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 ممخص البحث

زيػة اسػةحجاـ صذػز افشفػاؿ اتلوةخونيػة فػى  سفاعمية  ؾياس  اسةيجؼ البجث الجالى
مخ فعػػى افدا   البخاجزا يػة لػجأ فشفػػاؿ مػا صبػر الزجرسػة ذوأ ايػػصخاو شيػف الةػ ػج الزيػارات
مػغ ذوأ ايػصخاو ذكػػرا  وانااػا   ( فشفػاؿ 22مػغ ) البجػث الةثخيبيػة . و وػنت عصسة  الػضيفى

مت جواسػػػةح( سػػػسػات   6-4فػػػي الفاػػػة العزخيػػػة مػػػغ )مخ فعػػػى اتدا  الػػػػضيفى  شيػػػف الةػ ػػػج 
 المغػػػػة البخاجزا يػػػػة فشفػػػػاؿ مػػػػا صبػػػػر الزجرسػػػػة كزؿيػػػػاس صبمػػػػى وبعػػػػجأ ميػػػػاراتيػػػػاس مؿ البا تػػػػة

 ومثزػعة مغ صذز اتشفاؿ اتلوةخونية صامت بةذزيزيا.

دتلة ا ذائية  عسج  ذات فخوؽ و ػصر البجث الى مثزػعة مغ السةائج مغ فىزيا : وجػد  
  فعى اتدا  الػضيفىاتشفاؿ مغ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ بصغ فدا  ( 2.25مخةػأ )
بفارؽ  لزؿياس الزيارات البخاجزا ية  الةثخيبية ( في الؿياسصغ القبمى والبعجأ البجث)عصسة 

كزا  ع اجخا  الؿياس الةةبعى الزؿياس بأبعاده ككر   البعجأ عمى  الؿياسلذالح ( -2.803)
وفضيخت  شيخ()لزجة  اسةحجاميابعج الةػصف عغ  اسةحجاـ القذز اتلوةخونيةلزعخفة آاخ 

اتشفاؿ مغ بصغ فدا  ( 2.25دتلة ا ذائية  عسج مخةػأ ) ذات فخوؽ السةائج عجـ وجػد  
الةثخيبية ( في الؿياسصغ  البجث)عصسة  ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ فعى اتدا  الػضيفى

 عمىالةةبعى  الؿياسلذالح ( -1.732)بفارؽ  البعجأ والةةبعى لزؿياس الزيارات البخاجزا ية 
وفضيخت السةائج ابا ا" في فدا  فشفاؿ الزثزػعة الةثخيبية ففخاد عصسة الزؿياس بأبعاده ككر. 

 الجراسة الةثخيبية بصغ الؿياسصغ البعجأ والةةبعى. 

فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ  -الزيارات البخاجزا ية –القذز اتلوةخونية ات السفتاحية: سالكم
 ايصخاو شيف الةػ ج

 
 



 

 جامعة بسي سػيف -كمية الةخبية لمصفػلة الزبكخة     

933 

 0202(، يػنصػ 5)3مثمة بجػث ودراسات الصفػلة،    

Abstract 
     This research aimed to measure the effectiveness of using 

children's e - stories to develop the pragmatic skills of pre - school 

children with high - performance autism spectrum disorder. The 

experimental research sample consisted of 10 male and female children 

with high performance autism spectrum disorder in the 4-6 age groups, 

and the researcher used the Pragmatic Language Skills Scale for pre-

school children as a pre- and post-school scale and a collection of 

electronic children's stories designed by her. 

The research produced a series of findings, the most important of 

which was the existence of statistically significant differences at a 

level. (0.05) Between the performance of children with autism 

spectrum disorder (Experimental Research Sample) In the Upper and 

Post Measurements of the Pragmatic Skill Scale by Difference (2.803) 

In favour of measuring the scale in its dimensions as a whole, the 

tracking was done to determine the effect of using electronic stories 

after they had ceased to be used for a period of time. (Month) Results 

showed no statistically significant differences at level (0.05) between 

the performance of children with autism spectrum disorder 

(Experimental research sample) in the dimension and tracking 

measurements of the pragmatic skill scale by a difference (1.732-) in 

favour of the measurement of the scale by its dimensions as a whole. 

The results demonstrated a consistent "performance by the children of 

the pilot group of the pilot study sample between remote and tracking 

measurements. 

Key words: Electronic Stories - Pragmatic Skills - Preschool 

Children with Alto Spectrum Disorder. 
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 مقدمة
الةي واجيت العجيج مغ الةججيات يعج مصجاف الةخبية الحاصة ف ج الزياديغ الةخبػية الججيتة     

 صث   باصي الزياديغ الةخبػية والعزمية ةي بجف اإلىةزاـ بيا مؤخخا  . لةجةر بحلظ مكانو بارزة ك
يعةبخ افشفاؿ ذوي ات ةياجات الحاصة مغ الفاات الزثةزعية الةي  ةصمب رعاية خاصة 
 ةساسب مع مةصمبا يع وا ةياجا يع . كزا  عةبخ  خبية ورعاية افشفاؿ ذوي ات ةياجات 

داة اإلجةزاعية الةي الحاصة مغ افمػر الذعبو الةي  ةوبجىا افسخة كإ جي مؤسخات الةس
 ةػلي  خبصةيع ورعايةيع ،  صث  معب افسخة دورف رئيخيا  في  خبصةيع  خبية مةػازنو  خاعجىع 

 عمي الةويف واإلنجماج في الزثةزع .
في الخسػات اتولي  ذوي اإل ةياجات الحاصة شفاؿكزا  ؤاخ الصخيقة الةي يسدأ بيا اف     

ع ،فالصفر كر ت يةثدف وما يؤاخ في جانب مغ جػانب مغ  يا يع عمي الةوػيغ السفخي لي
 نزػه يسعكذ بجوره عمي باصي الثػانب افخخي . 

ويعج الةػ ج مغ يزغ الفاات الحاصة الةي بجف اتىةزاـ بيا في افونة افخصخة ،فيي مغ      
 (. 0، 0224فكتخ اإلعاصات السزائية غزػيا  و عقصجا )فاير،

وات فاؾيات الجولية عمي يخورة اتىةزاـ بجراسة محةمف الزةغصخات  صث  ؤكج الةقاريخ      
كزا يعج (. 228، 0229 ةعمق بافشفاؿ ذوي ايصخاو شيف الةػ ج )الدىخاني، والعػامر الةي

ىحا اإليصخاو مغ فكتخ اإليصخابات السزائية انةدارا  في الػصت الجايخ ، صث يطيخ لجي 
يةخع فشفاؿ شيف الةػ ج بقذػر في إسةؿباؿ الزعمػمات الصفر في مخ مة الصفػلة الزبكخة ،و 

و ػصصميا لآلخخيغ ،كزا  طيخ عمصيع الؿياـ بالخمػكيات السزصية غصخ الزساسبة لمبصاة او 
يع،وغخيب،  (. 97، 0202الػسط الزجيط بالصفر )إبخـا

 الةػ جافشفاؿ ذوي ايصخاو شيف  ( فف 254  0223 ؤكج الثالمجة، و خغ )كزا      
سةحجاـ المغة بصخيقة صجيجة لصةػاصمػا بيا مع مغ االقجرة عمى  نػف مغ صعػبات فييعا

   وىحه  ثاه اففخاد مزغ  ػليعاإلجةزاعى يؤاخ عمى سمػكيع الةػاصمي مزا  ػليع، ، 
ة يسةدخ بدكر كبصخ بصغ افشفاؿ  ذوي يةحجاـ المغة في الزػاصف اإلجةزاعفي إس الذعػبات 
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ث يعج القذػر في الثػانب البسائية لمغة )بسا  الثزر  و خ صب ،  صالةػ جايصخاو شيف 
ليؤت  افشفاؿ ، والةي  نصيا، وافصػات الوالمية( سزة مزصدة االومزات، ودتتت افلفاظ ومع

 .و ةا طيخ لجييع بجرجات مةف
ة تبج مغ  قجيع الحجمات الزساسب  كاف  ليحه الفاة مغ افشفاؿ صػر  ففرر جققةي ولوي     

ايصخاو  فاالعجيج مغ البخامج فى مصجالبا تػف لحلظ فقج صجـ ما صبر الزجرسة  فى مخ مة 
ىحا  فا ج البخامج الزسةدخة فى مصجأشيف الةػ ج لةجخصغ الزيارات الةعميزية والةػاصمية ، وك

دور ىاـ في إراا  وإاخا  العزمية  الي بخنامج القذز اتلوةخونية   صث اف اإليصخاو
فاسا  عزمية الةعمع  الصفر،فيي وسصمة ىامة ومدػصو  جج مغ الزمر الحي يدعخ بو  الةعميزية

،كزا فنيا  جخغ مغ شخؽ الةجريذ الزخةحجمة مع فاة افشفاؿ ػجصث  عزر عمي  ػييح 
الزفاـيع الذعبو ، كزا فف ليا دور اساسي في  وػيغ ا ثاىات ومصػؿ الفخد نجػ الزادة 

 .( 222، 0225الزةعمزة )بجوي ،
ونطخا تف القذة اتلوةخونية  عج مغ الػسائر الفعالة في  سزية لغة افشفاؿ بدكر عاـ      

 ليووىػ ما يخعى إ فيي  عج مغ فنخب الصخؽ الزخةحجمة مع ذوي ات ةياجات الحاصة 
 مغ  سزية الزيارات البخاجزا ية باسةحجاـ القذز اتلوةخونية. البجث الجالي

 

 مذكمة البحث 
مغة البخاجزا ية لجأ افشفاؿ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مجر إىةزاـ العجيج اصبجت ال

وفسفخت   مغ البجػث والجراسات افجسبية و بعس الجراسات العخبية  فى الخسػات اتخصخة 
 نةائج  مظ البجػث والجراسات عغ الةػصر إلى فف ىؤت  افشفاؿ يعانػف مغ صذػر فى

خانيع العاديصغ بدكر كبصخ  متر إسةحجاـ مجةػي لمغة غصخ المغة البخاجزا ية  عغ فص ميارات
    مالئع اجةزاعيا  واإلخفاؽ فى الةفاعالت اإلجةزاعية الزةبادلة بصسيع وبصغ شخكا  الةػاصر 

، واإلنحخاط فى افسامة الزخةزخة  والةوخارية لدخيظ و الججيث الزةوخر  ػؿ مػيػع معصغ
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 Paul et)والـ والخمػؾ بزا يةصمبو الزػصف اإلجةزاعىالةػاصر والفدر فى  غصصخ ومػا مة ال
al,2014).  

وفى ىحا الذجد يؤكج دلصر  دحيز اإليصخابات السفخية الصبعة الحامخة فف الةاريخ 
افسخأ لألشفاؿ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج وايصخابات الةػاصر وصعػبات الةعمع السػعية 

صخابات الةػاصر اإلجةزاعى البخجزا ى  جؿ عمى زيادة ا ةزاؿ  عخض ىؤت  افشفاؿ إلي
(American psychiatric Associaation,2013) 

 سصمق مدكمة البجث الجالي مغ فىزية رعاية افشفاؿ ذوي اإل ةياجات الحاصة و  
 ، مخ فعي افدا  الػضيفي بذفو خاصة بذفو عامو وافشفاؿ ذوي ايصخاو شيف الةػ ج

وفوليا   ة وإجخا  الزقابالت مع اإلخذائصصغالةخبية الحاص ومغ خالؿ الديارات الزخةزخة لزخاكد
 .افمػر ، ت طت البا تة صذػر في الزيارات البخاجزا ية

الصبعة الحامخة   DSM-5وصج فكج الجلصر الةدحيذي واإل ذائي لإليصخابات السفخية
ة فف فشفاؿ شيف الةػ ج يعانػف مغ مدكالت في المغة البخاجزا ية والةي  ةرزغ كيؽي

، 0202اسةحجاـ الصفر لمغة داخر الخياؽ اإلجةزاعي وكيؽية  ػضيفيا ) خػنة ،وآخخوف،
ودراسة  Shilpashri&shyamala(2016)ويؤكج ىحا العثد كال  مغ دراسة  (.426

murza&Nye(2013). 
  في اتجابة عمى الخؤاؿ الخئيذ الةالي: البجث الجاليوبسا  عمى ما  قجـ يزكغ  ججيج مدكمة 

 أطفةال لةدى البراجساتيةة السيةارات تشسيةة في األلكترونية األطفال قرص استخدام اعميةما ف"
 "الؽظيفي األداء مرتفعي التؽحد طيف اضطراب ذوي  السدرسة قبل ما

 و سبتق مسو افسامة الفخعية الةالية :
ما الزيارات البخاجزا ية الالـز  سزصةيا لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو  .2

 ةػ ج مخ فعى اتدا  الػضيفى؟شيف ال
 لػػػػػػػجأ مػػػػػػػا فاػػػػػػػخ اسػػػػػػػةحجاـ القذػػػػػػػز اتلوةخونيػػػػػػػة فػػػػػػػي  سزيػػػػػػػة الزيػػػػػػػارات البخاجزا يػػػػػػػة  .0

 ؟فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج 
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مخ فعي  ما معايصخ  ذزيع القذة افلوةخونية لألشفاؿ ذوي ايصخاو شيف الةػ ج  .3
 افدا  الػضيفي؟ 

 ةخونية الةي  خةحجـ في العزمية الةعميزية لفاة ذوي لوفىع مػاصفات القذة ات ما .4
  الػضيفي؟ افدا  مخ فعي  الةػ ج شيف ايصخاو

فػػػػػػػػي )عصسػػػػػػػػة البجػػػػػػػػث (  الزثزػعػػػػػػػػة الةثخيبيػػػػػػػػة فشفػػػػػػػػاؿدرجػػػػػػػػات بػػػػػػػػصغ  مػػػػػػػػا الفػػػػػػػػخوؽ  .5
 ؟ مؿياس الزيارات البخاجزا يةعمى والبعجي الؿياس القبمي 

شفػػػػػػاؿ مػػػػػػا صبػػػػػػر الزجرسػػػػػػة ف لػػػػػػجأ الزيػػػػػػارات البخاجزا يػػػػػػة  فػػػػػػي مخػػػػػػةػأ  مػػػػػػا الفػػػػػػخوؽ  .6
 ؟اسةحجاـ صذز افشفاؿ اتلوةخونية صبر وبعج ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج 

 أىداف البحث
 إلى  جقصق ما يمي:  ييجؼ البجث الجالى

اسةحجاـ صذز اتشفاؿ اتلوةخونية فى  سزية الزيارات  الةعخؼ عمى فعالية .2
 لةػ ج.فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف ا لجأ البخاجزا ية 

ذوأ في  عميع  صذز اتشفاؿ اتلوةخونية خميط الرػ  عمى فىزية اسةحجاـ  .0
و جفصد دافعصةيع لمةعمع بعصجا" عغ الزمر والدخود في الزػاصف  ايصخاو شيف الةػ ج

 الةعميزية.

 سزية الزيارات البخاجزا ية لمغة لجأ اتشفاؿ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ فعى  .3
ة ما صبر الزجرسة مغ خالؿ مثزػعة مغ صذز اتشفاؿ اتدا  الػضيفى في مخ م

 اتلوةخونية.

الوةخونية  سزي الزيارات البخاجزا ية لجي فشفاؿ ما صبر  ذزيع وانةاج صذز  .4
 الزجرسة ذوي ايصخاو شيف الػ ج مخ فعي افدا  الػضيفي.
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 أىسية البحث
 في السقاط الةالية: البجث الجالى ةججد فىزية 

 األىسية الشعرية :
ييةع البجث الجالى بأشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ فعى  .2

اتدا  الػضيفى   وىى فاة مغ اتشفاؿ  جةاج إلى مديج مغ الجراسات والبجػث العمزية 
والةصبيؿية لمػصػؿ لزديج مغ فيزيا   وعميو فالبجث الجالى صج يكػف خصػة إلاخا  البجػث 

 يف الةػ ج فى مخ مة الصفػلة الزبكخة.العخبية في مثاؿ ايصخابات ش

ػضيف القذة  صج  فصج القائزصغ عمي رعاية افشفاؿ ذوي اإل ةياجات الحاصة في  .0
 لوةخونية في العزمية الةعميزية .ات
القذز  ذزيع وانةاج صج يفةح ىحا البجث الزصجاف نجػ بجػث ودراسات  يةع بزثاؿ  .3
 ة .لوةخونية لألشفاؿ ذوي اإل ةياجات الحاصات
في  ا ػجيو نطخ الزةحذذصغ والقائزصغ عمي العزمية الةعميزية بأىزية دمج الةوسػلػجي .4

 بخامج افشفاؿ ذوي اإل ةياجات الحاصة .
 .اإلىةزاـ بفاة افشفاؿ ذوي ات ةياجات الحاصة فيع الفاة اتولي بالخعاية  .5
زعايصخ لوةخونية وإنةاجيا نجػ ال دويج القائزصغ عمي  ذزيع بخامج القذز ات .6

 .واإلرشادات الةي يثب فف  ؤخح بعصغ اإلعةبار عسج  ذزيع ىحه البخامج 
لقذز اصج يفصج البجث الجالي معمزات ذوي اإل ةياجات الحاصة في اإلسةعانو بيحه  .7

 كػسصمة  عميزية فعالة  خاعج عمي  سزية الزيارات البخاجزا ية .
 األىسية التطبيكية 

ي كجلصر إرشادي لإلخذائصصغ في مثاؿ رعاية ذوي لبجث الجالاسةفادة مغ نةائج ات .2
 .الةػاصمية البخاجزا ية اإل ةياجات الحاصة ومثاؿ ايصخابات المغة
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لوةخونية يةساسب مع افشفاؿ ذوي إعجاد بخنامج يجةػي عمي مثزػعة مغ القذز ات .0
 ات ةياجات الحاصة 

اتلوةخونية   دويج معمزات افشفاؿ ذوي ات ةياجات الحاصة بسزاذج مغ القذز .3
الةي  ع  ذزيزيا وانةاجيا في يػ  اإلعةبارات والدخوط الػاجب مخاعا يا في  ذزيع وإنةاج 

 القذز اتلوةخونية لحوي اإل ةياجات الحاصة .

 حدود البحث
 : ( مغ فشفاؿ ما 22 دةزر عصسة البجث الجالي عمي عصسة صػاميا ) الحدود البذرية

 ج مخ فعي افدا  الػضيفي.صبر الزجرسة ذوي إيصخاو شيف الةػ 
  : ع  صبصق واسةحجاـ القذز اتلوةخونية الةى  ع انةاجيا و ذزصيا الحدود السكانية 

 بثزعية الةتؿيف الفوخأ بزجافطة بػرسعصج.
 فى  شيخيغ بػاصع صذةصغ اسبػعا   القذز اتلوةخونية:اسةغخؽ  صبصق  الحدود الزمشية

 .0202/0202الفذر الجراسى افوؿ مغ العاـ الجراسى 
 اسةحجاـ القذة اتلوةخونية في  سزية الزيارات البخاجزا ية  الحدود السؽضؽعية :

 -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة -ميارة الةػاصر البذخأ  -والزةزتمة فى )ميارة بج  الجػار
 ميارة الخخد القذذى(. -ميارة ادارة الزجاداة
 مرطمحات البحث 
 electronic storiesالقرص االلكترونية  

 عخفيا البا تة إجخائيا : بأنيا مثزػعػة مػغ القذػز الةػي  عةزػج عمػي الثانػب اتلوةخونػي      
والثانب الةقمصػجي  عةزػج عمػي الػسػائط الزةعػجدة متػر الذػػر والخسػـػ التابةػو والػسز والذػػت 

ميػارة  -ميػارة الةػاصػر البذػخأ  -ميػارة بػج  الجػػارالزةزتمة فى ) لةسزية الزيارات البخاجزا ية 
فشفػػػػاؿ مػػػػا صبػػػػر  ميػػػػارة الخػػػػخد القذذػػػػى( -ميػػػػارة ادارة الزجاداػػػػة -انةػػػػاج الثزػػػػر الزةخابصػػػػة
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 ,power pointذوي ايػػصخاو شيػػف الةػ ػػج مخ فعػػي افدا  باسػػةحجاـ بخنػػامج  الزجرسػػة
photoshop  . 

