكبلت الدمػكية ألشفاليغ كقج تزسغ ذلظ ما يمي: 

كبلتيع أكاًل: خفس حجة أعخاض اضصخاب التػحج لجػ أشفاؿ السجسػعة التجخيبية كخفس مذ
الدمػكية كسا يؿيديا مؿياس الدمػكيات الشسصية كقج أسفخت ىحه الشتيجة عغ تحقق الفخض 
األكؿ كالثاني كالثالث، حضث كججت فخكؽ دالة إحرائيا بضغ متػسصي رتب درجات السجسػعة 

 التجخيبية في الؿياسضغ القبمي كالبعجؼ عمى مؿياس الدمػكيات الشسصية لرالح الؿياس البعجؼ.

 ) ,.Jang et al  9149كىحا ما أكجت عميو نتائج دراسة كل مغ جانغ كآخخكف )       
اسفخت  الشتائج الجراسة أيزًا إلى   .Estes et al., 2013 )9140،كإيدتخ كآخخكف )
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شبيعة البخنامج التي تخكد عمى تعسيع السيارات السكتدبة لمصفل مغ خبلؿ دكر اآلـ التي 
 شفاؿ لمتػاصل مع أشخاص كأفخاد محيصضغ بيع .اتاحت بجكرىا فخص أكبخ لؤل

 ماىػني كبارالذ)، Estes et al., 2013) كايزا دراسة كل مغ إيدتخ كآخخكف       
Mahoney and Perales, 2003))   أيزًا في الفخكؽ التي تسثمت في الؿياس البعجؼ

تدبة قج كفخىا لرالح األشفاؿ، قج تدسح باالستشتاج بأف مجسػعة كاسعة مغ السيارات السك
التجريب لؤلميات كالتي زادت مغ الفخص التػاصمية كعسمت عمى تصػر السيارت االجتساعية 
لجػ األشفاؿ، فاالىتساـ في اآلكنة األخضخة الحؼ أصبح مػجو نحػ األباء لمتجريب كالعسل في 

حيغ السذاريع السشدلية عادًة ما يتشبأ بذكل مػثػؽ بتحقضق مكاسب الحقة لجػ األشفاؿ ال
يعانػف مغ االضصخاب في سمػكيات الشسصية، كحػؿ ما يحتاجو األشفاؿ مغ استخاتيجيات 
تجخل تتجاكز تخكضد السؤسدات التعميسية كتػسيع نصاقيا لترل إلى األسخة كالعسل مغ خبلؿ 

 التخكضد عمى استخاتيجيات التجريذ كتجريب السشدلي لشعجيل الدمػؾ .

 Siller and Hutman and) )سايمخ كىػتساف كسيجساف يتفق مع نتائج دراسة كل مغ     
Sigman, 2013 كالتي أكجت عمى أف تجخبلت الػالجيغ مغ خبلؿ تعديد التػاصل األبػؼ ،

 مع أشفاليع يديج مغ استجابة األشفاؿ في جػانب التػاصل  كالتفاعل االجتساعي

جتساعي لجػ األشفاؿ إضافة إلى أف تشاكلشا خرائز جػانب التػاصل كالتفاعل اال       
ذكؼ اضصخاب شيف التػحج كقارناىا بسحتػػ البخنامج ، الحطشا أنو ربسا يعػد تقجـ األشفاؿ 
في ىحا الجانب في خفس حجة اإلضصخابات الدمػكية الشسصية إلى شبيعة السياـ التي يتع 

شفاؿ، فيي العسل بيا داخل السشدؿ كالتي تخكد عمى التعميع كالتجريب الحؼ قجمتو األميات لؤل
في مجسميا اىجاؼ تخكد عمى جعل الصفل مزصخًا  لمتعامل مع تمظ السياـ بشفدو كؾيامو 
بالعسمية التػاصمية كاعتساده فضيا عمى نفدو أكثخ، مسا يجفعو لتصػيخىا لمػصػؿ إلى غاياتو 

فتخضة التػاصمية كالتفاعل السقبػؿ مع اآلخخيغ، كربسا تعػد تمظ الفخكؽ أيزًا إلى الفػائج الس
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لمتػاصل كالتفاعل كالتي ستعػد بشتائج عمضيع لجمجيع في البضئات العائمية األكبخ كبالتالي 
لمسجتسع، كتحؿيقيع فخص تعميسية مثل: إتاحة الفخص ليع لشسحجة الدمػؾ السقبػؿ مغ أقخانيع، 

اعية، كالتكيف معيع، كزيادة القبػؿ اإلجتساعي لآلخخيغ ليع، كبالتالي زيادة كفاءتيع االجتس
 كالتي تتيح ليع زيادة فخص اإلتراؿ مع عجد أكبخ مغ األفخاد أيزًا، كجاء ىحا االستشتاج.

 .(Reitzel et al., 2013 لضتفق مع دراسة )ريتدؿ كآخخكف 

( بعشػاف )اثخ بخنامج تعجيل سمػؾ 9144أسامة دمحم كىاني أحسج ) كىحا ما أكجتو دراسة     
مقتخح في خفس انساط سمػكية لجؼ اشفاؿ التػحج( حضث ىجفت الجراسة إلي التعخؼ إلي أثخ 
بخنامج تعجيل سمػؾ مقتخح في خفس أنساط سمػكية لجػ أشفاؿ التػحج مغ خبلؿ اإلجابة عغ 

ػكية في خفس األنساط الدمػكية الدمبية لجػ أشفاؿ الدؤاؿ اآلتي: ىل تشجح اإلجخاءات الدم
التػحج؟ أجخيت الجراسة عمى ثبلثة أشفاؿ تػحج يؿيسػف في مخكد الكشجؼ الجكيل لمختبية بسجيشة 
عساف. كقاـ الباحثاف بإعجاد بخنامج تعجيل سمػؾ ألجل خفس األنساط الدمػكية لجػ أشفاؿ 

األنساط الدمػكية السػجػدة لجػ كل مغ  التػحج. كذفت الشتائج عغ انخفاض تكخار جسيع
األشفاؿ، مسا يذضخ إلي فاعمية اإلجخاءات الدمػكية التي تع اتباعيا في البخنامج ألجل خفس 

 األنساط الدمػكية لجػ أشفاؿ التػحج.

( بعشػاف فعالية بخنامج قائع عمى العبلج الػضيفي 9144كحلظ دراسة أسامة فاركؽ )      
زمية الجؾيقة في خفس الدمػكيات الشسصية التكخارية لجػ األشفاؿ ذكؼ لتشسية الحخكات الع

ىجفت الجراسة إلى تشسية الحخكات العزمية الجؾيقة كخفس الدمػؾ الشسصي  اضصخاب التػحج،
( أشفاؿ 2التكخارؼ مغ خبلؿ بخنامج قائع عمى العبلج الػضيفي، كقج تكػنت عضشة البحث )

 – 3(، كتتخاكح أعسارىع الدمشية ما بضغ )36 -26ما بضغ )تػحج الحيغ تتخاكح معامل ذكائيع 
( عاًما كندبة اضصخاب التػحج لجييع متػسصة، كقج أسفخ البحث عغ مجسػعة مغ الشتائج: 6

كجػد فخكؽ دالة إحرائًيا بضغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مؿياس 
كؼ اضصخاب التػحج كالجرجة الكمية لمسؿياس تقجيخ الحخكات العزمية الجؾيقة لجػ األشفاؿ ذ
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في الؿياسضغ القبمي كالبعجؼ لرالح الؿياس البعجػ، عجـ كجػد فخكؽ دالة إحرائيا بضغ 
متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مؿياس تقجيخ الحخكات العزمية الجؾيقة 

عي. كجػد فخكؽ دالة إحرائًيا لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج في الؿياسضغ البعجؼ كالتتب
بضغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مؿياس تقجيخ الدمػؾ الشسصي 
التكخارػ لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج كالجرجة الكمية لمسؿياس في الؿياسضغ القبمي 

لؿياس كالبعجؼ لرالح الؿياس البعجؼ مسا يػضح انخفاض الدمػؾ الشسصي التكخارػ في ا
البعجؼ، ال تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بضغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية 
عمى أداء مؿياس تقجيخ الدمػؾ الشسصي التكخارػ لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج كالجرجة 

 .الكمية لمسؿياس في الؿياسضغ البعجؼ كالتتبعي

 Radleyرادلي  Tonge et al.,( 2014))كسا اتفقت الجراسة مع نتائج دراسة لضغ       
التي أكجت عمى أىسية دكر األـ كمذاركتيا في تصبضق بخامج ( ۱۲۲۲كحدػنة ) ،( ۱۲۲۲)

  التجخل السقجـ لصفميا مسا يؤدؼ ذلظ إلى تشسية ميارات الصفل كخفس مذكبلتو الدمػكية. 