 Pragmatic language skills السيارات البراجساتية 
الصفر عمى اسةحجاـ المغة فى الزػاصف اتجةزاعية  صجرةتعرفيا الباحثة اجرائيًا بأنيا: 

  -ميارة بج  الجػار) بدكر صجيح و و ةججد فى البجث الجالى بالزيارات الةالية الزحةمفة 
الخخد ميارة  -ميارة ادارة الزجاداة -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة -ميارة الةػاصر البذخأ 

  (القذذي
 ف التؽحد مرتفع  األداء الؽظيفي:طفل ما قبل السدرسة ذوى إضطراب طي

سسػات و ع  دحيذو بأنو  6-4الصفر الحأ يقع في الزخ مة العزخية مغ يقذج بو      
مذاو بالةػ ج بإسةحجاـ معايصخ الةػ ج في الجلصر الةدحيذى وات ذائى لإليصخابات 

 ،(Autism BehaviorChecklist,ABC( وصائزة الخمػؾ الةػ جأ )(DSM-IV-TRالعقمية
 .((CARSمؿياس  قجيخ الةػ ج الصفػلى   باسةحجاـو ع  ججيج شجة الةػ ج لجيو 

 فروض البحث

 ػجػػػػػج فػػػػػخوؽ ذات دتلػػػػػة ا ذػػػػػائية بػػػػػصغ مةػسػػػػػصى ر ػػػػػب درجػػػػػات فشفػػػػػاؿ مػػػػػا صبػػػػػر  .1
شيػػػػػػػػػػػف الةػ ػػػػػػػػػػػج مخ فعػػػػػػػػػػى اتدا  الػػػػػػػػػػػػضيفى ) عصسػػػػػػػػػػػة البجػػػػػػػػػػػث الزجرسػػػػػػػػػػة ذوأ ايػػػػػػػػػػػصخاو 

 بعػػػػػج/  صبػػػػر والبعػػػػجي القبمػػػػي الؿياسػػػػصغ فػػػػػي البخاجزا يػػػػة الزيػػػػارات مؿيػػػػاس عمػػػػيالةثخيبيػػػػة ( 
 اتلوةخونية القذز  صبصق
 ػجػػػػػػج فػػػػػػخوؽ ذات دتلػػػػػػة ا ذػػػػػػائية بػػػػػػصغ مةػسػػػػػػصى ر ػػػػػػب درجػػػػػػات فشفػػػػػػاؿ مػػػػػػا  ت  .2

صبػػػػػػػر الزجرسػػػػػػػة ذوأ ايػػػػػػػصخاو شيػػػػػػػف الةػ ػػػػػػػج  مخ فعػػػػػػػى افدا  الػػػػػػػػضيفى) عصسػػػػػػػة البجػػػػػػػث 
بعػػػػػى تسػػػػػةحجاـ الةثخيبيػػػػة ( عمػػػػػى مؿيػػػػػاس الزيػػػػػارات البخاجزا يػػػػػة فػػػػػى الؿياسػػػػػصغ البعػػػػػجأ والةة

 القذز اتلوةخونية.
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 اإلطار الشعري ودراسات سابقة

 السحؽر االول: أطفال ما قبل السدرسة ذوى إضطراب طيف التؽحد 
يعج الةػ ج ف ج اإليصخابات السزائية الةابعة لزصجاف الةخبية الحاصة وفكتخىا غزػيا  في 

فشكاؿ الخمػؾ غصخ الةويفي لجي  الػصت الجالي .بخبب صعػبة  ججيج فسبابو بجصة ،وعجـ فيع
الصفر الحا ػي .كزا يةزصد بزثزػعو مغ افعخاض يغمب عمصيا اإلنخجاو الوامر ويعف 

 (. 429، 0202الةػاصر المفطي وغصخ المفطي .)الثجوع،والزػفي،
كزا يعاني افشفاؿ ذوي ايصخاو الةػ ج مغ صذػر في الةفاعر اإلجةزاعي متر 

كيا و العسيفو في الةفاعر مع فصخانو .وصذػر في انجماجو معيع صعػبة في  قجيع نفخو ،سمػ 
.وت يزكغ اسةتسا  افشفاؿ ذوي ايصخاو الةػ ج مخ فعي افدا  فيرا  مغ صذػر الةفاعر 
اإلجةزاعي،وصذػر في الةزصصد الجصصق لمةفاعالت اإلجةزاعية الزعقجة .فيع صج يخةصيعػف 

خ عسيا بدكر مساسب مع الزػاصف اإلجةزاعية  ججيج العػاشف لوسيع ت يخةصيعػف الةعبص
 (. 83، 0202وآخخوف، افكتخ  عقصجا  )عمػاف،

وىساؾ العجيج مغ الةعخيفات الةي  ساولت مفيػـ الةػ ج  صث يعخؼ الةػ ج بأنو ايصخاو 
نزائي عذبي يةخع ففخاده بالعثد في الةػاصر اإلجةزاعي والخمػكيات السزصية الةوخارية 

 (. 278، 0202الصفػلة الزبكخة )مذصفي ،ويججث في مخ مة 
كزا يعخؼ ايصخاو شيف الةػ ج بأنو ايصخاو نزائي عذبي يع  دحيذو مغ خالؿ 

ػاصر والةفاعر اإلجةزاعي .باإليافو إلي ا باع ةزخ في الةعجة معايصخ فىزيا القذػر الزخ
إعاصة إكمصسيكية  فنزاط سمػكية مةوخرة ، طيخ ىحه افعخاض في فةخة السزػ الزبكخة ويةخبب في

 (. 049، 0202وايجة في الزثاتت اإلجةزاعية والعزمية)الببالوي ،وآخخوف ،
في  صغ يعخؼ ايصخاو شيف الةػ ج بأنو ف ج اإليصخابات السزائية العذبية الةي 
 ةزصد بقذػر الةػاصر والةفاعر اإلجةزاعي في العجيج مغ الثػانب بزا في ذلظ القذػر في 

لةػاصر غصخ المفطي ، وصذػر في فيع و صػيخ عالصا و اإلجةزاعية الةػاصر المفطي وا
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والزجافطة عمصيا ،كزا يةزصد بطيػر سمػكيات نزصية مةوخرة وىادفو)عػيرة ،والحصصب 
،0202،370 .) 

بصسزا يعخفو الجلصر الةدحيذي واإل ذائي لإليصخابات السفخية في نخحةو الحامخو 
زاعي يدزر عثد في الةعامر العاشفي وفي سمػكيات بأنو عثد في الةػاصر والةفاعر اإلجة

الةػاصر غصخ المفطي مذجػو بعجـ القجرة عمي  صػيخ العالصات اإلجةزاعية والزجافطة 
 (.6،  0202عمصيا)باعطيع ،

 أسباب إضطراب  طيف التؽحد :
الةي اشمقػا افشفاؿ و مسح إنةباه العجيج مغ العمزا  لطيػر عجد  مغ افعخاض  عمي 

معخوؼ مخبقا فف ضيػر ىحه افعخاض غصخ  وإكةدافيع إيصخاو الةػ ج ،ؼيزا بعج  عمصيا
بذػرة دؾيقة واابةو ، ونطخا لعجـ وجػد عخض معصغ وإنزا مثزػعة مغ افعخاض  حةمف مغ 
 صث شج يا ونػعيا مغ شفر إلي آخخ ، لحا فقج ضيخت العجيج مغ الفخييات الةي بجث في 

 فسباو ضيػر الةػ ج .
 وىي خاصة بعالصة الػالجيغ بالصفر ومجي بخودة الزداعخ ا ثاه شفميع.:ة الشفدية الفرضي-

 صػػػػث يخجػػػػع  ػػػػجوث الةػ ػػػػج نةيثػػػػة لمعػامػػػػر البصػلػجيػػػػة وذلػػػػظ تف  :الفرضةةةةية البيؽلؽجيةةةةة-
 اإلصابة بالةػ ج  وػف مذجػبة بأعخاض عذبية فو إعاصة عقمية

ذػػخ الػرااػػة كخػػبب يفخػػخ ايػػصخاو :وىػػي  عػػدي الخػػبب إلػػي عس الفرضةةية الؽراةيةةة والجيشيةةة-
الةػ ج ،كزا  دصخ إلي الحمر فػي الوخومػسػػمات والثصسػات فػي مخ مػة مبكػخة مػغ عزػخ الثسػصغ 

  ؤدي إلي اإلصابة بو.
وىػي  فةػخض فف إصػابة افـ بػبعس اإللةيابػات الفصخوسػية صػج فرضية الفيروسات والتطعةيػ :-

ي إلػي فعػخاض الةػ ػػج بخػبب فدػر جيػػاز ،كزا فف الةصعػيع صػج يػػؤديةخػبب فػي اإلصػابة بالةػ ػػج
الزساعة فػي إنةػاج الزرػادات الوامسػة لمقرػا  عمػي الفصخوسػات مزػا يثعميػا صػادرة عمػي إ ػجاث 

  دػىات في الجماغ.
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وىػي  عػدي اإلصػابة بالةػ ػج إلػي  ػجوث الحمػر فػي بعػس السػاصػر الفرضيات البيؽكيسيائيةة :-
 ت العذبية (.لخصخونصغ ،الػبامصغ ،والبصةصجااالعذبية متر )

 وىي  دصخ إلي عجـ صجرة فشفاؿ الةػ ج عمي ىرع البخو صسات .الفرضيات األيزية :-
 صث  دصخ إلي فف  عخض الصفر لمةمػث البصاي في مخا ر نزػه :فرضية التمؽث البيئي

 (.59-0202،58واف زج ،ي  مف جزاعي و خزع في الجـ )صدزخ الزحةمفة يةخبب ف
 اضطراب طيف التؽحد:خرائص وسسات االطفال ذوى 

ىساؾ العجيج مغ الحذائز والخزات الةي  زصد الصفر الةػ جي عغ غصخه مغ باصي 
 .فصخانو.والةي اسةزجت مغ العجيج مغ  عخيفات الصفر الةػ جي وىي

 يطيخ عمي افشفاؿ مغ عزخ االث سسػات. .2
 يخدد الصفر ما يقػلو لآلخخيغ ويفرر الةوخارولجيو  الة غخيبو في المغة  .0
 يو صعػبو في  خكصد بذخه  ثاه مػيػع معصغ.لج .3
 يةعمق بافشيا  ولجيو صعػبو في  خكيا . .4
 ليذ لجيو القجرة عمي الةػاصر مع اآلخخيغ . .5
 لجيو خزػؿ وكخر شجيج . .6
 يقاـو الةغصصخ ويخفرو . .7
 يذعب عميو إدراؾ خصػرة افشيا  الةي  خبب لو يخر . .8
 (. 246، 0202)الزجزػدي،لومع واإلنخثاـ مع البصاة مغ  ػ ت يخةصيع الةأص .9

 كسا تتزح خرائص المغة لدي األطفال ذوي إضطراب طيف التؽحد عمي الشحؽ التالي:
 لجييع مدكالت في الزفخدات ونطاـ المغة . .2
 يكخر الومزات الةي يخزعيا عسج مجاداةو لآلخخيغ فو الةي يخزعيا في  ػار  ميفديػني  .0
 ابصخ ،والةدبصيات ،الخحخية ،وافسةعارات صعػبة في اسةحجاـ المغة الزثازية متر الةع .3
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 يطيخ صعػبة في اسةيعاو الفوخة الخئيخية واسةحالص السةائج . .4
 يطيخ صعػبة في فيع الفواىو واففالـ والخسـػ الزةجخكة . .5
 لجيو صعػبة في فيع وجيو نطخ اآلخخيغ ،مزا يؤاخ عمي  فاعميع مع اآلخخيغ. .6
 يػاجو صعػبة في فيزو لآلخخيغ. .7
 آل ذاؿ بالعصغ خالؿ  فاعمو مع اآلخخيغ .صعػبة ا .8
 يةدةت بخيػلة خالؿ الةجاور مع اآلخخيغ  .9
 (. 296، 0202يػاجيػف صعػبة في فيع فىزية دور اآلخخيغ)الفاعػري،والدريقات، .22

 السحكات التذخيرية إلضطراب طيف التؽحد طبقا لمدليل التذخيري واإلحرائي الخامس

(5-DSM) (APA, 2013, 30): 
ت في الةػاصر والةفاعر اإلجةزاعى في العجيج مغ الخياصات الخاىسة فو عثد ااب 

خالؿ دراسة الةاريخ الزخيي لمجالة( وذلظ مغ خالؿ ما يمي )افمتمة لمةػييح  الخابقة )مغ
 افعخاض(: وت  دزر جزيع

 صذػر الةعامر اإلنفعالى بالزتر، ويةخواح ىحا عمى سبصر الزتاؿ مغ غخابة افسمػو 
ى، الفدر في الةبادؿ الجػار إلى  جني مخةػأ الزداركة في اإلىةزامات والعػاشف، اإلجةزاع

 إلى عجـ البج  في الةفاعالت اإلجةزاعشة فو اإلسةثابة ليا. ويزةج
 في الةفاعر اإلجةزاعى، ويةخاوح  مةػر سمػكيات الةػاصر غصخ المفطية الزخةحجصذ

خ المفطي إلى الدحوذ في الةػاصر يعف الةوامر بصغ الةػاصر المفطي، وغص ىحا ما بصغ
يا، إلى غياو الةعبصخات اسةحجامفو العثد عغ فيع اإليزا ات الثخج فو  البذخي ولغة الثخج

 .المفطي كمية الػجيية والةػاصر غصخ
  صذػر القجرة عمى  وػيغ عالصات اجةزاعية والزجافطة عمصيا وفيزيا، ويةخاوح ىحا ما

ات  ةى  الئع الخياصات اإلجةزاعشة الزحةمفة إلى مدكالت في  عجير الخمػكي بصغ وجػد
 افخخىغ لمعب الةحصمي فو  وػيغ الذجاصات، إلى فنعجاـ اإلىةزاـ بافصخفف. صعػية مداركة
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فنزاط مججدة مةوخرة مغ الخمػكيات واإلىةزامات فوافندصة، ويةجقق ىحا الزجظ مغ  .2
الخاىسة فو الخابقة )الةاريخ الزخيي اسةيفا  ااسصغ فقط مغ افعخاض الةالية في الفةخة  خالؿ

 افمتمة  ػييجية وت  دزر جزيع افعخاض(: لمجالة(،
  ،نزصية مةوخرة لمجخكة فو عسج إسةحجاـ افشيا  فو الوالـ )متر الخمػكيات مةوخرة

 افشيا ، الزذاداة(.  قمصب
 طي الةزخظ الدجيج بالخو صغ فو فنزاط شقخية  ةعمق بالخمػؾ المفطي فو غصخ المف

وؿ نفذ ا باع نفذ الخمػؾ فو  سإعسجما يججث  غصخ بخيط، فو الجاجة إلى  )افندعاج
 الصعاـ(.

 جودية اإلىةزامات بدكر شاذ سػا  في شج و فـ نػعو )الةعمق الدجيج بأشيا  غصخ مج
 .معةادة(

  شحوذ اتسةثابات الجخية  ةخفوح بصغ فخط اإلسةثابة فو غيابيا )متر عجـ اتكةخاث
 فو درجة الجخارة، اإلسةثابة الخمبية فصػات مججدة(. أللعالػايع ل

 فف  طيخ افعخاض في فةخة مبكخة مغ السزػ..0
فف  خبب افعخاض  جنية إكمصسيكية جػىخية في مثاتت افدا  اإلجةزاعى فوالزيسي .3

 غصخىا. الجالي فو
 أخخ السزػ  ت  فخخ ىحه اإليصخابات في يػ  ايصخابات فخخأ كاإلعاصة العقمية فو.4

 .الدامر 
 السحؽر الثانى : ميارات المغة البراجساتية لدى اطفال ما قبل السدرسة ذوى اضطراب طيف التؽحد

ى جػىخىا ىى اسةحجاـ المغة فى الخياؽ اتجةزاعى   فالقذػر فى ميارات فالبخاجزا ية 
 ج   كزا فف المغة البخاجزا ية مغ الزالمح الػايجة بصغ افشفاؿ ذوأ ايصخاو شيف الةػ 

اكةخاو ميارات المغة البخاجزا ية عامر ىاـ فى اتنجماج اتجةزاعى الساجح لألشفاؿ ذوأ 
 (.229 ،0228 ،اتعاصة  ) عابج
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البخاجزا ية سزة يخورية لمغة لةجقصق الةفاعر والةػاصر لمعزر مع افخخىغ و ةرزغ و 
جور في الةومع و غصصخ صياغة فخح ال)الػضائف الةػاصمية ) فسباو لمةومع( و وخار الةػاصر 

الوالـ وشمب الةػييح مغ الزةومع( والزخونة لةعجير لغة الوالـ لةساسب محةمف الزخةزعصغ 
 (.lleto,2016, 1والزػاصف اإلجةزاعشة )

بػادر المغة البخاجزا ية في مخ مة ما صبر الزجرسة و سزػ بدكر سخيع خالؿ  خي طو 
بخاجزا ية في مخ مة الصفػلة الزبكخة صبر المغة ال سسػات ما صبر الزجرسة   كزا يبجو نزػ

الومزات افولى   ففى ىحه الزخ مة يخةحجـ افشفاؿ افصػات واتيزا ات بدكر كبصخ اكةخاو 
 (.(Manangan,2013بغخض عزمية الةػاصر مع افخخىغ 

زاعي و عخؼ ميارة المغة البخاجزا ية بأنيا صجرة الصفر عمي معخفة  مزيجات الخياؽ اإلجة
لمغة لفيع ومعخفة ما يعسيو الزةومع دوف نصقو صخا ة ،كزا يكػف الةػاصر شخيقة لةجقصق 

 (. 220، 0228فىجافو اإلجةزاعية )مصخ،والثزاؿ،
المغػة البخاجزا يػة بأنيػا القػاعػج  Dorcheh &Baharlooie (2015,152)كزػا يعػخؼ 

 قػؿ وماذا نقػؿ.الةى  جكع اسةحجاـ المغة فى الخياؽ  فأ الى فيغ يزكغ فف ن
فمخ بالغ  ،يعج إكةخاو شفر ذوي إيصخاو شيف الةػ ج لزيارات المغة البخاجزا يةو 

افىزية بالسخبة لو،  صث  خاعج شفر الةػ ج عمي إندا  صجاصات ذات معسي والزجافطة 
والعزر بكفا ة في البصاة اإلجةزاعية ،ومزارسةو لمخمػكيات اإلجةزاعية اإليثابية متر ،عمصيا 

عاونو مع اآلخخيغ و قجيع الزخاعجة ليع .وعمي الخغع مغ إمةالؾ الصفر لبسية المغة بدكر  
شبيعي، إت فنو صج يطيخ معاناة في الةػاصر والزجاداة في افوياع اإلجةزاعية 

 (.  85، 0228)الذيادي،والفيج،
ويةزتر إيصخاو المغة البخاجزا ية لألشفاؿ ذوي ايصخاو شيف الةػ ج في الفيع 

لجخفي لمغة ،باإليافة إلي صعػبات في فيع لغة الثخج ،واإليزا ات ،وصعػبة في فيع ا
السوات والةفخصخات الغخيبو لإلنفعاتت ،وىػ ما يصمق عميو فوجو القذػر في المغة البخاجزا ية 
افسةؿبالية ،فما ؼيزا يةعمق بالمغة البخاجزا ية الةعبصخية ، فةةزتر في العثد عغ  بادؿ الججيث 
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واإلسةحجاـ الزججود لةعبصخات الػجو واإليزا ات والزبادفة اإلجةزاعية الزججودة مع ،
اآلخخيغ،وعجـ الةزاسظ في الججيث ،وعجـ القجرة عمي  سػيع الذػت ،وصعػبة في اسةحجاـ 
الرزائخ ،باإليافو إلي اإلفخاط في اسةحجاـ عبارات لفطية نزصية ،واسةحجاـ  عميقات غصخ 

 (. 068، 0229وف،تئقة )عتزاف،وآخخ 
 Adams et al.((2015,294؛ Murphyr et al 278 ,2014,)) مغكزا يدصخ كال 

في المغة لجأ افشفاؿ يزاار   pragmatic impairment شبيعة القذػر البخاجزا ی فف إلى
الةي  ال ع لجأ افشفاؿ ذوي  difficulues  the pragmaticالذعػبات البخاجزا ية 

الخمػكيات الةوخارية والزقصجة  ويزصد بصسيع غياو عالي الػضيفةايصخاو شيف الةػ ج 
Restricted and repetitive Behaviors ايصخاو المغة البخاجزا ية )الةػاصر  في  الة

 البخاجزا ي(.
 :     أعراض قرؽر السيارات البراجساتية لدي األطفال ذوى اضطراب طيف التؽحد 

( Martin & McDonald ,2003 , Philofsky ,2006)   
 البخاجزا ية ؼيزا يمي :  صذػر الزيارات ةزتر اعخاض 

  . صعػبة اإلسةحجاـ الزالئع لمغة 
  . وجػد مدكالت في صػاعج اإلعخاو والبسا 
 ني الخسائر المفطية. صذػر في فيع معا 
  . الزصر إلي  خجزة الخسائر بدكر  خفي 
  مغ الخد بدكر كامر . الزصر إلي الخد بكمزة فو كمزةصغ عمي الخسالة بجت 
  . التخاخة الزخةزخة 
 ر عمي مػيػع معصغ والزجافطة عميو.الةتبصت بزػيػع ما واإلصخا 
  المف والجورفف في الوالـCircumlocutions  . 
 نصيا . مججودية فيع دتتت افلفاظ ومعا 
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  . يعف القجرة عمي الزجافطة عمي مػيػع الججيث 
  اإلجةزاعشة وكتخة الوالـTalkative  . 
  . يعف القجرة عمي مبادئة الججيث مع افخخىغ 
 نيائيا . عر اإلجةزاعى عسج بج  الزجاداة وإيعف القجرة عمي الةفا 
  العصا  في الوالـ بدكر مساسب لوي صعػبة فخح الجور فاسا  الججيث في افخح و

 يكػف ىساؾ مخا ة لور الزداركصغ في الجػار . 
 واإليزا ات في الةعبصخ عغ اففوار والزداعخ .  يعف القجرة عمي إسةحجاـ اإلشارات 
  . مقاشعة افخخىغ ااسا  الججيث بذػرة غصخ تئقة 
  . الةعميقات الزجخجة فو غصخ الزالئزة 
  . الةدػير عمي افخخىغ فاسا  الججيث 
  .  الةججث بألفاظ غصخ مقبػلة اجةزاعيا 
  . صعػبة  وػيغ عالصات اجةزاعية مع افخخىغ 
  جث وصع بسفذ  خ صب  جواو . صعػبة سخد  
  يعف القجرة عمي الةخكصد عمي مػيػع معصغ والزجافطة عمية فاسا  الججيث 
  . يذعب إجخا   جيث مةبادؿ مع افخخىغ 
  . شخح فسامة عمي الخغع مغ معخفة اإلجابة عسيا 
  . صعػبة الةػاصر البذخي مع افخخىغ 
  ع الججيث . الةصخؽ إلي مػيػعات فخخي ليخت ليا عالصة بزػيػ 
 ونبخة ا  الججيث    صث  خفع شبقة الذػتإضيار نغزة صػت غصخ مالئزة فاس  

 .الوالـ وإيقاعو بذػرة عدػائية 
البخاجزا ية لجأ  الزياراتوصج فبخزت العجيج مغ الجراسات وجػد ايصخاو وصذػر في 

اخ ؾياس ف اسةيجفتوالةي   (0229الصػالبة ) ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج متر دراسة 
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شيف ايصخاو افشفاؿ ذوي عسج البخنامج الةجريبي في  سزية ميارات المغة البخاغزا ية 
 شيف الةػ ج،  خاو ت ( شفال مغ ذوي ايصخاو06الةػ ج، وصج  وػنت عصسة الجراسة مغ )

لمةػ ج ومخكد  ( سسػات مغ افشفاؿ الزمةجقصغ في مخكد الةػاصر22-5بصغ )فعزارىع 
إلى  عغ شخيق العصسة الزةيخخة، ووزعػا عدػائيا  ع اخةيارىع، صر والةأى فوكخثصغ لمخعاية

 ػاصر افشفاؿ  اسيولةجقصق فىجاؼ الجراسة جخأ  صػيخ مؿ مثزػعةصغ:  ثخيبية ويابصة،
 يةساسب مغ صبر البا تة(  communication check list children-0بسخحةو التانية )

 البا تة، الةسزية ميارات المغة البخاغزا ية مغ بخنامج  جريب فسةحجـ مع فغخاض الجراسة، كزا
اتجةزاعية، واتىةزامات، والةػاصر غصخ المفطي،  العالصات ( فبعاد:6 ساوؿ )
 اآلخخيغ. مع والةػاصر الججيث،واتنةباه،

 نةائج ىحه الجراسة وجػد فخوؽ ذات دتلة إ ذائية لذالح الزثزػعة الةثخيبية وكدفت
عجي عمى مؿياس ميارات المغة البخاغزا ية عمى الؿياس الومي، يعدأ الؿياس القبمي والب بصغ
الةجريبي، ووجػد فخوؽ ذات دتلة إ ذائية عمى جزيع افبعاد، باسةتسا  بعج  البخنامج إلى
. كزا فضيخت السةائج عجـ وجػد فخوؽ ذات دتلة إ ذائية بصغ الةصبيقصغ الججيث اؽيس

 ة الةثخيبية.ففخاد الزثزػع عمى البعجي والزةابعة
في  ABLLS-Rإلى الةعخؼ عمى فاعمية بخنامج ( 0202كزا ىجفت دراسة  الثيار ) 

خفس ايصخاو المغة البخاجزا ية لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج . 
( فشفاؿ مغ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج في الفاة العزخية مغ 8)و وػنت عصسة الجراسة مغ  

وصج  ع إسةحجاـ مؿياس  دحيز ايصخاو المغة البخاجزا ية فشفاؿ ما صبر ( سسػات    4-6)
وصج فضيخت نةائج الجراسة وجػد فخوؽ بصغ فدا  فشفاؿ  الزجرسة كزؿياس صبمى وبعجأ.

( 2.521a-)الزثزػعة الةثخيبية )عصسة الجراسة الةثخيبية ( في الؿياسصغ القبمى والبعجأ بفارؽ )
كزا فضيخت السةائج السػعية فشفاؿ الزثزػعة  فبعاد ككر.لذالح افدا  البعجأ عمى ا

الةثخيبية  جخسا" في فدائيع عمى الؿياس البعجأ   كزا  ع اجخا  الؿياس الةةبعى لزعخفة آاخ 
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البخنامج بعج الةػصف عغ البخنامج لزجة ) شيخ(   وفضيخت السةائج ابا ا" في فدا  فشفاؿ 
 اسة الةثخيبية بصغ الؿياسصغ البعجأ والةةبعى. الزثزػعة الةثخيبية ففخاد عصسة الجر 

فاعمية بخنامج لزيارت المغة  إلى  قصيع lam&yeung (2012)دراسة   سعت  بصسزا
شفر مغ مةالزمة اسبخجخ وفشفاؿ ايصخاو شيف  24البخاجزا ية لعصسة فى امخيكا مكػنة مغ 

خاجزا ية واسةحجاميا فى الةػ ج مخ فعى اتدا    وصج صزع بخنامج لزعالثة فيع المغة الب
فوياع اجةزاعية مةعجدة وفى فماكغ العزر   و رزست الجراسة كحلظ  ذزيع بخنامج  جخر 
لغػأ بخاجزا ى لزعالثة فيع المغة البخاجزا ية واسةحجاميا فى الزػاصف اتجةزاعية   وصج 

الفخؽ بصغ  ججيج  - غصصخ  عبصخات الػجو -جػانب )  فخصخ  عبصخات الػجو 8 رزغ البخنامج 
 - غصصخ شبقة الذػت  فخصخ الةغحية الخاجعة غصخ المفطية –اتخالص والخحخية والوحو 

الزكػنات المفطية وغصخ المفطية  – قجيع  غحية راجعة مساسبة عسج الةػاصر مع اتخخيغ 
اعةبارات اسةحجاـ المغة البخاجزا ية فى مكاف العزر (. وفضيخت السةائج فاعمية  –لمزجاداة 

خنامج الزذزع فى  سزية القجرة اتسةجتلية عمى القخا ة واسةحجاميا فى الثانب المفطشػغصخ الب
 المفطى والوالمى وما ورا  المغة كةغصخ شبقة الذػت . 

الةجقػػق مػػغ  ػػأاصخ ايػػصخاو  الػػى norbury et al (2014)  فػػى  ػػصغ سػػعت دراسػػة
يػػػصخاو شيػػػف الةػ ػػػج   وذلػػػظ البخاجزا يػػػة عمػػػى ميػػػارة الخػػػخد لػػػجأ افشفػػػاؿ ذوأ ا الزيػػػارات

( عػاـ   شػزمت الزثزػعػة افولػى 25-6و ػت فعزػارىع مػا بػصغ )اسةحجاـ االث مثزػعات  خ اب
شفػال مزػغ  03 التانيػةمغ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ػج  فػي  ػصغ شػزمت الزثزػعػة  05مسيع 

ائج شفػال مػغ افشفػاؿ العػاديصغ   وفشػارت نةػ 07يعانػف مغ صذػر لغػأ   والزثزػعة التالتػة 
 دابو فدا  افشفػاؿ ذوأ ايػصخاو شيػف الةػ ػج والػحيغ يعػانػف مػغ صذػػر لغػػأ  الى الجراسة

الثزػػر ويجػػحفػف بعػػس العساصػػخ افساسػػية واليامػػة  تفػػي ميػػارة الخػػخد  فوػػانػا ت يفيػػػف دتت
في القذة   وذلظ يجؿ عمى فنيع يعانػف مغ ايصخاو وصذػر في المغة البخاجزا ية الةػى  عػج 

 خ وايح وىاـ عمى كفا ة ميارة الخخد. ذات  أاص
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بجراسػة لعػالج ايػصخاو المغػة البخاجزا يػة و جخػصغ فقػج صػاـ ( 0225خصخأ وآخػخوف )فما 
الةفاعػػػػػر اإلجةزػػػػػاعى لػػػػػجأ افشفػػػػػاؿ ذوأ ايػػػػػصخاو شيػػػػػف الةػ ػػػػػج مخ فعػػػػػى افدا    خاو ػػػػػت 

فشفػػػاؿ مػػػغ ذوأ ايػػػصخاو شيػػػف  7سػػػسػات (   عمػػػى عصسػػػة مكػنػػػة مػػػغ  9-6فعزػػػارىع مػػػغ )
الةػ ج ويعانػف مغ صذػر فى المغة البخاجزا ية وصذػر في الةفاعر اإلجةزاعى   ودلت نةػائج 
الجراسػػػػة عمػػػػى فاعميػػػػة البخنػػػػامج  الةػػػػجريبى الزخػػػػةحجـ فػػػػي عػػػػالج ايػػػػصخاو المغػػػػة البخاجزا يػػػػة 

 و جخصغ الةفاعر اإلجةزاعى لجأ ىؤت  افشفاؿ.
 ية مغ الزالمح الػايجة بصغ القذػر في ميارات المغة البخاجزا مزا سبق يةرح ففو 

بالعزر عمى  ييةع البجث الجالىافشفاؿ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج  ومغ ىحا الزسصمق 
فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج لجأ   جخصغ و سزية الزيارات البخاجزا ية

السزػ  نبا يا فنيا صج  سعكذ بذػرة سمبية عمى جػ ػر نطخا" لحص مخ فعى اتا  الػضيفى
 اإلجةزاعى وافكاديزى. الثانب و ججيجا  الزحةمفة 

 اإلجراءات التى يجب اتخاذىا لتقييػ قرؽر السيارات البراجساتية:
 مغ فىزياإلجخا ات اعمصسا ا حاذ مثزػعة مغ  يةجةع وفنAnter(2008,25) يحكخ فنةخ

 ما يمي:
غ الذعػبات البخاجزا ية مغ اففخاد الحيغ يعانػف م إجخا  مخح لزثػعة كبصخة نخبيا   -2
  قجيع الحجمات الػصائية ليع. بغخض
ويع وصف  دحيذي لألفخاد الحيغ يعانػف مغ ايصخاو المغة البخاجزا ية؛ وذلظ  -0

 خالؿ مقارنةيع بأصخانيع ومعخفة ا ةياجا يع، و ججيج القػة وجػفنب الرعف لجييع. مغ
صج  ذبح خصة الةجخر  الةحصيط لمةجخر العالجي، فبجوف إجخا   قصيع دصصق -3

 غصخ مساسبة ت ةياجا يع، ومغ اع صج يةزع إغفاؿ جػفنب القػة والرعف لجييع. لمزفجػصصغ
يزكغ مغ خاللو ؾياس الةقجـ في عزمية الةجخر، ويزكغ الزجافطة  ويع خط صاعجأ -4
 دافعية الفخد مغ خالؿ ويعو في مخةػيات فصر مغ ميار و ومعخفةو. عمي
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سةخا يثيات الةي فمػر والقائزػف عمى رعاية الصفر معمػمات عغ اإلا  إعصا  فوليا -5
 ػضيفيا لزخاعجة فشفاليع عمى الةػاصر في مجة صذصخة؛ وذلظ فاسا  الةحصيط لبخنامج  يزكغ
 الزبكخ. الةجخر
معخفة ما إذا كاف وجػد مخةػأ جصج فو وجػد صذػر في المغة البخاجزا ية لجي  -6

الثػانب البسائية المغة )دتتت افلفاظ ومعأنصيا، وصػاعج اإلعخاو بزعخفةيع ب اففخاد يخ بط
 الوالمية( فـ ت. والبسا ، وافصػات

يعةبخ  قصيع ايصخاو المغة البخاجزا ية عزمية مخةزخة؛  صث  زجنا بذػرة واصعية عغ -7
 .(Anter,2008,25) ػاصر افشفاؿ في الجياة الصػمية عزمية

 البراجساتية :  خطؽات عالج قرؽر السيارات
زيادة وعي الزداركصغ بالةػاصر غصخ المفطي سػا  مع فنفخيع فو مع افخخىغ وىحا  -ف

 يةرزغ معخفة لغة الثخج   ولغة اإلشارة   و سزية الةػاصر غصخ المفطي . 
افخخىغ وىحا يةرزغ فيع  عبصخات الػجو  وانفعاتتزيادة وعي الزداركصغ بزداعخ  -و

يعة بج  الوالـ عمي  خب الزػصف اإلجةزاعى . فعمي سبصر الزتاؿ   لػ   ولغة الثخج   وشب
نفعاتت افشحاص اصاـ ا ج الزداركصغ بالسطخ إلي صػرة ما اع  عخؼ عمي مداعخ و 

الزػجػديغ بيحه الذػرة   مغ ىحا يزكغ ليحا الزدارؾ إسةحجاـ ما يخزي بةخثصر  ذػر 
  وذلظ كي يخبط  مظ الزداعخ   Thought Bubblesففوار افخخىغ مغ خالؿ الذػرة 

زيادة صجر و عمي الةػاصر اجةزاعيا   الىوافنفعاتت بحبخا و الدحذية ونداشو   وىحا ييجؼ 
مع افخخىغ . و ةزتر الحصػة افخصخة لمبخنامج العالجي افخح في اتعةبار كيف يفوخ 

 اآلخخوف .
بصغ البا ث والزدارؾ  Communication Binderج. إعجاد ما يعخؼ بزمف الةػاصر 

 Emotions  بجصث يةرزغ ذلظ الزمف عجة فصخاـ محةمفة مسيا شبيعة افنفعاتت والزداعخ 
  ولغة الثخج   الخ   باإليافة إلي إسةحجاـ  Making Friends  و وػيغ الذجاصات 
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معصسات بذخية لمزداركصغ داخر الثمخة   ويةع  خثصر في مال طات عغ  ػاصر الصفر 
 (.67-66  0202) الثيار    ا الزمف   بجصث يزكغ اتسةفادة مسيا فاسا  العالج داخر ىح

 السحؽر الثالث: القرص االلكترونية ألطفال ما قبل السدرسة ذوى اضطراب طيف التؽحد
يعج السداط القذذي كأ ج فخوع فدو افشفاؿ مغ ف ب وفمةع افندصة الةي  خاعج 

فعالة لةوػيغ شحذية الصفر و يحيب خمقو ،  صث  ةزصد  الصفر عمي الةعمع والةتؿيف ،ووسصمة
القذة بالزةعو والبيثو كزا  ةزصد بثحو اإلنةباه والةدػيق ،كزا  عةبخ شخيقو مساسبو  لةوػيغ 
ات ثاىات الخميزة لمصفر واكةداؼ مػاشغ الذػاو والحصأ في الزثةزع ،فيي   محز 

 العذػر .الةثارو والحبخات الةي مخت عمي البدخية عمي مخ 
و عج القذة اإللوةخونية إ جي الػسائر الةعميزية الةي  عةزج عمي اسةحجاـ الةقسيات 

 (. 56، 0228الةوسػلػجية الججيتة )عمي ،
فالقذة اإللوةخونية بزا  جةػيو بزا  جةػيو مغ عساصخ الذػت والذػرة  عةبخ عامر 

 0228، وآخخوف ،خسصغ فساسي في  ػصصر وفيع الزعمػمات و بخيصيا بدكر شصق ومزةع )
،083 .) 