ثانيا: تشسية ميارات األميات كتجريبيع عمي تحمضل الدمػؾ التصبيقي لمتعامل مع        
أشفاليغ ذكؼ اضصخاب التػحج كاف لو االثخ كالفاعمية في خفس الدمػكيات الشسصية لجؼ 
اشفاليغ، كقج اتزحت فاعمية الفشيات السدتخجمة في البخنامج كفاعمية انذصة البخنامج مغ 

دالة إحرائيا بضغ متػسصي رتب درجات الؿياسضغ القبمي كالبعجؼ خبلؿ كجػد فخكؽ 
 لمسجسػعة التجخيبية في مؿياس الدمػكيات الشسصية الذائعة لؤلشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج.

كيخجع ذلظ إلى كعي األميات بأىسية السيارات التي تعمسشيا كاالستسخار في استخجاميا أثشاء 
 ذلظ يرب في مرمحة أشفاليغ، تعامميغ مع أشفاليغ، كادراكيغ أف 

( بعشػاف "فاعمية بخنامج تحمضل 9144)القاسسي( ) ككسا تتفق ىحه الشتيجة مع دراسة كبًل مغ
في تشسية االدراؾ الحدي عشج الصفل التػحجؼ". حضث ىجؼ البحث (ABA) الدػؾ التصبيقي
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في تشسية االدراؾ الحدي عشج  (ABA)الي اختبار فاعمية بخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي
الصفل التػحجؼ، دراسة عمى عضشة مغ أشفاؿ التػحج بالعيادة الخاصة بأشفاؿ التػحج قجر 

شفل متػحج، اختضخكا بصخيقة قرجية، استعشا بالسشيج شبو تجخيبي، كلجسع  91عجدىع ب
السبلحطة،  السعصيات استعشا بسؿياس تقجيخ التػحج في الصفػلة لكارز، ك القائسة الحدية ك

ىحا مغ خبلؿ تصبضق مؿياس كارز كالقائسة الحدية ك البخنامج لتحدضغ اإلدراؾ الحدي لمصفل 
 .''التػحجؼ، قسشا بتفخيغ الشتائج كمعالجتيا احرائيا باستخجاـ أسالضب إحرائية اختبار ''ت

Test Tك تػصمت الشتائج إلى كجػد فخكؽ ذات دالة إحرائية بضغ متػسصات درجات أفخاد، 
السجسػعة التجخيبية في االدراؾ الحدي بضغ الؿياس القبمي كالبعجؼ لرالح الؿياس البعجؼ 

فاعمية إيجابية في تشسية االدراؾ  (ABA) كىحا يذضخ الى اف البخنامج تحمضل الدمػؾ التصبيقي
 .المسدي كالبرخؼ كالدسعي كالحكقي ك الذسي لصفل التػحج

، Lin (۱۲۲۲)كلضغ   .tonge et alنج كآخخكف ككحلظ اتفقت نتائج البحث مع دراسة تػ 
(Bailey, Pokrzywinski & Bryant, 1983( كدراسة )Brusa, Richman, 2008 )

 Lanovaz,& Sladeczek, 2012) ( كدراسة ك(Lang, 2010كدراسة النغ كآخخكف، 
( كدراسة Mahoney, Persels, 2003كدراسة )  (Boyed, Rupp, 2001)كدراسة 

Clark, 2011) ) 
كتخؼ الباحثة أف الدمػكيات الشسصية كاحجة مغ أكثخ الخرائز الستأثخة سمًبا     