لوةخونية ، صث عخفيا عبج وىساؾ العجيج مغ الةعخيفات الةي  ساولت مفيـػ القذة ات
الزقذػد بأنيا مثزػعة الزػاصف الةعميزية الةي  خاعج عمي  سزية الزفاـيع  والؿيع ، يةع 

حجاـ الذػت ةزجة عمي الػسائط الزةعجدة مغ اسة ذزيزيا باسةحجاـ بخامج الوزبصػ خ الزع
صجيػ والزػسيقي والخسػـ التابةو ، لزجاكاة الػاصع بالذػرة والذػت معةزجا عمي ذػرة والفوال

 (. 222، 0226 ذزيع الذػر باسةحجـ افبعاد التسائية والتالاية )عبج الزقذػد ، 
كزا  عخؼ بأنيا مثزػعو مغ القذز والجكايات الةعميزية الةي صززت وفنةثت وفق 

،و قجـ مغ خالؿ جياز إلوةخوني ،يةػافخ بيا كر شخوط القذة وعساصخىا مغ  معايصخ مججدة
 بكو وف جاث ومكاف وزماف و ػار وشحذيات وسخد ، مخةعصسو ببعس الةقسيات الججيتة 
الزةعمقو بالذػرة والذػت ومقاشع الفصجيػ والسذػص ،  صث  يجؼ إلي  سزية الثػانب 



 جامعة بسي سػيف -كمية الةخبية لمصفػلة الزبكخة   

954 

 0202(، يػنصػ 5)3مثمة بجػث ودراسات الصفػلة،    

لزعايصخ القػمية لخياض افشفاؿ ،عمي فف  قجـ اإليثابية و جقصق فىجاؼ مججدة في يػ  ا
 (. 375، 0227بدكر الوةخوني يجةػي عمي اإلااره والزةعو والةدػيق )مػسي ، 

كزا عخفت بأنيا فغ يخةحجمو الزعمع عغ شخيق سخده لزثزػعو مغ اف جاث الزةخابصة 
فيػـ صجيع  ع والزةخمخمة بيجؼ إيذاؿ خبخه فو مفيػـ ججيج لع يةعمزو الصفر مغ صبر او م

 عمزو لزثزػعو مغ الزةعمزصغ باسةحجاـ بخنامج كزبصػ خي يةيح لمزةعمع مخةػيات محةمفو مغ 
الةفاعر مع ف جاث القذة .واسةحجاـ السذػص الدار و لمزفيػـ و ةزصد بةسػع وسائصيا لثحو 

 (. 324، 0225إنةباه الصالو وإاارة انفعات يع) خغ ،
    يتيا:أىداف القرة اإللكترونية وأىس

  ةرزغ القذة افلوةخونية العجيج مغ افىجاؼ الةي  خعي نجػ  جؿيقيا وىي:
،باإليافو إلي  جقصق الخعادة إاارة إنبيار افشفاؿ ودافعصةيع نجػ الةعمع وإاارة ذكائيع  -2

 و حوؽ الثزاؿ و ب اإلسةصالع .
ادىع لمزخةقبر  زج افشفاؿ بةثارو وخبخات مغ الزايي لإلسةفادة مسيا في الجايخ وإعج -0

 (. 60، 0228عمي ،)عمي و 
جحو إنةباه افشفاؿ نطخا لزا يةػفخ بيا مغ عػامر إاارة الصفر الذػرة ،والذػت،والخسػـ  -3

 التابةو وافلػاف .
معالثة الزدكالت الخمػكية واإلجةزاعية والسفخية الةي  زخ بالصفر مغ خالؿ ف جاث  -4

 القذة .
 اإلبةوار والةحصر وغصخىا مغ القجرات . جريب الصفر عمي اإلنةباه والةحكخ و  -5
 (238، 0202،)الثسجي سزية الفرائر والؿيع وإ ةخاـ العادات والةقالصج الةي  خػد الزثةزع -6
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 أىسية القرة األلكترونية :
القذة اتلوةخونية عمي القرا  عمي الزمر الخائج في الصخيقة الةقمصجية و ديج   خاعج .2

 مغ دافعية الصفر لمةعمع. 
 ر عمي جحو انةباه الصفر واإلرااره والةدػيق عسج اتسةزاع لمقذة.  عز .0
 محاشبة  اسةي البذخ والخزع في آف وا ج . .3
  عزر عمي  ػفصخ الػصت والثيج الالزمصغ لقخا ة القذة . .4
 يخةصيع الصفر اتسةزاع لمقذة عجة مخات . .5
  قجـ لمصفر شحذيات مثخجة فصخاىا الصفر وكأنيا واصع . .6
 فر  ػاسو الزحةمفو كالخزع والبذخ  سزي عسج الص .7
 صمة  ومفةيا  صث  خةحجـ اسصػانو مجمثو عمي جياز كزبصػ خ. .8
 (. 379، 0227مخايخة روح العذخ والةصػر الةوسػلػجي)مػسي ، .9

 مسيزات القرة االلكترونية :
 :يزكغ  ذخ فىع مزصدات القذة اتلوةخونية ؼيزا يمي

بالذػت والذػرة والخسػـ وافلػاف   قجـ الزجةػي بصخيقة مدػصو لمصفر مذجػبو .2
 والزحصصات وغصخىا 

 ثعر الصفر إيثابي وندط ااسا  عزمية الةعمع مزا  خاعج عمي  جخصغ محخجات  .0
 مسطػمة الةعمع افلوةخوني.

 خاعج عمي الةفاعر بصغ الصفر ومجةػي القذة الزعخويو عمي عكذ الةقسيات  .3
 الةعميزية الةقمصجية .

 نية مع شبيعة الزخ مة العزخية لألشفاؿ. ةساسب القذة افلوةخو  .4
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 ةساسب القذة افلوةخونية مع خذائز افشفاؿ السفخية والقجرات العقمية سػا   .5
 لألشفاؿ العاديصغ وغصخ العاديصغ.

  قمر الدمغ الالـز لعزمية الةعمع مقارنة بالةعمع الةقمصجي . .6
و مزا يخاعج الصفر صجرة الوزبصػ خ عمي  حديغ الزعمػمات واسةخجعيا بخيػلو وسخع .7

 عمي اسةخجاع القذة في في وصت.
 خاعج في  جقصق فىجاؼ الةعمع افلوةخوني مغ خالؿ إمكانية الةعمع في في مكاف  .8

 وزماف.
 عةزج القذة افلوةخونية عمي درجة ا قاف الصفر و زكسو وليذ عمي مقارنةو بأفخاد  .9

 (203-0225،200عو)بجوي،ؿ عغ الثزامثزػعةو . صث فف الةعميع صج يةع فخديا  وبزعد 
 سيػلة اإلسةحجاـ والةدغصر.  .22
 (. 63، 0228 جةػي فىجاؼ وفىزية القذة بػجو عاـ.)عمي،وعمي، .22

 عشاصر)مكؽنات ( القرة األلكترونية 
 ىساؾ عجة عساصخ فساسية يثب فف  ةػفخ في رواية القذة افلوةخونية مسيا:

ي مخاعاة وجيو نطخ يثب مخاعاة وجيو نطخ الوا ب باإليافة إل:وجية الشعر .2
 الثزيػر.

فف  ةػفخ في ف جاث القذة الزذجاؾية لةثعر الزةمقي يةحصر نفخو السحتؽي العاطفي: .0
 وا جا  مغ شحذيات القذة.

 يعج صػت الخاوي ىػ العذب الخئيذ لمقذة .الرؽت : .3
  عزر عمي اسةتارة الزداعخ واف اسيذ.السؽسيقي الترؽيرية : .4
ت الةي  ػاجو إنةاج القذز افلوةخونية  صث و عج مغ فكبخ الزدكالاإلقتراد: .5

 الفصجيػ (. -الذػر - جةاج إلي اسةحجاـ العجيج مغ الػسائط )الذػت
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وىػ سؤاؿ إفةةا ي يثاو عميو في نياية القذة وييجؼ إلي جحو الدؤال الدرامي: .6
 انةباه الزةعمع.

عمي  تبج مغ  ػفصخ و صخة وايجة لعخض رواية القذة لةخاعج الثزيػرالدرعة : .7
 (. 096، 0228إنةقاؿ الثزيػر مغ  الة وججانية إلي فخخي) خسصغ،وآخخوف ،

لوةخونية لحوي ايصخاو شيف الةػ ج مغ خالؿ  ججيج العجيج مغ يةع الةجرصخ لمقذز ات
 العساصخ وىي:

:يةع  ججيج القذة مغ خالؿ  ججيج  اجةو لفيع مػيػع ججيج فو السؽقف اإلجتساعي .2
 الةيصاة في  غصخ . معقج يذعب عميو فيزو فو

خات وجزع معمػمات عسو بزا في الؿياـ بزخاؾبة الزػصف الزججد عجة مجسع السعمؽمات: .0
 :ذلظ
  الزكاف الحي يججث ؼيو الزػصف 
 العػامر الةي  خاعج عمي إاارة  فاعر الصفر بالقذة و فخصخىا مغ وجيو نطخه 
 .بجاية الجالة ونيايةيا 
 افشحاص مغ ليع عالصة مباشخة 
 نصغ الةي يمـد  صبيقيا القػا 
 ( 87، 0226)الجخبي،والجثيالف ،الخو صغ الػاجب ا باعو 

 خطؽات إعداد القرة االلكترونية 
  ةزتر خصػات إعجاد القذة افلوةخونية في االث مخا ر وىي عمي السجػ الةالي:

 : وىي  مرحمة ما قبل اإلنتاج وتتزسؼ ةالث خطؽات وىي:السرحمة األولي
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فةدزر إعجاد الخصساريػ  أما الخطؽة الثانية:و دزر كةابة سصساريػ القذة ،  الخطؽة األولي:
:فيي  سطيع مثمج خاص بزدخوع إعجاد  أما الخطؽة الثالثةالزذػر )بصاصات القذة (،

 القذة .
 :فيي مرحمة اإلنتاج وتذسل ةالث خطؽات وىي: السرحمة الثانية

القرة ،أما الخطؽة الثانية:  عمي بصاصاتوىي مخ مة إعجاد  عميقات صػ ية الخطؽة األولي :
 فيي اسةحجاـ بخنامج  جخيظ مساسب.،أما الخطؽة الثالثة :فةةصمب  ثزيع و ثيصد العساصخ

 :فيي مرحمة ما بعد اإلنتاج فتذسل ةالث خطؽات وىي : السرحمة الثالثة
،أما الخطؽة  فيي الةقػيع،أما الخطؽة الثانية : و ةصمب اسةحخاج ممف القذةالخطؽة األولي: 

 ( 104، 2019)سمطان ،فيي الةػزيع الثالثة :
( فف  ذزيع وانةاج القذة اتلوةخونية يقػـ عمى 0228اويجت عبج الزؤمغ ) كزا 

 مخا ر عجة مسيا:
 صث يةع  ججيج الزثاؿ لمقذة الزخاد  ذزصيا سػا  فكاف اقاؼيا   تحديد مجال القرة  : .2

 فـ ديسيا  فـ  اريحيا .
  صث يةع  ججيج الفوخة الخئيخية لمقذة . ة :كتابة نص القر .0
 صث يخاىع فى  ججيج الدكر افساسى لخواية القذة  اعداد سيشاريؽ القرة: .3

 اتلوةخونية وعساصخ الػسائط الزةعجدة  الزخاد اسةحجاميا فى القذة و ججيج فماكسيا.
لوةخونية و دزر الػسائط الزةعجدة الزصمػبة تنةاج القذة ات الحرؽل عمى السرادر : .4

 مغ خالؿ اتنةخنت .
 صث يةع انةاج القذة اتلوةخونية باسةحجاـ البخامج  انتاج القرة االلكترونية: .5

 الجاسػبية الزساسبة.
  صث يةع السدخ عبخ اتنةخنت او عمى اسصػانات مجمثة. التذارك: .6
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 النتاج وترسيػ القرص االلكترونية:البرامج الخاصة 
و صػيخىا الةي  اتلوةخونية  ذزيع القذز انةاج و  ىساؾ عجة بخامج مةحذذة في

الزةا ة ومغ ىحه البخامج والةي فشار  الججيتة، مغ خالؿ فجيدة الوزبصػ خ افخز يا الةوسػلػجيا
( ويزكغ 0227(، والجريػير وعبج العميع )0224وعبجالباسط )(  0223الصيا كال مغ فبػمغسع )
  ػييجيا كزا يمى :

مغ انةاج شخكة ميكخوسػفت، يخةحجـ  جت بصاة الػيسجوز  :PhotoStory بخنامج .2
في بسا  القذز الخصزية وندخىا، و ذزيزيا مغ صػر رسػـ ومؤاخات لمجخكة،  فقط، يخةحجـ

جاىدة، وإمكانية إيافة  عمصق صػ ي لذا ب القذة، مع إمكانية خفس  وخمؽيات مػسيؿية
 .مةصمبات الخخد القذذي الذػت ورفعو وفق

 يزكغ الجذػؿ عميو مغ شخكة ميكخوسػفت، :Window Movie Maker بخنامج .0
 ويخةحجـ في نطاـ الةدغصر في بصاة الػيسجوز فقط ، ويخةحجـ لةذزيع القذز الخصزية مغ
 الذػر التابةة، والمقصات الزةجخكة و صػيخىا، ولوغ تيةيح إندا  خمؽيات مػسيؿية لمقذة،

 .ة مغ داخر البخنامجوتيةيح إيافة الةعمصق الذػ ي لذا ب القذ
 "Mac" يخةحجـ  جت بصاة نطاـ الةدغصر :Apple iMovie بخنامج فبر في مػفي .3
 .الةذزيع القذز الخصزية فقط،

 يخةحجـ  جت بصاة نطاـ الةدغصر ويسجوز، وبصاة نطاـ :Adobe Premiere بخنامج. 4
"Mac"، جامو مع الزعمزصغ واسةحجامو يةصمب ميارات في مخةػي الزجةخفصغ، وصج يذعب اسةح
 .في الزخا ر الجراسية الزحةمفة والصالو
، و ةيح  ذزيع Mac يخةحجـ  جت بصاة ويسجوز، وبصاة :PowerPoint بخنامج .5
متر الذػر والخسـػ التابةة، والزةجخكة، و صػيخىا، إت فنيا ت  ةيح إمكانية  وةخونيةلفا القذز

فو غصخىا، و بقصيا في صيغة  wmv ت الفصجيػالزسةثة في صيغة ممفا اتلوةخونية ندخ القذز
 ppt.  قجيزية ممفات عخوض
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فشفاؿ ما صبر  لةعميع و سزية مياراتججيج  فسمػو اتلوةخونية و خأ البا تة فف القذة 
 . لغةيعو سزية  بجصث  دثعيع عمى اإلنةباه الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج 

 ثحبمل ةيجيشسلا تاءار جإلا
 أوال":عيشة البحث:

( 28مغ ) البجثإلسةحخاج عصسة  ةبيا البا ت تػنت العصسة اتسةصالعية الةى إسةعان و     
وح امزغ  ةخ  مخ فعى اتدا  الػضيفىوشفمة مغ افشفاؿ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج  شفال  

 بزجافطة بػرسعصج. جزعية الةتؿيف الفوخأ مغ   ( سسػات6 -4فعزارىع الدمسية مابصغ )
 إناث( مغ بصسيع لةزتر العصسة افساسية3ذكػر   7فشفاؿ ) 22ر اخةياب ةالبا ت توصام     

بعس الدخوط  ةاشةخط البا تفقج   عس الدخوط إلخةيارىع  وذلظ بعج مخاعاة بالةثخيبية
 مخ فعى اتدا  الػضيفى ايصخاو شيف الةػ ج فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ خةيار بالسخبة إل
 مغ فىزيا:  جد يا البا تةعصسة وفقا" لزعايصخ  ع اخةيار ال  صثالةثخيبية(  البجث)عصسة 

  مخ فعى افدا  مغ فاةذوأ ايصخاو شيف الةػ ج  فشفاؿ ما صبر الزجرسةفف يكػف 
  وصج  ع  ججيج ذلظ مغ خالؿ اسةزارة الةدحيز الفارؽ إليصخاو شيف  الػضيفى
 الةػ ج.

  ( سسػات. 6-4مغ )الدمسية وح فعزارىع افف  ةخ 
 ة مزغ يمةدمػف الجرػر الى الخوية . يكػف فشفاؿ العصس فف 
  ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج صج خرعػا لمةجريب عمى  فشفاؿ ما صبر الزجرسةفت يكػف

 الجراسة مغ صبر.البجث و صصج  البخاجزا ية الزيارات
  عاصةصغ فو فكتخ فو فأ إ بصغ ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج  فشفاؿ ما صبر الزجرسةيثزع فت

 فمخاض مدمسة.
 ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج عمى اخةبار  فشفاؿ ما صبر الزجرسة رجة ذكا فف  وػف د

مغ مخ فعى افدا   بجصث يكػنػا( 92-82ما بصغ )اسةانفػرد  بصسيو الذػرة الحامخة 
 الػضيفى.
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 الحيغ  ةػافخ لجييع المغة  ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج فشفاؿ ما صبر الزجرسة  ع اخةيار
كر جصج إت فنيع ت يخةصيعػف  ػضيف المغة عمى  خب الزسصػصة والمغة اإلسةؿبالية بد

 الخياؽ اإلجةزاعى. 
 خطؽات اختيار العيشة:

 اخةيار العصسة بالحصػات الةالية: مخ
 صث  بالثزعية( سسػات الزمةجقصغ 6-4بجذخ فعجاد افشفاؿ مغ سغ ) ةالبا ت تصام 

 شفال" وشفمة.( 28عجد افشفاؿ )اجزالى بمغ 
  الزعاصصغ عقميا" و خكيا والزذابصغ بأأ فعخاض صجية فخخأ. ع اسةبعاد افشفاؿ 
  ع  ججيج فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مغ واصع سثالت  دحيز 

 ( فشفاؿ. 25 اتت افشفاؿ الزةػافخة بالثزعية وبمغ عجدىع )
 صغ و ججيج  ع اسةبعاد افشفاؿ الحيغ ت  سصبق عمصيع شخوط اخةيار العصسة   وبحلظ  ع  عص

و ت ا( فشفاؿ في مخ مة ما صبر الزجرسة  خ 22عصسة الجراسة الةثخيبية والةى  وػنت مغ )
 ( سسػات .6-4فعزارىع الدمسية مغ عزخ )

 درجػات مةػسػصات بػصغ الةوػافؤ بايثػاد وتيثػاد الةثػانذ بػصغ فشفػاؿ العصسػة صامػت البا تػة     
 كزػا 0 كػا اخةبػار باسػةحجاـ الػحكا  ودرجة الدمسي العزخ  صث مغ الةثخيبية الزثزػعة فشفاؿ
 :الةالى الثجوؿ في يةرح

 ( 1جدول رقػ )
 داللة الفروق بيؼ متؽسطات رتب درجات أطفال السجسؽعة التجريبية

 ودرجة الذاتؽية مؼ حيث العسر الزمشى وندبة الذكاء
 مدتؽى الداللة 2كا الستغيرات

 غير دالة 2.000 العسر الزمشى
 غير دالة 2.000 درحة الذكاء
 غير دالة 2.000 درجة الذاتؽية
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 درجػات ر ػب مةػسػصات بػصغ ا ذػائيا دالػة فػخوؽ  وجػػد عػجـالثجوؿ فعاله  مغ يةرحو       
 يدػصخ مزػا ودرجػة الحا ػيػة الحكا  ودرجات الدمسى العزخ  صث مغ الةثخيبية الزثزػعةشفاؿ ف

 .العصسة  وافؤ الى
 : مشيج البحث:ةانياً 
الزسيج شبو الةثخيبي بإسةحجاـ  اسةحجاـ و جقصق فىجافو البجث الجالىعة  ةصمب شبي     

فى ذلظ عمى الؿياس القبمى والبعجأ ومقارنة نةائج  ا  معةزجػعة الػا جة الةذزيع الةثخيبي لمزثز
الزثزػعة ذات الةذزيع الةثخيبى الػا ج  ةالبا ت تواسةحجمالؿياسصغ ودتلةو ات ذائية،  

لجأ فشفاؿ ما صبر الجرسة ذوأ  القذز اتلوةخونيةسةفادة مغ لةجقصق اإللذغخ  ثع العصسة و 
   مخ فعى اتدا  الػضيفىايصخاو شيف الةػ ج 

 ةالثا": أدوات البحث:

 اسةحجاـ افدوات الةالية:مى اليو مغ فىجاؼ  ع لالجابة عمى فسامة البجث و جقصق ما يخ     
لزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مؿياس الزيارات البخاجزا ية فشفاؿ ما صبر ا -

 ى افدا  الػضيفى ) اعجاد البا تة(.عمخ ف
 مثزػعة صذز الوةخونية  فاعمية )  ذزيع وانةاج البا تة(. -

 افدوات: ليحهوؼيزا يمي عخض 
اضطراب طيف التؽحد مرتفى ألطفال ما قبل السدرسة ذوى البراجساتية .مكياس السيارات 1

 االداء الؽظيفى:

ذوأ ايصخاو شيف لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة  الزيارات البخاجزا يةؿياس  رزغ بسا  م
 يمى:عجة خصػات يزكغ إجزاليا ؼيزا وفقا  ل الةػ ج مخ فعى اتدا  الػضيفى

 : اليدف مؼ السكياس 1/1
المفطية ات ذالية صزع ىحا الزؿياس كػسصمة لمودف عغ بعس القجرات والزيارات     

  وبياف القجرات شفر ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج الوامسة لجأ اتجةزاعية
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 الةػاصر المغػأ اتجةزاعى الةي  جةاج إلى  صػيخ مزا يخاعج الصفر عمى المفطية  والزيارات
 ؼيزا بعج. تيصخاو ومدكالت فى المغة البخاجزا يةوالجج مغ خصخ الةعخض 

 :تحديد أبعاد السكياس.1/2
ميارة انةاج الثزر  -ميارة الةػاصر البذخأ   -بج  الجػارميارة وىى  دزر )      

 . (يذذقلا دخ خلاميارة  -ميارة ادارة الزجاداة -الزةخابصة
 صياغة مفردات السكياس :.1/3

المغة البخاجزا ية الخابقة الزقةخح ؾياسيا  ميارات ع صياغة مفخدات الزؿياس في يػ       
  الحزذالمغة البخاجزا ية  ميارات( مفخدة مػزعة عمى 52 جدت و )والةى يا و سزصةيا و جخصس

 الخابقة عمى  جه  وصج روعي اآل ي : الزياراتمغ  ميارةوصج  ع صياغة مفخدات كر 
ذوأ  فشفاؿ ما صبر الزجرسة لحذائزوايجة ومساسبة  ميارةفف  وػف مفخدات كر  -

 الػضيفى الزخ فع. ايصخاو شيف الةػ ج مغ ذوأ اتدا 
فف  وػف مفخدات الزؿياس خالية مغ الزذصمجات غصخ الزألػفة فو الغامرة فو فف  جزر  -

 مػزعة كاآل ي: ميارات (5وصج  وػف الزؿياس مغ )  فكتخ مغ معسى.
 عدد السفردات السيارة م

 مفردات 10 ميارة بدء الحؽار 1

 مفردات 10 ميارة التؽاصل البررى  2

 مفردات 10 اج الجسل السترابطةميارة انت 3

 مفردات 10 ميارة ادارة السحادةة 4

 مفردات 10 ميارة الدرد القررى 5
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 صياغة تعميسات السكياس:.1/4
 زت صياغة  عميزات الزؿياس  صث  عةبخ  عميزات الزؿياس عسذخا" يخوريا"   لحا فقج 

ة بزا يرزغ سيػلة ودصة فصيا الػيػح والبخاش ت عميزات الزؿياس وراع ةالبا ت تصاغ
  ما يمى:إسةحجاـ القائع بالةصبصق لمزؿياس   و رزست  عميزات الزؿياس 

  في الزكاف الزحذز لحلظ. الصفر بجصة بياناتكةابة 
  صخا ة مفخدات الزؿياس بصخيقة جصجة  ةى يةع اإلجابة عمى مفخدات الزؿياس بصخيقة

عمى الصفر الزصمػو  قصيزو  خب الةجريثات التالاة  انصباصيا صجيجة و ججيج مجأ
 ابجا"(.يججث دائزا"  يججث ف يأنا"  ت يججث )

 ( فماـ كر عبارة  جت الحانة الةى  خأ فنيا  ججد  وخار الخمػؾ  ✔ويع عالمة )
 الذادر عغ الصفر الزصمػو  قصيزو.

 اعداد السكياس فى صؽرتو االولية: 1/5
اؿ ما صبر الزجرسة س ميارات المغة البخاجزا ية تشفلزؿيارة افولية إعجاد الذػ ب صامت البا تة

 وذلظ مغ خالؿ: ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج ذوأ اتدا  الػضيفى الزخ فع
اتشالع عمى العجيج مغ الزقاييذ واتخةبارات الةى  ع اتسةفادة مسيا واتسةعانة بيا فى  -

   Bishop &Baird(2001)س   ومؿياBishop(2006اعجاد الزؿياس متر مؿياس) 
) اعجاد  خاـ عصية عابج  (    0228مؿياس المغة البخاجزا ية لالشفاؿ الزعاصصغ عقميا  

مؿياس ميارات اسةحجاـ المغة الػضيؽية ) البخاجزا وذ( اعجاد فبػ سػيمع   العػيجأ  
  مؿياس   دحيز ايصخابات المغة البخاجزا ية فشفاؿ الةػ ج اعجاد )عد  (0229

 (.0202جيغ الثيار   ال

مصالعة البجػث والجراسات الخابقة والزخاجع العخبية وافجسبية الحاصة بزثاتت مػيػع  -
  Murza&Nye (2013)البجث والةى  ساولت ىحه السػعية مغ الزيارات متر دراسة 

  (0228بى ) وشمدراسة الصسبارأ (  0228(  دراسة ابػ سػيمع )0226)ودراسة الديػد 
 (.0202(   ودراسة الثيار ) 0229ػالبة )دراسة الص
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 معايير ترحيح السكياس: تحديد 1/6

مؿياس ميارات المغة البخاجزا ية تشفاؿ ما صبر ػيع معايصخ لةذجيح ب صامت البا تة     
 دائزابالةخ صب )  بتالث اخةيارات الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ فعى افدا  الػضيفى

الزؤشخات عمى درجات ىحه الصفر ويجذر  مجكع عمى سمػؾ الصفرنادرا( ل –ف يانا  –
 لمبصاصة الومية الجرجة  ةخاوح  صث. الةخ صب عمي( 2-0-3) لمجرجات مػاز بةخ صب الخمػكية

 عمى الزسحفرة الجرجة  جؿ  صث  البخاجزا ية الزيارات مؿياس فى درجة فصر( 52)  بصغ
 الجرجة( 252) بصسزا    الػضيؽية لمغة البخاجزا ية ار فاع مخةػي إمةالؾ الصفر لمزيارات

 صبر ما شفر يزةمويا الةى البخاجزا ية الزيارات مخةػأ  صذػر عمى  جؿ الزؿياس فى الزخ فعة
 الجرجة  ةخاواح وبحلظ   الػضيفى افدا  مخ فعى فاة  الةػ ج شيف ايصخاو ذوأ  الزجرسة
 درجة فصر( 22)  بصغ الػا ج البعج درجات و ةخاوح  درجة( 252-52)  بصغ لمزؿياس الومية
 :عغ ذلظ كزا يمي بالةعبصخ صامت البا تةو درجة فعمى( 32) الى البعج فى
  ؾياـ الصفر  نجرةفي  الة  "نادراعغ كر عالمة  جت العزػد " "درجة وا جة " الصفريعصى

 . فو عجـ  وخاره الخمػؾبإضيار مؤشخ 
  ةوخار ؾياـ الصفر بفي  الة  "اناف يعغ كر عالمة  جت العزػد ""درجةاف" الصفريعصى

 مخة فو مخ اف. الخمػؾمؤشخ 
  في  الة ؾياـ الصفر  "دائزاعغ كر عالمة  جت العزػد "  "االث درجات" الصفريعصى

  بذفة مخةزخة. الخمػؾةوخار مؤشخ ب
 تحكيػ السكياس: 1/7

 صغ فػىوالزةحذذػعمػى مثزػعػة مػغ الحبخا بذػر و  اتوليػة  عخض الزؿياس صامت البا تة ب
 وذلظ لمجكع عمى :( 22بمغ عجدىع) فى مثاؿ الصفػلة الزبكخة عمع السفذ والةخبية الحاصة

 .مجأ  جقق اتىجاؼ الزخجػة مغ الزؿياس -
 مجأ ويػح مفخدات الزؿياس ومالئزةيا لمزيارة الخئيخية الةى  حةز بيا. -
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 ػ ج.شفاؿ ذوأ ايصخاو شيف الةاف مجأ مالئزة مفخدات الزؿياس لزخةػأ وخذائز -
 إعداد السكياس في صؽرتو الشيائية:  1/8

الحاصػػة بالذػػياغة المغػيػػة بػػبعس بسػػا  عمػػى فرا  الخػػادة الزجكزػػصغ فجخيػػت بعػػس الةعػػجيالت 
واعػػادة عمػػى بعػػس الزفػػخدات  الزفػػخادت  ةػػى  ساسػػب و الئػػع كػػر ميػػارة مػػغ ميػػارات الزؿيػػاس 

 ق.الذالجة لمةصبص   اع ويع الزؿياس في صػر و السيائية خ صبيا
 الخرائص الديكؽمترية لمسكياس: 1/9

مؿيػػاس الزيػػارات البخاجزا يػػة فشفػػاؿ مػػا صبػػر الزجرسػػة ذوأ ايػػػصخاو بةصبصػػق  ةصامػػت البا تػػ
( مػػغ فشفػػاؿ 62 ف= صػاميػػا ) اسػةصالعية  عمػػي عصسػػة شيػف الةػ ػػج مخ فعػػى اتدا  الػػضيفى 

( سػػػسػات مػػػغ 6-4) ةػػػخاوح فعزػػػارىع مػػػا بػػػصغ  مػػػا صبػػػر الزجرسػػػة غصػػػخ عصسػػػة البجػػػث افساسػػػية
مػػػزعصغ كزػػا بزجافطػػة بػرسػػعصج   بزخاكػػد  ػػجريب و اىصػػر ذوأ ات ةياجػػات الحاصػػةالزمةجقػػصغ 

 فى الثجوؿ الةالى:
 ( 2جدول )

ذوى اضطراب  لدى أطفال ما قبل السدرسة  مكياس ميارات المغة البراجساتيةتؽزيع عيشة تقشيؼ 
 ( 60)ن=  طيف التؽحد

 عدد االطفال السكان

 5 يةمخكد رعا

 5 جزعية العالج الصبيعى

 7 مخكد الزخةفبر

 8 فكاديزية سزاح صالح

 22 فكاديزة الخيػاف

 20 فكاديزية بجر

 23 مخكد ارادة

 صدق السكياس
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 Homogeneity   Test الداخمى قادصدق اإلت .1

ؿ وذلػظ لالسػةجت لزؿياس الزيػارات البخاجزا يػةلثأت البا تة الى  جمصر الةثانذ الجاخمى      
سػػػػزة فو صػػػػجرة فو عػػػػجدا  مػػػػغ الخػػػػزات والفقػػػػخات   وىػػػػػ اسػػػػمػو الزؿيػػػػاس يؿػػػػيذ  كػػػػافعزػػػػا اذا 

ا ذائى ييجؼ الى  ججيج الجج افدنى مغ العػامر الةجةية الةى  فخخ اتر باشات البصسيػة بػصغ 
 .ةوػيغ الفخيى لالخةبارات السفخيةمثزػعة مغ اتخةبارات الةى نخةحجميا فى  قجيخ صجؽ ال

 ع  خاو معامر اتر باط لثزيع افبعاد  لزؿياس الزيارات البخاجزا يةج مغ ف ادية البعج ولمةاك
مزػػا يدػػصخ الحزػػذ  الخئيخػػية اتبعػػادوصػػج  بػػصغ وجػػػد ؾػػيع ار بػػاط مخ فعػػة بػػصغ  لمزؿيػػاس  الزكػنػػة

 و ع ايثاد معامالت اتر باط البصسية كزا يمى: الى وجػد عامر وا ج رئيخى بدكر عاـ.
 (3 جدول )

السيارات البراجساتية ألطفال ما قبل في مكياس  والدرجة الكمية لمبعد درجة كل مفردةيؽضح معامل االرتباط )ر( بيؼ  
 (60السدرسة ذوى اضطراب طيف التؽحد مرتفعى األداء الؽظيفى) ن= 

 بدء الحؽار ميارة ميارة التؽاصل البررى  ميارة انتاج الجسل السترابطة ميارة ادارة السحادةة يررقلا ميارة الدرد
 م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط
0.665** 1 0.774** 1 0.487** 1 0.548** 1 0.747** 1 
0.845** 2 0.985** 2 0.629** 2 0.547** 2 0.854** 2 
0.658** 3 0.754** 3 0.408** 3 0.528** 3 0.754** 3 
0.748** 4 0.535** 4 0.698** 4 0.487** 4 0.554** 4 
0.774** 4 0.774** 4 0.784** 4 0.629** 4 0.754** 4 
0.985** 6 0.985** 6 0.655** 6 0.408** 6 0.685** 6 
0.754** 7 0.849** 7 0.548** 7 0.698** 7 0.608** 7 
0.535** 8 0.664** 8 0.685** 8 0.784** 8 0.845** 8 
0.784** 9 0.587** 9 0.608** 9 0.548** 9 0.548** 9 

0,651* 10 0.774** 10 0.774** 10 0.547** 10 0.547** 10 
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ؾيع معامالت اإلر بػاط بػصغ درجػة كػر مفػخدة والجرجػة الوميػة  الثجوؿ فعاله ففويةرح مغ      
الت كانت   وىحه الزعام**(2.985  -**2.487)لمبعج الحأ  سةزى اليو صج  خاو ت ما بصغ 

 . 2.22دالة عسج مخةػأ 
مؿياس الزيارات البخاجزا ية فشفاؿ مػا صبػر الزجرسػة ذوأ وبحلظ  اكجت البا تة مغ  زةع      

 عصسػػة الةقسػػصغبجرجػػة مخ فعػػة مػػغ التبػػات عمػػى  ايػػصخاو شيػػف الةػ ػػج مخ فعػػى اتدا  الػػػضيفى
 لمبجث الجالى.

ككر بايثاد معامر اتر باط  رات البخاجزا يةلزؿياس الزياكزا  ع  خاو ات خاؽ الجاخمى      
 كزا يةرح فى الثجوؿ الةالى: لمزؿياس بصغ درجات كر بعج والجرجة الومية 

 (  4جدول  ) 
السيارات البراجساتية ألطفال ما قبل مكياس درجة كل بعد والدرجة الكمية عمى معامالت االرتباط بيؼ 

 (50داء الؽظيفى) ن= السدرسة ذوى اضطراب طيف التؽحد مرتفعى األ
 الداللة االحرائية معامل االرتباط  البعد

 0.01 0993 ميارة بدء الحؽار

 0.01 0991 ميارة التؽاصل البررى 

 0.01 0987 ميارة انتاج الجسل السترابطة

 0.01 0990 ميارة ادارة السحادةة

 0.01 0989 يررقلا ميارة الدرد

( مزػا  22 2ر بػاط دالػة عسػج مخػةػأ دتلػة )يةرح مغ الثجوؿ الخابق فف جزيػع معػامالت اإل
 با خاؽ داخمى صػأ. مؿياس الزيارات البخاجزا يةيجؿ عمى  زةع 

 الخارجى( السحغصدق الردق التالزمى ) .2

بصغ عصسة  الةقسصغ لمةجقق مغ     pearson ع  خاو معامر اتر باط بصخيقة بصخسػف      
 دحيز  اد البا تة( ودرجا يع عمى مؿياس )الوفا ة الخيكػمةخية عمى الزؿياس الجالى ) اعج
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تشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج اعجاد / عد  ية ازايصخاو المغة البخاج
 ( كزجظ خارجى  وكانت السةائج كزا ىى مػيجة بالثجوؿ الةالى:   0202الجيغ الثيار   

 ( 5جدول ) 
فال ما قبل السدرسة ذوى اضطراب طيف التؽحد معامل صدق السحغ لسكياس السيارات البراجساتية ألط

 مرتفعى األداء الؽظيفى
معامل االرتباط  ن الستغير

 )الردق(
مدشؽى الداللة 

 االحرائية

مكياس السيارات البراجساتية ألطفال ما قبل السدرسة 
 ذوى اضطراب طيف التؽحد مرتفعى االداء الؽظيفى

50 0.729 0.01 

( وىى دالة  2.709اع  ؾيزة معامر اتر باط  صث بمغت )( ار ف5يةرح مغ ججوؿ )      
 ( مزا يجؿ عمى صجؽ الزؿياس الجالى. 2.22عسج مخةػأ )

   مكياس السيارات البراجساتيةةبات 
 split half methodالتجزئة الشرفية  . طريقة 1

سذػؽية صخيقػة الةثدئػة الب مؿياس الزيارات البخاجزا يػةاسةحجمت البا تة فى  خاو ابات      
الػى نذػفصغ مةخػاويصغ    الزؿيػاسوىى ا جأ شخائق  خاو التبات    صػث  ػع  قخػيع مفػخادات 

ومغ وسائر ذلظ الةقخيع  قخيع الزفػخدات الػى مفػخدات فخديػة ومفػخدات زوجيػة   وصػج اسػةحجمت 
البا تػػػة شخيقػػػة الةثدئػػػة السذػػػؽية نطػػػخا  فنيػػػا  عصػػػى فعمػػػى معامػػػر لمتبػػػات   وذلػػػظ نطػػػخا  لقمػػػة 

ر الةى  ؤاخ فى ؾيزػة معامػر التبػات عمػى نجػػ سػمبى   فأ نطػخا  لقمػة العػامػر الةػى  ديػج العػام
مؿيػػػاس الزيػػػارات   ولمةجقػػػق مػػغ ابػػػات  الزؿيػػػاسمػػغ الةبػػػايغ الحصػػػأ فػػى درجػػػات اففػػػخاد عمػػى 