باالضصخاب التػحجؼ, كيعػد ذلظ إلى أف الصفل التػحجؼ  لجيو اضصخاب بضػلػجيا فى ىحه 
القجرة, كلحلظ فإف معطع االستخاتيجيات السدتخجمة تخكد عمى تدكيج الصفل بخبخات اجتساعية 

يغ كىحا ال يقمل مغ أىسية التجريب عمى خفس ىحه الدمػكيات الشسصية كانفعالية مع اآلخخ 
 حضث تسثل جدًءا أساسًيا مغ البخامج التخبػية كالتجريبية السقجمة لمصفل أضصخاب التػحج.
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 ثانيا: توصيات الدراسة

 بشاًء عمى الشتائج التى تػصمت إلضيا  الجراسة الحالية يسكغ تقجيع بعس التػصيات التالية:  
ضخكرة التجخل السبكخ لبلضصخاب التػحجؼ, كتػفضخ األليات البلزمة لمكذف عغ ىحا  .4

 االضصخاب في الدشػات االكلي مغ حياة الصفل,.
 ضخكرة العسل الجساعي مع االشفاؿ التػحجيضغ كدمجيع مع األشفاؿ العاديضغ . .9
ق االنذصة ضخكرة اشتخاؾ كتعاكف الػالجيغ كأفخاد األسخة في مبلحطة سمػؾ الصفل كتصبض .0

 السشدلية لتحقضق أفزل الشتائج مع ىؤالء األشفاؿ التػحجيضغ.
فشيات تحمضل الدمػؾ التصبيقي في  ضخكرة التخكضد عمي البخامج األرشادية القائسة عمي .1

 عبلج األشفاؿ التػحجيضغ .
 تأىضل كإعجاد أخرائضضغ التػحج كخاصة القائسضغ بالعبلج بالبخامج الدمػكية . .2
 ضخكرة تقجيع دكرات إرشادية كتػعية كتجريبية تيتع بتػعية أكلياء أمػر باألشفاليع  .3
 االىتساـ بشػعية االنذصة السقجمة ليؤالء االشفاؿ في السخاكد. .4

 دارسة مدحية لحاالت االضصخاب التػحجؼ في القاىخة.-11
مج تفعضل دكر اإلرشاد األسخؼ ألميات األشفاؿ ذكؼ اضصخاب التػحج في معاىج كبخا-11

 التخبية الخاصة. 
تذجيع الذخاكة بضغ أسخ األشفاؿ كاالختراصضغ الحيغ يقجمػف خجمات ألشفاليع مغ ذكؼ -12

 اضصخاب التػحج. 

 

 



بية   ي سويف -المبكرة للطفولةكلية التر
 جامعة بن 

1878 

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

 قائسة السراجع

 أواًل: السراجع العربية

يع، عبل عبج الباقي ) (. اضصخاب التػحج أعخاضو كاسبابو كشخؽ عبلجو، عالع 9144إبخـا
 الكتب، القاىخة مرخ.

 (. اضصخاب التػحج، دار جميذ الدماف، عساف، األردف. ۱۲۲۱االعطسي، سعضج رشضج )

(. تصػيخ صػرة أردنية مغ مؿياس تقجيخ التػحج الصفػلى. رسالة 9140أمانى عمى الزامغ )
 .ماجدتضخ، كمية العمـػ التػبػية كالشفدية، جامعة عساف العخبية

، دار 0حتياجات الخاصة كتخبضتيع، ط(. سيكػلػجية ذكؼ اال۱۲۲۲أمضغ، عبج السصمب )
 الفكخ العخبي، القاىخة، مرخ.

(. عمع نفذ الصفل 9114البصانية، دمحم أسامة، عبج الشاصخ، دياب الجخاح، محسػد مأمػف )
 ، عساف، األردف، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة 4غضخ العادؼ، ط 

(. اثخ بخنامج تعجيل سمػؾ مقتخح في 9144)البصانية، دمحم أسامة، عخنػس، ىاني احسج. 
 (.0(.ع )49خفس أنساط سمػكية لجؼ أشفاؿ التػحج. مجمة العمـػ التخبػية كالشفدية، مج)

 (. إعاقات الشسػ الذاممة، عساف، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع.9140بصخس، بصخس. )

ء السعايضخ (: ؾياس كتذخيز اضصخابات شيف التػحج في ضػ 9142الجبلمجة، فػزية )
، عساف، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع.ة، مكتبة DSM-4/DSM-5التذخيرية الػاردة في 

 اإلنجمػ السرخية.