البا تػػػػػة بجخػػػػػاو الةثدئػػػػػة السذػػػػػؽية باسػػػػػةحجاـ معامػػػػػر سػػػػػبصخماف بػػػػػخاوف البخاجزا يػػػػػة   صامػػػػػت 
spearman- brown coefficient   :فوانت السةائج كالةالى 
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 ( 6جدول ) 
لسكياس السيارات البراجساتية ألطفال ما قبل السدرسة ذوى اضطراب طيف التؽحد مرتفعى معامالت الثبات 

 باستخدام معامل سبيرمان براون ومعادلة سبيرمان الترحيحية االداء الؽظيفى
 الثبات بطريقة التجزئة الشرفية أبعاد السكياس

 معامل الثبات بسعادلة سبيرمان الترحيحية معامل ارتباط بيرسؽن بيؼ نرفى السكياس
 0.958 09894 ميارة بدء الحؽار

 0.714 0.857 ميارة التؽاصل البررى 
 0.760 0.784 ميارة انتاج الجسل السترابطة

 09821 0.911 ميارة ادارة السحادةة
 0.922 0.902 يررقلا ميارة الدرد

 0.942 0.847 ككل السكياس 
معامالت ابات مؿيػاس الزيػارات البخاجزا يػة  الحاصػة بكػر بعػج  ( فف6ويةبصغ مغ ججوؿ )    

زةػع ةمخ فعػة مزػا يػجؿ عمػى اف الزؿيػاس يبػخاوف  -مغ فبعاده بصخيقة الةثدئة السذؽية سبصخماف
  . يةبجرجة عالية مغ التبات فى ؾياسو لمزيارات البخاجزا 

 نباخ . طريقة معامل  الفا كرو  2
معامػػػر التبػػػات لزؿيػػػاس الزيػػػارات البخاجزا يػػػة فشفػػػاؿ مػػػا صبػػػر الزجرسػػػة ذوأ  ػػػع  خػػػاو      

ايصخاو شيف الةػ ج  مخ فعى اتدا  الػضيفى باسةحجاـ معامر فلفا كخونباخ تبعاد الزؿيػاس 
 ذلظ فى الثجوؿ الةالى:  ويػيح  وكانت كر الؿيع مخ فعة ويةزةع بجرجة عالية مغ التبات

 ( 7) جدول 
ةبات مكياس السيارات البراجساتية ألطفال ما قبل السدرسة ذوى اضطراب طيف التؽحد مرتفعى معامالت 

 كرونباخ -األداء الؽظيفى باستخدام معامل ألفا
 معامل ألفا كرونباخ عدد السفردات أبعاد السكياس م
 0.819 10 ميارة بدء الحؽار 1
 0.764 10 ميارة التؽاصل البررى  2
 0.778 10 ارة انتاج الجسل السترابطةمي 3
 0.860 10 ميارة ادارة السحادةة 4
 0.866 10 يررقلا ميارة الدرد 5
 0.891 50 الدرجة الكمية لمسكياس 
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لتبات ت مخ فعة مزا يعصى مؤشخا  جصجا  ( فـ معامالت التبا 7ويةرح مغ خالؿ ججوؿ )     
 الزؿياس وبسا ا  عميو يزكغ العزر بو.

 ج قرص األطفال االلكترونية:ترسيػ وانتا .3
لمةذػػػزيع الةعميزػػػى فػػػى انةػػػاج و ذػػػزيع صذػػػز اتشفػػػاؿ   ADDIE ػػػع  ػضيػػػف نزػػػػذج      

 ثػػخ اتسػػاس لثزيػػع نزػػاذج الةذػػزيع الةعميزػػى   ADDIE صػػث يعػػج نزػػػذج اتلوةخونيػػة    
وذلػػظ فنػػو فسػػمػو نطػػامى يزػػسح الزذػػزع اشػػار مػػغ اتجػػخا ات الزسطزػػة الةػػى  جقػػق اتىػػجاؼ 

 .صخ اىةزاـ الصفر ودافعصةو لمةعمع و ت
وػف ىػحا السزػػذج مػغ خزخػة مخا ػر  وكػر مخ مػة  ةرػزغ مثزػعػة مػغ الحصػػات الفخعيػة ةوي

 ويةرح ذلظ كالةالى:
 Analysisالسرحمة األولى: مرحمة التحميل 

 وىى الزخ مة اتساسية الةى  عةزج عمصيا جزيع مخا ر الةذزيع الةالية و دزر: 
 ةعميزية مغ خالؿ: جمصر الجاجات ال -2
 ججيج مخةػأ الزيارات البخاجزا ية فشفاؿ ما صبر الزجرسػة ذوأ ايػصخاو شيػف الةػ ػج  -

 مخ فعى اتدا  الػضيفى .
  ججيج الفخؽ بصغ الزخةػأ الجالى لمزيارات البخاجزا ية ومخةػأ اتدا  الزخاد  جؿيقو. -

 وةخونية مغ خالؿ: جمصر الفاة الزخةيجفة مغ اتشفاؿ لةصبصق صذز اتشفاؿ اتل  -0
الةعػػخؼ عمػػى خذػػائز فشفػػاؿ مػػا صبػػر الزجرسػػة ذوأ ايػػصخاو شيػػف الةػ ػػج مخ فعػػى  -

 افدا  الػضيفى.
 معخفة دافعية اتشفاؿ نجػ اسةحجاـ صذز اتشفاؿ اتلوةخونية. -

  Design السرحمة الثانية: مرحمة الترسيػ
شفاؿ اتلوةخونية الحاصة فى ىحه الزخ مة يةع صياغة اتىجاؼ العامة واتجخائية لقذز اتو 

 بةسزية الزيارات البخاجزا ية وذلظ كالةالى:
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 صياغة افىجاؼ الةعميزية: .2

لوػػػر صذػػػة مػػػغ القذػػػز  الخػػػمػكيةصامػػػت البا تػػػة بةججيػػػج اليػػػجؼ العػػػاـ واتىػػػجاؼ اتجخائيػػػة 
      ويةزتػػر اليػػجؼ العػػاـ لمقذػػز اتلوةخونيػػة فػػى  سزيػػة ميػػارات المغػػة البخاجزا يػػػة الزخػػةحجمة 

ميػارة ادارة  -ميػارة انةػاج الثزػر الزةخابصػة  -ميػارة الةػاصػر البذػخأ  –) ميػارة بػج  الجػػار 
ميػػػارة الخػػػخد القذذػػػى ( فشفػػػاؿ مػػػا صبػػػر الزجرسػػػة ذوأ ايػػػصخاو شيػػػف الةػ ػػػج  -الزجاداػػػة

 مخ فعى افدا  الػضيفى. 
 :الةعميع ؽ  ججيج اتسةخا يثيات الةعميزية الزخةحجمة وشخ -0

ـ شخيقػػة الزساصدػة والجػػار والعذػف الػػحىسى والةعديػد والزجاكػاة فاسػا   صبصػػق  صػث يػةع اسػةحجا
 صذز اتلصفاؿ اتلوةخونية.

  ذزيع مجةػأ القذز:-3
 ع  ججيج مجةػأ القذز اتلوةخونية فى يػ  الزيارات الحزذ لمغة البخاجزا ية  الةى يزكػغ 

 خ فعى افدا  الػضيفى . سزصةيا لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج م
  ججيج نزط الةعمع:-4

 صث يزكغ اسةحجاـ القذز اتلوةخونية اما بدكر فخدأ مخةقر او فى مثزػعات صغصخة فو 
 مثزػعات كبصخة.

  Development السرحمة الثالثة: مرحمة  التطؽير
يا تعػجاد وفى ىحه الزخ مة يةع الجذػؿ عمػى الزػػاد والػسػائط  الزةعػجدة  الةػى سػصةع اسػةحجام

 وانةاج  صذز اتشفاؿ اتلوةخونية وذلظ مغ خالؿ:

 انةاج الزػاد والػسائط الةعميزية :-2
  وفى ىحه الحصػة  قـػ البا تة بانةاج وجزع الػسائط الةعميزية الزةزتمة فى :

وصػف  -الذػػت -الػسز -اعجاد الخصساريػ لور صذة الوةخونية ويةرزغ ) رصع الداشػة -
 الذػرة (. -اتشار

مخاعػػاة  -ةابػة السذػػػص  مػع مخاعػػاة ) ويػػػح السذػػص   اخةيػػار نػػػع الحػط الزساسػػبك -
 الةبايغ بصغ لػف السذػص مع لػف الحمؽية(.
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انةاج الذػر والحمؽيػات و ػخكصبيع فاسػا  انةػاج القذػز اتلوةخونيػة  مػع مخاعػاة )ويػػح  -
ال مػػة م -ار بػػاط الذػػػر باتىػػجاؼ –الذػػػر وجػد يػػا والةػػدامغ بػػصغ الذػػػت والذػػػرة 

 الذػر لمزخ مة العزخية لألشفاؿ(.
اعػػػجاد ممفػػػات الذػػػػت والزػسػػػيقى والةػػػى  عةبػػػخ الزػػػؤاخ الخػػػزعى بالقذػػػز مػػػع مخاعػػػاة  -

  دامغ الذػت والذػرة(. –)ويػح الذػت ونقائو 
 اسةحجاـ البخامج تنةاج القذز اتلوةخونية :-0

 ه البخامج:ومغ ىحنةاج و ذزيع القذز اسةحجمت البا تة عجدا  مغ البخامج ت

   بخنامجAdobe Flash لةذزيع وعخض البخنامج 
    بخنامجAdobe Photoshop .لةذزيع ايقػنات وخمؽيات البخنامج 
   بخنامجAdobe Audition .لةخثصر الذػت 
  بخنامجCorel  video studio   لةثزيع اتشارات والفصجيػىات الةى  ع انداؤىا لةوػيغ

 القذة كامة.
    بخنامجAnimaker .تندا  مقاشع فصجيػ رسػمية عالية الثػدة 

 Implementation `التشفيذ السرحمة الرابعة: مرحمة
صامػػػت   دػػػصخ ىػػػحه الزخ مػػػة الػػػى شػػػخؽ  قػػػجيع الزجةػػػػأ الةعميزػػػى لمقذػػػز لمصفػػػر    صػػػث     

فصػػػح القذػػػز واتعةزػػػاد عمػػػى ا بػػػاع اجػػػخا ات  صبصػػػق القذػػػز سةالبا تػػػة فػػػى ىػػػحه الزخ مػػػة  ب
 اع عزر اتندصة الةابعة ليا .  اتلوةخونية ومغ

   Evaluation السرحمة الخامدة: مرحمة التقؽيػ
وفى ىحه الزخ مة يةع الةأكج مغ فاعمية القذز اتلوةخونية فى  سزية الزيارات      

لجأ اشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ فعى اتدا  الػضيفى   البخاجزا ية
 اسالصب الةقػيع الةالية:اسةحجاـ  مغ خالؿ وذلظ
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مؿياس الزيارات البخاجزا ية تشفاؿ ما صبر  صبصق  وؼيو يةع  التقؽيػ القبمى/ البعدى: .2
ومال طة الفخوؽ فى   الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ فعى افدا  الػضيفى

 درجات اتشفاؿ صبر وبعج  صبصق اسةحجاـ القذز اتلوةخونية.
 صث  جةػأ كر صذة عمى سا   صبصق القذز اتلوةخونية فاوذلظ  التقؽيػ البشائى: .0

 قػيع داخمى وذلظ لمجذػؿ عمى الةغحية الخاجعة الةى صج  فصج فى  ذجيح افخصا  
 صفر ومجأ فعالية القذة الزخةحجمةوكحلظ مخاعجة البا تة فى الةسبؤ بزخةػأ فدا  ال

خالؿ اسةحجاـ صذز وؼيو يةع الةأكج مغ ابات فاخ الةعمع مغ  التقؽيػ التتبعى: .3
 اتشفاؿ اتلوةخونية عمى مثزػعة البجث الةثخيبية. 

 نتائج البحث ومشاقذتيا وتفديرىا
اسػػةحجاـ الةػى  زػػت صػياغةيا بيػجؼ الةأكػػج مػغ فعاليػة  فػػخوض البجػث صػجة اخةبػار  ػع      

لبذػخأ ر اميارة الةػاصػ –البخاجزا ية ) ميارة بج  الجػار لةسزية الزيارات القذز اتلوةخونية
( لجأ فشفاؿ ما ميارة الخخد القذذى -رة الزجاداةميارة ادا -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة -

 عصسة الةثخيبيةالففخاد )ف الةػ ج مخ فعى اتدا  الػضيفىصبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شي
 :نتائج الفرض االول

 ىبةيؼ متؽسةط ةإحرةائي "تؽجد فروق ذات داللةة  يسز الفخض افوؿ لمبجث عمى فنو:     
مكيةةاس السيةةارات ( عمةةى البحةةث التجريبيةةةرتةةب درجةةات أطفةةال السجسؽعةةة التجريبيةةة )عيشةةة 

 قبل/ بعد تطبيق القرص االلكترونية" القبمي والبعدي الكياسيؼفي البراجساتية  

اسػةحجاـ اخةبػػار ويموػكخػػف لمزثزػعػػات الزخ بصػػة    ػػع ولمةجقػق مػػغ صػجة ىػػحا الفػخض      
فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف ر ب درجات  ىلفخوؽ  بصغ مةػسصتيثاد دتلة  ا

ر ػػب درجػػات  ى  ومةػسػػصاسػػةحجاـ القذػػز اتلوةخونيػػةصبػػر  الةػ ػػج مخ فعػػى اتدا  الػػػضيفى
 كزا ىػ مػيح  بالثجوؿ الةالي:  اسةحجاـ القذز اتلوةخونيةنفذ الزثزػعة بعج 
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مكياس السيارات البراجساتية ية بالشدبة لمدرجات الكمية عمى ( وداللتيا اإلحرائZقيسة ) ( 8جدول رقػ )  
 (10)ن =  القبمي والبعدي الكياسيؼفي  التجريبيةلمعيشة 

 

 الكياس السيارات البراجساتية
 البعدى ( -)القبمى

متؽسط  العدد
 الرتب

مجسؽع 
 الرتب

Z اتجاه الداللة الداللة 

لرالح الكياس  0.005 -2.823 55.0 5.50 10 الرتب الدالبة ميارة بدء الحؽار
 120.0 8.00 0 الرتب السؽجبة البعدي

   0 الرتب السحايدة
   10 السجسؽع

ميارة التؽاصل 
 البررى 

لرالح الكياس  0.005 -2.809 55.0 5.50 10 الرتب الدالبة
 120.0 8.00 0 الرتب السؽجبة البعدي

   0 الرتب السحايدة
   10 السجسؽع

ميارة انتاج الجسل 
 السترابطة

لرالح الكياس  0.005 -2.807 55.0 5.50 10 الرتب الدالبة
 120.0 8.00 0 الرتب السؽجبة البعدي

   0 الرتب السحايدة
   10 السجسؽع

لرالح الكياس  0.005 -2.807 55.0 5.50 10 الرتب الدالبة ميارة ادارة السحادةة
 120.0 8.00 0 تب السؽجبةالر  البعدي

   0 الرتب السحايدة
   10 السجسؽع

ميارة الدرد 
 القررى

-2.814 55.0 5.50 10 الرتب الدالبة
- 

لرالح الكياس  0.005
 120.0 8.00 0 الرتب السؽجبة البعدي

   0 الرتب السحايدة
   10 السجسؽع

لرالح التطبيق  0.005 -2.803 55.0 5.50 10 الرتب الدالبة السكياس ككل
 120.0 8.00 0 الرتب السؽجبة البعدي

   0 الرتب السحايدة
   10 السجسؽع
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درجػػات ى ر ػػب بػػصغ مةػسػػصدالػػة ا ذػػائيا  فػػخوؽ  يةرػػح وجػػػد(  8) مػػغ خػػالؿ الثػػجوؿ     
 فبعػػاد ة الةثخيبيػػة عمػػىلػػجأ فشفػػاؿ الزثزػعػػ أالؿياسػػصغ القبمػػى والبعػػجالزثزػعػػة الةثخيبيػػة فػػي 

بمغػػػػػػت ؾيزػػػػػػػة  الؿياسػػػػػػػصغ خػػػػػػاو الفػػػػػػػخؽ بػػػػػػصغ ر ػػػػػػب  عسػػػػػػج  و مؿيػػػػػػاس الزيػػػػػػارات البخاجزا يػػػػػػػة 
مزػػػػا يػػػػػجؿ عمػػػػػى فعاليػػػػة صذػػػػػز افشفػػػػػاؿ   وىػػػػػى ؾيزػػػػة دالػػػػػة ا ذػػػػػائيا   ( -2.803الفػػػػخوؽ)

اتلوةخونية  في  سزية الزيارات البخاجزا يػة لػجأ فشفػاؿ مػا صبػر الزجرسػة ذوأ ايػصخاو شيػف 
اتوؿ  لذػػالح الؿيػػاس البعػػجأ   وبػػحلظ  جققػػت صػػجة الفػػخضمخ فعػػى اتدا  الػػػضيفى الةػ ػػج 
  لمبجث.
الزيػػػػارات البخاجزا يػػػػة  الػػػػى اسػػػػةحجاـ القذػػػػز  ةيػػػػزسخجػػػػع البا تػػػػة اتاػػػػخ اتيثػػػػابى لةو      

اتلوةخونية   الةى  عج ا ج الزجاخر الزيزة الةى ادت الى  جخصغ الزيارات البخاجزا ية المفطية 
العزميات الزعخؼية متر اتنةباه والةحكخ واتدراؾ والفيع لػجأ اتشفػاؿ وذلػظ مػغ خػالؿ  و جخصغ

سػػخد ف ػػجاث القذػػة واسػػةعخاض مػػا بيػػا مػػغ ف ػػجاث وعبػػخ وؾيػػاـ الصفػػر بخػػخد ف ػػجاث القذػػة 
 بسفذ الةخ صب واسةحالص العبخ  .

 مخاعجةاؿ فى  أاصخ ايثابى وفع الي القذز اتلوةخونية الزخةحجمةومزا سبق نثج فف      
البجث  عصسة فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج مخ فعى اتدا  الػضيفى )

ميارة الةػاصر  –البخاجزا ية ) ميارة بج  الجػار  يعف الزياراتفي الةغمب عمى الةثخيبية ( 
(  ميارة الخخد القذذى -ميارة ادارة الزجاداة -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة  -البذخأ 

 مدكالت المغة البخاجزا ية المفطية  ؼيزا بعج. وذلظ لمجج مغ خصخ

مؿيػػاس الزيػػارات كزػػا صامػػت البا تػػة بايثػػاد نخػػبة الةجخػػغ بػػصغ الؿياسػػصغ القبمػػى والبعػػجأ عمػػى 
ايػػصخاو شيػف الةػ ػج مخ فعػػى لػجأ فشفػاؿ مػػا صبػر الزجرسػة ذوأ البخاجزا يػة بأبعػاده الحزخػػة 

 ( .9 جوؿ )كزا يةرح في ج افدا  الػضيفى
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  (  9 ) جدول
 الخسدةككل وأبعاده  البراجساتيةمكياس السيارات ندبة التحدؼ بيؼ الكياسيؼ القبمى والبعدى عمى 

 (10)ن =  اضطراب طيف التؽحد مرتفعى االداء الؽظيفىلدى أطفال ما قبل السدرسة ذوى 
أبعاد مكياس السيارات 

 البراجساتية
متؽسط الكياس 

 القبمى
كياس متؽسط ال

 البعدى
 ندبة التحدؼ

 :58.33 7.200 24.700 ميارة بدء الحؽار
 :58.00 7.500 24.900 ميارة التؽاصل البررى 

 :52.66 8.100 23.900 ميارة انتاج الجسل السترابطة
 :54.00 7.300 23.500 ميارة ادارة السحادةة

 49.66 8.400 23.300 ميارة الدرد القررى

 :54.6 38.40 120.30 السكياس ككل
 

مةػسصات افدا  القبمى والبعجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو ويػيح الدكر الةالى 
الزيػػػػػارات الةثخيبيػػػػػة( عمػػػػػى مؿيػػػػػاس  البجػػػػػث) عصسػػػػػة  مخ فعػػػػػى اتدا  الػػػػػػضيفى شيػػػػػف الةػ ػػػػػج

 البخاجزا ية  ككر وعمى فبعاده الحزذ.
 

 

 

 

 

 

في  ذوى اضطراب طيف التؽحد ل ما قبل السدرسة( داللة الفروق بيؼ متؽسطى درجات أطفا1شكل )
 البراجساتية ككلالسيارات الكياس القبمى والبعدى لسكياس 
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 :نتائج الفرض الثانى
 بةةةةيؼ احرةةةةائية داللةةةةة ذات فةةةةروق  تؽجةةةةد ال" عمػػػػى فنػػػػو: لمبجػػػػث التػػػػانىيػػػسز الفػػػػخض      

 األداء مرتفعةى  التؽحةد طيةف اضةطراب ذوى  السدرسةة قبةل مةا أطفةال درجةات رتةب متؽسةطى
 البعةدى الكياسةيؼ فةى البراجساتيةة السيةارات مكيةاس عمى(  التجريبية البحث عيشة) الؽظيفى
 .االلكترونية القرص الستخدام والتتبعى
باسػةحجاـ اخةبػار ويموػكخػػف لمزثزػعػات  صامػت البا تػةولمةجقق مغ صجة ىػحا الفػخض      

فشفػػػػاؿ مػػػػا صبػػػػر الزجرسػػػػة ذوأ ر ػػػػب درجػػػػات  ىالزخ بصػػػػة تيثػػػػاد دتلػػػػة الفػػػػخوؽ بػػػػصغ مةػسػػػػص
ر ػب درجػات  ىعػجأ   ومةػسػصفػي الؿيػاس البايصخاو شيف الةػ ج مخ فعػى اتدا  الػػضيفى 

وكانػت   الةةبعػىفي الؿيػاس   صبصق القذز اتلوةخونيةنفذ الزثزػعة بعج مخور شيخ عمى 
 السةائج كزا ىي مػيجة بالثجوؿ الةالي: 
 (10دول رقػ )ج

 مكياس السيارات البراجساتية( وداللتيا اإلحرائية بالشدبة لمدرجات الكمية عمى Zقيسة )
اضطراب طيف لدى أطفال ما قبل السدرسة ذوى  البعدي والتتبعي الكياسيؼ لمعيشة التجريبية في

 (10ن=)  التؽحد مرتفعى االداء الؽظيفى
 الكياس  الستغيرات       

 البعدى/ التتبعى
متؽسط  ن

 الرتب 
مجسؽع 
 الرتب

 
 Zقيسة 

 
 مدتؽى الداللة

مكياس السيارات 
  البراجساتية

 0.083 -1.732 0900 0.00 0 الرتب الدالبة
 6.00 2.00 3 الرتب السؽجبة  غير دالة

   7 الرتب السحايدة 
   10 السجسؽع

ر ب درجات الزثزػعة  ى( عجـ وجػد فخوؽ دالة بصغ مةػسص22ويةرح مغ ججوؿ )      
ر ب درجات نفذ الزثزػعة في الؿياس الةةبعى  ىالةثخيبية في الؿياس البعجأ  ومةػسص

وىى غصخ دالة ا ذائيا   وىحا يعسى فف الجرجات الةى  ذر ) -(z 1.732 صث كانت ؾيزة 
عمصيا اتشفاؿ في الؿياسصغ البعجأ والةةبعى كانت مةقاربة مزا يجؿ عمى اسةزخار فاخ 
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اسةحجاـ القذز بالسخبة فشفاؿ الزثزػعة الةثخيبية  ؼيزا بعج  القذز اتلوةخونية
 لمبجث. التانىج  جققت صجة الفخض خالؿ فةخة الزةابعة  وبحلظ فقاتلوةخونية 

القذػػػػػػز اتلوةخونيػػػػػػة الزخػػػػػػةحجمة إلػػػػػػى إسػػػػػػةزخار فاػػػػػػخ  ىػػػػػػحه السةيثػػػػػػةالبا تػػػػػػة   و خجػػػػػػع     
الؿياسػػػػػػػصغ فػػػػػػػي لزؿيػػػػػػػاس الزيػػػػػػػارات البخاجزا يػػػػػػػة فػػػػػػػي الجرجػػػػػػػة الوميػػػػػػػة  البجػػػػػػػث عمػػػػػػػى عصسػػػػػػػة 

 . البعجأ والةةبعى
خػالؿ  ز اتلوةخونيػة الزذػززةالقذػىحه السةيثػة الػى اسػةزخار فعاليػة  كزا  خجع البا تة     

فشفػػاؿ مػػا صبػػر الزجرسػػة ذوأ ايػػصخاو شيػػف الةػ ػػج مخ فعػػى اتدا  فةػػخة الزةابعػػة   واسػػةفادة 
 سزيػػة الزيػػارات البخاجزا يػػة ) ميػػارة   والػػحأ يػػسثع عسػػو مجةػػػأ القذػػز الزقجمػػةمػػغ  الػػػضيفى

ميػػػػػارة ادارة  -ميػػػػػارة انةػػػػػاج الثزػػػػػر الزةخابصػػػػػة  -ميػػػػػارة الةػاصػػػػػر البذػػػػػخأ  –بػػػػػج  الجػػػػػػار 
ذوأ ايصخاو شيف الةػ ػج مخ فعػى اتدا   افشفاؿلجأ  ميارة الخخد القذذى (  -الزجاداة

البعػػجي مزػػا يػػجؿ عمػػي  الؿيػػاسالةةبعػػي بعػػج شػػيخ مػػغ  الؿيػػاسمػػى الػػخغع مػػغ إعػػادة الػػػضيفى  ع
  عمع القذز اتلوةخونية.بقا  ااخ 

رأ لجرجات الزثزػعة الةثخيبية فى ( يػيح الزةػسط الجخابى واتنجخاؼ الزعيا22) والثجوؿ
 الزيارات البخاجزا ية وذلظ فى الؿياسصغ البعجأ والةةبعى

 ( 11 جدول )
 الستؽسط الحدابى واالنحراف السعيارى فى الكياسيؼ البعدى والتتبعى لدى أفراد السجسؽعة التجريبية

 (10)ن = 
مكياس السيارات 

 البراجساتية
 يدعبالكياس ال

 10ن=
 يعبتتالكياس ال

 10ن=
االنحراف  الستؽسط

 السعيارى 
االنحراف  الستؽسط

 السعيارى 
 2.3593 38.7000 2.1187 38.400 لمسكياس الدرجة الكمية
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الزثزػعػة الةثخيبيػة فػى  لجأ افػخادالزةػسط الجخابى   قارو(   22)ويةرح مغ الثجوؿ      
 البخاجزا ية ككر. والةةبعى فى الزياراتالبعجأ  صغالؿياس
فشفػػاؿ مػػا صبػػر الزجرسػػة ذوأ  البعػػجأ والةةبعػػىمةػسػػصات افدا  ويػيػػح الدػػكر الةػػالى      

الةثخيبيػػػػة( عمػػػػى مؿيػػػػاس  البجػػػػث) عصسػػػػة  مخ فعػػػػى اتدا  الػػػػػضيفى ايػػػػصخاو شيػػػػف الةػ ػػػػج
 .البخاجزا ية  ككر الزيارات 

 
في  التؽحد ذوى اضطراب طيف ( داللة الفروق بيؼ متؽسطى درجات أطفال ما قبل السدرسة2شكل ) 

 البراجساتية ككلالسيارات لسكياس  البعدى والتتبعىالكياس 

 مشاقذة نتائج البحث:
إلى وجػد فخوؽ ذات دتلة ا ذائية بصغ مةػسصات ر ب  البجث الجالى دصخ نةائج      

في مخ فعى افدا  الػضيفى  درجات فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج 
) ميارة بج    الزيارات عمى مؿياس  اسةحجاـ القذز اتلوةخونيةبعج عجأ الؿياس القبمى والب

 -ميارة ادارة الزجاداة -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة  -ميارة الةػاصر البذخأ  –الجػار 
 البعجي الؿياسصغ بصغ فخوؽ  وجػد وعجـ البعجي الؿياس ا ثاه في ميارة الخخد القذذى (

      .اتوؿ الفخض صجة ابػت يةرح مزا والةةبعي
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القذز اتلوةخونية الزخةحجمة سباو الةى فسيزت في  جقصق السةائج فاعمية ومغ اف     
مخ فعى  ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج فشفاؿ ما صبر الزجرسةلحذائز وصجرات  اومخاعا ي

 .لمصخيقة الةي يفوخوف بيا اكحلظ مخاعا ي   اتدا  الػضيفى
 الػسائرمغ  بجث الجالىو عج صذز افشفاؿ اتلوةخونية الةى  ع اسةحجاميا فى ال     

   مخ فعى اتدا  الػضيفى ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج فشفاؿ ما صبر الزجرسةالفعالة في  عميع 
 ةالبا ت تالبخاجزا ية   وصج  خص  سزية الزياراتفي  البجث الجالى أاصخ فعاؿ في  اوكاف لي

الزمر والعزر عمى الػا جة بجصث ت يدعخ الصفر ب القذةعمى  سػع العزميات المفطية داخر 
ذوأ  فشفاؿ ما صبر الزجرسة قجيع الزعدزات بعجة شخؽ لمةدػيق وزيادة الجزاس والجافعية لجأ 

 مخ فعى اتدا  الػضيفى. ايصخاو شيف الةػ ج
 سزية الزيارات في  اسةحجاـ القذز اتلوةخونيةفويجت نةائج الجراسة فعالية  كما     

  مخ فعى اتدا  الػضيفى رسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ جلجأ فشفاؿ ما صبر الزج البخاجزا ية
  وىحا يعكذ الةجخغ الزمزػس في  البجث كزا ا رح مغ نةائج الفخض افوؿ مغ فخوض 

اسةحجاـ القذز البخاجزا ية بعج  الزياراتالبخاجزا ية الةي يؿيخيا مؿياس  الزياراتفبعاد 
  سزية الزيارات البخاجزا ية.في  ىحه القذز  وىحا يجلر عمى ججوأ  الةى  ع  ذزيزيا

عمى الزيارات افساسية لمةعمع والمغة  لزا القذز اتلوةخونية الزخةحجمة ولعر اعةزاد      
فشفاؿ ما    كزا فف مخاعاة خذائز ةالزخةحجم القذزمغ فعالية  تليا مغ مصدات  صج ذاد

 ذزيع وانةاج القذز في مخ فعى افدا  الػضيفى  ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج  صبر الزجرسة
  كزا فف افشفاؿ ففخاد العصسة الةثخيبية يةزةعػف بزخةػأ ذكا  يقع في  امغ فعالصةي تصج ذاد

بالةالي عسجما ىصات ليع بصاة  عميزة مساسبة  زكسيع مغ اتسةفادة مغ ؼ  الزجأ الزةػسط
ميارة  –  الجػار )ميارة بج  سزية الزيارات البخاجزا يةصجرا يع فسفخت عغ  عمزيع كزا بجا في 

ميارة الخخد  -ميارة ادارة الزجاداة -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة  -الةػاصر البذخأ 
 واسةحجاـ صذز افشفاؿ اتلوةخونية .لجييع بعج  صبصق   القذذى ( 
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مغ فسيات واسةخا يثيات  ةالبا ت ةووما اسةحجم القذز اتلوةخونية  وكزا فف ما ا ةػ      
 مغ زاد وغصخىا اتيثابي الةعديد – الخاجعو الةغحية – اتدوار  بادؿ – الجور لعب متر مةعجدة

كاف يحاشب فكتخ مغ  مجةػأ القذز اتلوةخونيةافشفاؿ  فرال" عغ فف  انةباهزيادة  خكصد 
مزا زاد  مخ فعى اتدا  الػضيفى  اسة لجأ شفر ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج

 .افي  جقصق فىجافي القذز اتلوةخونيةمغ فعالية 

فو   ةغ  عديد سػا  كاف مغ البا تمالقذز اتلوةخونية ويزكغ القػؿ فف ما صا ب      
 سزية ميارات المفطية  عديد ذا ي مغ الصفر لسفخو مغ خالؿ ما يجققو مغ نثاح صج  خغ مغ 

 البخاجزا ية .
و ةفق ىحه السةيثة مع ما صجمو الةخاث السطخي والجراسات الخابقة  ػؿ البخامج الةي  عزر      
الةأكصج عمى إاخا  البصاة الزجيصة بصفر ما صبر البخاجزا ية مع يخورة   سزية الزياراتعمى 

بالزػارد واإلمكانات الةي  مخ فعى اتدا  الػضيفى  الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج
  خاعجه عمى إاارة الجافعية لجية و سزيو لغةو اإلسةؿبالية والةعبصخية والبخاجزا ية.

ةفادة فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ولقج فكجت الجراسات الخابقة وافشخ السطخية عمى اس     
شيف الةػ ج مغ البخامج الزقجمة ليع وخاصة في مثاؿ المغة  البخاجزا ية متر  وايصخا

بخنامج مقةخح لةجخصغ مياـ نطخية الةزاسظ  والةى اسةحجمت( 0228 )ف اعتزدراسة  
فسفخت  الزخكدي وعالج ايصخاو المغة البخاجزا ية لجأ افشفاؿ ذوي ايصخاو الةػ ج( وصج

السةائج عغ فاعمية البخنامج فى  جخصغ مياـ نطخية الةزاسظ الزخكدي وعالج ايصخاو المغة 
 .البخاجزا ية لجي افشفاؿ ذوي ايصخاو الةػ ج

  سزيةفي  القذز اتلوةخونية الةى  ع  ذزيزيا واسةحجامياو ةرح فيرا" فعالية      
 الزياراتخغ الحي شخف عمى فبعاد مغ خالؿ الةج ىحا البجثالبخاجزا ية في الزيارات 

البخاجزا ية  الزياراتالبخاجزا ية لجأ فشفاؿ الزثزػعة الةثخيبية  وكاف ذلظ مغ خالؿ مؿياس 
لجأ  افشفاؿ في الؿياس البعجأ     سزية الزيارات البخاجزا ية الةي فشارت نةائثيا إلى 

مخ فعى اتدا   ف الةػ جويعدأ ىحا الةجخغ  لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شي
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بزجةػأ القذز اتلوةخونية الةى ) فشفاؿ الزثزػعة الةثخيبية( إلى كػنيع صج  أاخوا  الػضيفى
ميارة الةػاصر  –) ميارة بج  الجػار فى  ةمتزةالز البخاجزا ية  سزية الزياراتإلى  كانت  يجؼ
  . ميارة الخخد القذذى ( -ميارة ادارة الزجاداة -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة  -البذخأ 

اشفاؿ ما إلى ايثاد مساخ صفى مخيح شعخ ؼيو القذز اتلوةخونية ويعػد سبب فعالية       
دوف خػؼ ميارا يع ف والجخية في الةعبصخ عغ اذوأ ايصخاو شيف الةػ ج بافمصبر الزجرسة 

و وػيغ عالصات   مزا سزح ليع بالةفاعر اإليثابي مع بعريع البعس   وبسا  جخػر التقة   
والزسافخة وإ باع الةعميزات   كر ذلظ انعكذ عمى فدا  فشفاؿ الزثزػعة  والةعاوف ايثابية   

لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو   سزية الزيارات البخاجزا ية الةثخيبية وفدأ إلى 
 .مخ فعى افدا  الػضيفى شيف الةػ ج

مغ إاارة  لزذززة الةى  ع اسةحجاميا مع اتشفاؿصجمةو القذز اتلوةخونية اونطخا لزا      
وزيادة مخ فعى افدا  الػضيفى   لجافعية فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج 

) ميارة البخاجزا ية  سزية الزيارات لغػية الةي فدت إلى صذذية  رغبةيع عمى  عمع فندصة 
ميارة ادارة  -اج الثزر الزةخابصةميارة انة  -ميارة الةػاصر البذخأ  –بج  الجػار 

 لجأ اشفاؿ الةػ ج. ميارة الخخد القذذى -الزجاداة
لمقذز البخاجزا ية نةيثة  الزيارات جخغ فدا  افشفاؿ في مؿياس  و خجع البا تة   

البخاجزا ية   لةسزية الزيارات اعةزج عمصيا البجث الجالىعةبخ وسصمة ميزة   الةى اتلوةخونية
 الجالى.البجث مػيػع 

مةسػعة  عزر عمى اكةخاو  ومػيػعات مثاتت ف جاث القذز اتلوةخونية رزست      
سمػكيات ايثابية  مخ فعى افدا  الػضيفى فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج

لةخاعجىع عمى الةسبؤ بسةائج سمػكيع   كزا فنيا  جرو افشفاؿ عمى الةخمخر الةةابعى 
 لأل جاث.
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البخاجزا ية  الزياراتفندصة لفطية مخ بصة بأبعاد  القذز اتلوةخونيةكزا اشةزمت      
 سزية والججيث لجأ افشفاؿ  مزا يؤدأ إلى  المفطية الةػاصمية  خاعج عمى  جخغ المغة

 البخاجزا ية.  الزيارات

الةجخغ في فدا  فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج  و فخخ البا تة     
نطخا" لزخاعاة الحذائز العقمية  اسةحجاـ القذز اتلوةخونية بعج خ فعى افدا  الػضيفى م

 ت   صث اعةزج مخ فعى اتدا  الػضيفى فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج
عمى جمخات فخدية جزاعية  جةػأ عمى مثزػعات صغصخة  وذلظ  القذز اتلوةخونية

 فإفاإلجةزاعى والةحمز مغ القمق وزيادة التقة بالسفذ   وبحلظ  لةجريب الصفر عمى الةفاعر
عمى فندصة جزاعية مغ العػامر الةي ساعجت  اسةحجاـ و صبصق القذز اتلوةخونيةاعةزاد 

القذذية الزججدةوبالةالى  سزية الزيارات عمى  جخغ فدا  افشفاؿ في فدا  افندصة 
ميارة انةاج الثزر   -ميارة الةػاصر البذخأ  –ر ) ميارة بج  الجػا البخاجزا ية الزججدة فى

 .   ميارة الخخد القذذى ( -ميارة ادارة الزجاداة -الزةخابصة

الةسػع والبخاشة واتعةزاد عمى مجةػأ القذز اتلوةخونية وصج روعي فيرا" في      
الزجخػسات والمغة البخيصة شبقا" لحذائز فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف 

 صث يقر  خكصده كمزا شالت مجة السداط مزا فدأ إلى اكةخاو مخ فعى اتدا  الػضيفى لةػ ج ا
 الصفر التقة بالسفذ وزيادة مخةػأ دافعصةو لمةعمع والمغة.