 -(. األشفاؿ التػحجيػف 9114جػردف، ريتا كستضػرات بضػؿ )تخجسة( رفعت محسػد بيجات )
 جػانب الشسػ كشخؽ التجريذ. القاىخة، عالع الكتب . 
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الية التجخل السبكخ السكثف في تحدضغ الدمػؾ التكيفي (. فع9111حدغ, مشى خميفة )
لؤلشفاؿ التػحجيضغ باستخجاـ التحمضل التصبيقي لمدمػؾ. مجمة كمية التخبية بالدقازيق، 

 .933-455(، ص 14، )05السجمج 

(. أثخ الشذاط الخياضي في خفس الدمػؾ الشسصي لجػ األشفاؿ ۱۲۲۲حدػنة، مأمػف دمحم )
 تػراه، جامعة عساف العخبية، األردف.التػحجيضغ. رسالة دك

(. التػحج، السجمة العخبية العمسية لمفتياف، السشطسة العخبية لمتخبية 9113الخػاجة، فخح فخاج )
 .46ػ ع 41كالثقافة كالعمػـ، مج 

يع ) ، عساف، دار كائل 9(. التػحج: الدمػؾ كالتذخيز كالعبلج، ط9143الدريقات، إبخـا
 لمشذخ كالتػزيع.

(. تجريذ األشفاؿ السرابضغ ۱۲۲۲كؼ، عبج العديد أبػ جػدة، كائل خذاف، أيسغ )الدخشا
 بالتػحج )متخجع(. االمارات العخبية الستحجة، دار القمع لمشذخ كالتػزيع. 

(. مجؼ فاعمية بخنامج ارشادؼ لمػالجيغ لتشسية بعس 9112سميساف، عبج الخحسغ الدضج )
، رسالة دكتػراة،   معيج الجراسات العميا لمصفػلة، جامعة عضغ شسذ.ميارات شفل اآلكتضـد

(. اإلعاقة الغامزة )التػحج(، اإلسكشجرية، ۱۲۲۲الدضج، كلضج كسبلمة، خميفة، ربيع شكخؼ )
 دار الػفاء لجنيا الصباعة كالشذخ، مرخ. 

 (. مؿياس اضصخاب التػحج لؤلشفاؿ ، القاىخ9140الذخز، عبج العديد الدضج )

 .كالتػزيع لمشذخ كائل دار :عّساف الدمػؾ، (. تعجيل9111)قحصاف  الطاىخ،

 . القاىخة: مكتبة دار شخؽ.9(. اضصخاب التػحج، ط۱۲۲۲) .عبج الخحسغ سضج سميساف
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مػؾ تعجيل في السكثف السبكخ التجخل فعالية (.9143شادية ) العاؿ، عبج  الشسصي الدُّ
مػؾ تحمضل باستخجاـ الحاتػيضغ لؤلشفاؿ التكخارؼ   جامعة التَّخبية، كمية مجمة التَّصبيقي، الدُّ

 .221 -240، 39 ع مرخ، ششصا،

(. مؿياس السيارات التػاصمية لمبلشفاؿ ، 9140عبج العديد عبج العديد ، أمضغ عبج الغشي )
، 9ج 02مجمة اإلرشاد الشفدي، مخكد اإلرشاد الشفدي، جامعة عضغ شسذ، القاىخة، ع

 .263-222عجد أغدصذ ، 

 كالسخشجيغ اآلباء دلضل اإلنداني الدمػؾ (.  تعجيل9112سعضج ) كالعدة، جػدت؛ اليادؼ، عبج
 .كالتػزيع لمشذخ الثقافة دار :عساف كاالجتساعية، كالشفدية التعميسية في القزايا التخبػيضغ

(. مجخل الي اضصخاب التػحج: مفيػمو كاسبابو، أنػاعو 9141عخب، خالج عبج الخحسغ )
يارات السيشية لمخرائضضغ كالعاممضغ في بخامجو. الخياض، دار كؾياسو، كتذخيرو، الس
 الدىخاء لمشذخ كالتػزيع. 

(. األشفاؿ التػحجيػف، عساف، األردف، دار البازكرؼ العمسية ۱۲۲۲عمضػات، دمحم عجناف. )
 لمشذخ كالتػزيع. 

 (، العبلج الدمػكي لسطاىخ العجد في التػاصل المغػؼ كالتفاعل9110الغامجؼ, عدة )
 االجتساعي لجػ أشفاؿ التػحج. رسالة دكتػرة، كمية التخبية بالخياض، الخياض، الدعػدية.

 ، دار الفكخ، عساف، األردف.1(. مقجمو في اإلعاقة العقمية، ط9141فاركؽ، الخكساف. )

يع عبجالبله ) (. فعالية بخنامج عبلجى سمػكى فى تشسية بعس التعبضخات 9116فايدة ابخـا
عضشة مغ األشفاؿ التػحجيضغ، أبحاث مؤتسخ نحػ استثسار أفزل لمعمـػ  االنفعالية لجػ

، ص 9التخبػية كالشفدية فى ضػء تحجيات العرخ، كمية التخبية، جامعة دمذق، مجمج 
4-23 
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في تشسية االدراؾ  ( ABA)(. فاعمية بخنامج تحمضل الدػؾ التصبيقي9144القاسسي، أسساء. )
 ماجدتضخ، جامعة عبجالحسضج ابغ باديذ، الجدائخ.الحدي عشج الصفل التػحجؼ.رسالة 

(. البخامج التخبػية كاألسالضب العبلجية لحكؼ ۱۲۲۱القر، مرصفى، الخػالجة، فؤاد. )
 الحاجات الخاصة، دار الثقافة، عساف، األردف. 

 كالسيشضضغ، كالسعمسضغ األمػر ألكلياء مقجمة التصبيقي، الدمػؾ تحمضل (.9149كضخني، آلبخت.)
 .الجكلي الشاشخ دار الخياض: العتضبي، بشجر بشجر ناصخ تخجسة

 ، القاىخة: دار الخشاد. 0(، مؿياس الصفل التػحجؼ، ط9112دمحم، عادؿ عبجهللا )

(. التجخل السبكخ في رعاية التخمف العقمي كدكر اإلرشاد الشفدي ؼيو، ۲۹۹۲مخسي، كساؿ. )
 (.21.94عضغ شسذ، القاىخة )مجمة اإلرشاد الشفدي، العجد الخابع، جامعة 

 –التذخيز  –(. التػحج )األسباب 9144مرصفي، أسامة فاركؽ كالذخبضشي، الدضج كامل. )
 ، دار السدضخة لمشذخ كالتػزيع كالصباعة، عساف.4العبلج ، ط

(. فعالية بخنامج قائع عمى العبلج الػضيفي لتشسية الحخكات 9144مرصفي، أسامة فاركؽ. )
في خفس الدمػكيات الشسصية التكخارية لجػ األشفاؿ ذكؼ اضصخاب  العزمية الجؾيقة

 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18263التػحج. 

حدضغ ميارات (، بشاء بخنامج في التعديد الخمدؼ كؾياس أثخه في ت9144السػمشي, رنجة )
التفاعل كالتػاصل لجػ عضشة مغ أشفاؿ التػحج. رسالة دكتػرة، جامعة عساف العخبية 

 لمجراسات العميا، عساف، األردف

(. مجػ فعالية بخنامج عبلجي لتشسية االتراؿ المغػؼ لجػ بعس 9114نرخ، سيى. )
 .األشفاؿ التػحجيضغ. رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة عضغ شسذ، مرخ

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/18263
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 التػحج، تخجسة )الدارع، اضصخاب شيف ذكك الصبلب (. 9144دكنا. ) كأليسػ، جػاف؛ فمضغ،ى
 .كمػزعػف  ناشخكف  الفكخ دار عساف:  يحضى(. كعبضجات، نايف؛

 ناشخكف  الفكخ دار كاالنفعالية.عساف: الدمػكية (. االضصخابات9141خػلة. ) يحضى،
 .كمػزعػف 
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