في البجث في  ةالزخةحجم القذز اتلوةخونية وصج فشارت نةائج الفخوض إلى نثاح     
مخ فعى  بر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ جلجأ فشفاؿ ما ص  سزية الزيارات البخاجزا ية

لمقذز ) فشفاؿ الزثزػعة الةثخيبية ( مزا يدصخ إلى وجػد فاار ايثابية  اتدا  الػضيفى
 الزياراتفدت إلى  جخغ مخةػأ  الةىفي  ػفصخ الحبخات والززارسات المغػية اتلوةخونية 

فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ثابية عمى إلى الوتصخ مغ اآلاار اتي أدفالبخاجزا ية مزا 
   لحا كاف مسصؿيا" فف يطيخ فشفاؿ الزثزػعة مخ فعى اتدا  الػضيفى ايصخاو شيف الةػ ج

 لمقذز اتلوةخونية الزخةحجمة.الةثخيبية  جخسا" ممجػضا" بعج  عخييع لبخنامج 
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  سزية الزياراتصت عمى وىحا يفخخه ويؤكجه ما  ػصمت اليو الجراسات الخابقة الةى  خ      
لجأ افشفاؿ  بذفة عامة كزا في دراسة  وخفس ايصخابا يا ومدكال يا البخاجزا ية 

 (.0228(   ودراسة ) دمحم 0228عابج   ( (   ودراسة0228)الذيادأ  والفيج   

في فاعمية اسةحجاـ القذز اتلوةخونية  ػؿ  البجث الجالىفخوض صجة وبحلظ فقج  جققت 
البخاجزا ية وذلظ ا فاصا"مع ما سبق مغ  فخصخ ليحه السةائج ومخاعا يا لمةخاث ارات  سزية الزي

 السطخي والسطخيات الزةسػعة لمةعمع.

فف  ةالبا ت تعمى فف جزيع الفخوض الةي  اول البجث الجالىوبحلظ  دصخ كر نةائج      
غ  أاصخ صج  جققت وىى جزيعيا  يجؼ إلى الةجقق م البجث الجالىفي    ثصب عمصيا

في الزيارات الحزذ الةى  غصى  ةوالزججد القذز اتلوةخونية فى  سزية الزيارات البخاجزا ية
ميارة انةاج   -ميارة الةػاصر البذخأ  –) ميارة بج  الجػار المغة البخاجزا ية وىى جػانب

لجأ فشفاؿ ما صبر   ميارة الخخد القذذى ( -ميارة ادارة الزجاداة -الثزر الزةخابصة
 ى اتدا  الػضيفى.عمخ فلزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج ا

السةائج مغ خالؿ الزقارنة بصغ اسةثابات فشفاؿ الزثزػعة الةثخيبية في  و ةرح      
 الؿياسات القبمية والبعجية والةةبعية.

  سزية الزياراتفي  القذز اتلوةخونيةوىحه السةائج مفخدة ومثةزعة  ؤكج فعالية بخنامج      
  مخ فعى افدا  الػضيفى خاجزا ية لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ جالب

سػا  مغ  صث السطخيات والةفخصخات  لمبجثوبحلظ  ةفق ىحه السةائج مع الحمؽية العمزية 
فو مغ  صث نةائج الجراسات الخابقة الةي  ػفخت  السزائيةاإليصخابات  مصجافالسطخية في 

 .ةلمبا ت

في  نثجت القذز اتلوةخونيةصج   فخيى البجثعمى ما سبق ومغ خالؿ صبػؿ  سا ا  وب     
ميارة  –) ميارة بج  الجػار وىى ميارات البخاجزا ية والزةزتمة في خزذ   سزية الزيارات

ميارة الخخد  -ميارة ادارة الزجاداة -ميارة انةاج الثزر الزةخابصة  -الةػاصر البذخأ 
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  مخ فعى افدا  الػضيفىا صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ جلجأ فشفاؿ م  القذذى (
اسةحجمت لجأ فشفاؿ الزثزػعة الةثخيبية الةي  المفطية الةػاصمية عمى مخةػأ المغة صخهو أا

  سزية الزياراتفي القذز اتلوةخونية    ومغ ىسا  ةأكج فعالية القذز اتلوةخونية
 مخ فعى اتدا  الػضيفى. ايصخاو شيف الةػ جذوأ اشفاؿ ما صبر الزجرسة البخاجزا ية لجأ 

 تؽصيات البحث
 بالةػصيات الةالية  ةقجـ البا تةمغ نةائج  البجث الجالىإليو   في يػ  ما  ػصر     

 :لالسةفادة مسيا
 البخاجزا ية لجأ فاات فخخأ مغ ذوأ ات ةياجات الحاصة.  سزية الزيارات -2

البخاجزا ية لجأ افشفاؿ ذوأ ايصخاو شيف  لةسزية الزيارات ذزيع و صبصق بخامج  -0
 الةػ ج.

البخاجزا ية وخفس  جة ايصخاو المغة  الزياراتورة الةجخر الزبكخ لةسزية خ ي -3
 ذوأ اتعاصات الزحةمفة. البخاجزا ية لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذوأ 

وأ في  عميع فشفاؿ ما صبر الزجرسة ذ اسةخا يثيات الةعمع السدطيخورة اتسةفادة مغ  -4
 . مخ فعى ومسحفرى اتدا  الػضيفى ايصخاو شيف الةػ ج

ميارات  ذزيع صبر وفاسا  الحجمة عمى  الةخبية لمصفػلة الزبكخة يخورة  جريب معمزات  -5
 .  وانةاج صذز اتشفاؿ اتلوةخونية
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 بحؽث مقترحة
ما صبر مع فشفاؿ   ةومغ خالؿ  عامر و فاعر البا ت البجث الجالىمغ خالؿ نةائج      

البجػث  ةالبا ت ت  فمقج اصةخ ج مخ فعى افدا  الػضيفىالةػ شيف  الزجرسة ذوأ ايصخاو 
 ات ية:

لمجج مغ صعػبات اإلدراؾ لجأ فشفاؿ ما صبر   فاعمية اسةحجاـ القذز الخصزية الةفاعمية -2
 .مخ فعى ومسحفرى افدا  الػضيفى الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج

مبكخ لمجج مغ ايصخاو المغة البخاجزا ية لجأ فشفاؿ ما صبر  جخر فعالية بخنامج  -0
 الزجرسة.

البخاجزا ية لجأ فشفاؿ  الزيارات الةػاصميةفي  سزية  الخياية الجماغيةفاعمية إسةحجاـ   -3
 .مخ فعى ومسحفرى افدا  الػضيفى ما صبر الزجرسة ذوأ ايصخاو شيف الةػ ج

لجأ فشفاؿ ما  الػضيؽيةايصخاو المغة بخنامج إرشادأ معخفى سمػكى لمجج مغ  فاعمية -4
 اتعاصة العقمية البخيصة.صبر الزجرسة ذوأ 

البخاجزا ية  لةسزية الزيارات جمصر الخمػؾ الةصبيقى فسيات بخنامج  جريبى صائع عمى  فاعمية.5
 لجأ فشفاؿ ما صبر الزجرسة الحا ػيصغ.
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 السراجع

يع،عزخو (.فعالية بخنامج  خويجي لةسزية الةفاعر اإلجةزاعي لجي فشفاؿ شيف 0202وغخيب،ف زج.)،إبخـا
.كمية الةخبية الخيايية .جامعة مثمة فسصػط لعمـػ وفسػف الةخبية الخياييةالةػ ج.
 224-96(،2)54،فسصػط

(. فاعمية القذز الخصزية الةداركية في  جريذ الجراسات اتجةزاعية في 0223فبػمغسع، كخامي بجوي. )
 مغ التقافة جزعية والةسزية: التقافة. الةجذصر و  سزية الؿيع افخالؾية لجي  المصح الزخ مة اإلعجادية

  75 ع  24 س الةسزية، فجر

(.عػائق الةيصاة ما صبر الزيسية لمصمبة ذوي ايصخاو شيف الةػ ج وسبر الةغمب عمصيا  0202باعطيع،عزخ.)
.مؤسخة الةخبية الحاصة والةأىصر  مثمة الةخبية الحاصة والةأىصركزا يةذػرىا معمزصيع بزجيسة ججة .

،22 (39 ،)2 – 06 . 

يع ،فماني ،الببالوي،إيياو  (.اإلنةباه اإلنةقائي البذخي  0202وسالع ،فيزغ ،وعبج الغفار ، دمحم .)،وإبخـا
.كمية  مثمة الةخبية الحاصةوعالصةو بالخمػؾ السزصي لجي افشفاؿ ذوي ايصخاو شيف الةػ ج .

 . 078 -040، 30،عمـػ اإلعاصة والةأىصر .جامعة الدصازيق

مثمة (. ذزيع صذز إلوةخونية لةسزية الؿيع افخالؾية لجي فشفاؿ ما صبر الزجرسة . 0225بجوي،مساؿ.)
 . 253-0،229 ،.كمية الةخبية السػعية .جامعة الزسيا البجػث في مثاتت الةخبية السػعية

(.فاعمية بخنامج  جريبي مخةسج إلي نداشات المعب الفخدية في  0202والزػمسي ،دمحم .)، الثجوع،عذاـ
دراسات  جخصغ ميار ي الةقمصج واإلسةثابة لجي عصسة مغ فشفاؿ ايصخاو شيف الةػ ج في افردف .

 . 403-429(، 3) 47،.عزادة البجث العمزي .الثامعة افردنية  العمـػ الةخبػية

الدىخا  .دار ايصخابات الةػاصر لجأ الةػ جيصغ .الخياض( .0223) .نثػي  ، خصغ و ،فػزية  ،الثالمجة 
 والةػزيع.لمسدخ 

(.فاعمية  ذزيع بصاة  عمع إلوةخونية صائزة عمى  ػضيف البخامج الةصبيؿية في  سزية  0202الثسجي،آيات.)
مثمة ميارات  ذزيع وإنةاج صذز افشفاؿ افلوةخونية لجي شالبات كمية الةخبية لمصفػلة الزبكخة .
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 ، 2(،ج 4)0،ي سػيف.كمية الةخبية لمصفػلة الزبكخة ،جامعة بس بجػث ودراسات الصفػلة
 . 289 – 227ديخزبخ،

يع،الثيار  خفس ايصخاو المغة البخاجزا ية  في ABLLS-Rفعالية بخنامج  (.0202) .عد الجيغ ف زج ابخـا
. رسالة ماجخةصخ غصخ مسدػرة. كمية الةخبية لمصفػلة  لجأ فشفاؿ الةػ ج فى مخ مة ما صبر الزجرسة

 الزبكخة . جامعة بػرسعصج.

(.اصةخاح نزػذج  ذزيع  عميزي يةساسب مع خذائز الزةعمزصغ ذوي  0226الجخبي،ففساف،والجثيالف،دمحم.)
لةججيج معايصخ  ذزيع القذز الةعميزية اإلجةزاعية   ADDIEايصخاو الةػ ج معةزج عمي نزػذج 

 . 223-76(، 25) 4.مؤسخة الةخبية الحاصة والةأىصر ، مثمة الةخبية الحاصة والةأىصرافلوةخونية .

(.فاخ اخةالؼ مخةػأ الةفاعر في القذة افلوةخونية ومػصعيا في بخامج الوزبصػ خ  0225 خغ، خغ.)
مثمة الةخبية .كمية الةعميزية في  سزية الزفاـيع اإلسالمية لجي  المصح الذف الخادس اإلبةجائي .

 . 363- 096،  4،ج 263،.جامعة افزىخ  الةخبية

(.بخنامج إرشادي لحفس ايصخاو المغة لجي فشفاؿ  0202وريػاف،مسى .)، عدالجيغ،والثيار،  خػنو ،فمر
كمية رياض  .مثمة كمية رياض افشفاؿ ما صبر الزجرسة وذوي ايصخاو شيف الةػ ج.

 . 444-423، 27،افشفاؿ.جامعة بػرسعصج

ة بعس الزفاـيع الزعخؼية لجي افشفاؿ الحا ػيصغ مخ فعي افدا  (.بخنامج  جريبي لةسزي 0228 زاد ،ىجي .)
 2202 – 32،982، مثمة الصفػلةالػضيفي .

. القاىخة . دار  الزخةججاات الةوسػلػجية والةثجيج الةخبػأ (. 0227رجا  )  ،وعبج العميع ،ف زج   ،الجريػير
 الفوخ العخبى لمسدخ والةػزيع.

(.اإلسيامات السخبية لمخمػكيات الزعخؼية الزخ بصة بالفز الثبيي في الةسبؤ بثػدة  0229الدىخاني،عمي.)
-227(،8)8،الزثمة الةخبػية الجولية الزةحذذة الجياة لجأ اففخاد  ذوي ايصخاو شيف الةػ ج.

229 . 
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 عجير بعس مطاىخ الخمػؾ الزدكر لجي فشفاؿ ما صبر الزجرسة يعاؼ الخزع (. 0229سمصاف،ـبة.)
دكةػراة ، كمية رياض افشفاؿ رسالة ، حجاـ القذز افلوةخونية وعالصةو بالحكا  افخالصيبإسة

 ،جامعة بػرسعصج.

(.فاعمية القذز افلوةخونية الزغساة في  0228والخصج،ايو.) سامية  ومجزػد،  مسي والجىاف،، صالح،ايزاف
 الزثمة الزذخية لمجراسات الزةحذذة سزية الزيارات المغػية لمزعاصصغ عقميا  فاة القابمصغ لمةعمع .

 . 302-080، 29، .كمية الةخبية السػعية .جامعة عصغ شزذ

(.ايصخاو المغة البخاجزا ية لجي افشفاؿ ذوي صذػر اإلنةباه  0228والفيج،فروي.)، الذيادي، مي
مؤسخة  . مثمة الةخبية الحاصة والةأىصر .الزذجػو بالسداط الدائج في يػ  بعس الزةغصخات 

 . 203 -80(، 05)6،الةخبية الحاصة والةأىصر 

 المغة ميارات  سزية في  جريبي بخنامج فاخ.) 0229الصػالبة،  خسيع عبجالخ زغ،وبصايسة، فسامة دمحم. )
رسالة ماجخةصخ غصخ  .افردف في الةػ ج شيف ايصخاو ذوي  افشفاؿ مغ عصسة لجأ البخاغزا ية

 مسدػرة. جامعة الصخمػؾ، اربج

يع، فصػلصت فؤاد، و السثار، سزصخة فبػ الجخغ عبجالخالـ. )و عابج،  خاـ عصية  خصغ سالع،  (. 0228إبخـا
 الزثمة. بخنامج  جريبي لةجخصغ المغة البخاجزا ية لجأ افشفاؿ الزعاصصغ عقميا  في مجارس الجمج

 26ع ،البدخية والةسزية العمزي لمبجث العخبية الزؤسخة :والسفخية الةخبػية لمعمـػ الجولية
في   Photostory3(. فاعمية بخنامج مقةخح صائع عمى اسةحجاـ بخمثية0222عبج الباسط،  خصغ دمحم ف زج )

مثمة  سزية مفيـػ وميارات  ذزيع و صػيخ القذز الخصزية الالزمة لزعمزي الثغخاؼيا صبر الحجمة. 
 .002-294، 09 ،. جامعة عصغ شزذالثزعية الةخبػية لمجراسات اتجةزاعية

(.  ػضيف القذة الخصزية في  سزية بعس الزفاـيع الذجية 0228عبجالزؤمغ، مخوة مجزػد الدساوي الخصج. )
 - بغدة اإلسالمية الثامعة :والسفخية الةخبػية لمجراسات اإلسالمية الثامعة مثمة . لجأ شفر الخوية

 (.3)06،العميا والجراسات العمزي البجث شاػف 

(.بخنامج مقةخح لةجخصغ مياـ نطخية الةزاسظ الزخكدي  0229،نجا،وسميزاف،عبج الخ زغ،وزكي،دعا .)عتزاف 
.مخكد مثمة اإلرشاد السفخي وعالج ايصخاو المغة البخاجزا ية لجي افشفاؿ ذوي ايصخاو الةػ ج .

 . 329-055، 57 ،اإلرشاد السفخي.جامعة عصغ شزذ
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(.بخنامج مقةخح باسةحجاـ افندصة البصاية لةسزية  0202،رشاد.) ياني،وعبج المصيف ومسصب، عمػاف،شزذ،
مثمة الثزعية الةخبػية لمجراسات ميارات والخمػؾ البصاي لجي افشفاؿ ذوي ايصخاو الةػ ج .

 . 229-202،82،.الثزعية الةخبػية لمجراسات اإلجةزاعية اإلجةزاعية

اتلوةخونية في  سزية بعس الؿيع الحمؿية  (.فاعمية اسةحجاـ القذز 0228وعمي،ىػايجا.)،عمي ،فسزا 
.الزثمذ العخبي لمصفػلة والةسزية  مثمة الصفػلة والةسزية واإلجةزاعية لصفر الخوية :دراسة  ثخيبية.

،30 ،55-82 . 

(. قصيع خبخات فوليا  فمػر افشفاؿ ذوي ايصخاو شيف الةػ ج في  0202والحصصب ،جزاؿ.) عػيرة ،لصسا
.عزادة البجث العمزي.الثامعة افردنية دراسات العمـػ الةخبػية لةعمع في افردف .الةدحيز والعالج وا

.47 (4 ،)372-392 . 

فاعمية بخنامج  جريبي باسةحجاـ المعب في  سزية بعس ميارات الةػاصر المغػي لجي  (. 0224فاير ،ريزا.)
 .رسالة ماجخةصخ .كمية الةخبية .جامعة دمدقافشفاؿ ذوي ايصخاو الةػ ج

يع .) (. قصيع مخةػي افدا  في المغة اإلسةؿبالية والمغة الةعبصخية لجي 0202الفاعػري،عمي ،والدريقاف،إبخـا
مثمة جامعة القجس  افشفاؿ ذوي ايصخاو شيف الةػ ج وافشفاؿ ذوي اإلعاصة العقمية في افردف .

 . 025 -290، .جامعة القجس الزفةػ ة الزفةػ ة لألبجاث والجراسات الةخبػية والسفخية

(.فاخ الجزية الغحائية عمي الزيارات افدائية والمغػية واإلجةزاعية لجي 0202صدزخ ،عمي ،واف زج،جصياف .)
.مخكد جصر  مثمة جصر العمـػ اإلنخانية واإلجةزاعية فشفاؿ الةػ ج مغ وجيو نطخ فوليا  فمػرىع .

 . 75 -53، 60،البجث العمزي

 دراسات العمـػ اإلنخانيةالةػ ج لجي افشفاؿ بصغ الزفيـػ والحذائز . شيف (. 0202دمحم .) الزجزػدي،
 . 253 – 47.244،.عزادة البجث العمزي.الثامعة افردنية

(.فعالية بخنامج  جريبي باسةحجاـ القذز اإلجةزاعية في  سزية الةػاصر البذخي  0202مذصفي ،فسامة .)
الزيارات اإلجةزاعية لجي فشفاؿ ايصخاو شيف وإدراؾ  عبصخات الػجو وفاخىا عمي  سزية بعس 

 . 042-268(، 30.كمية عمـػ اإلعاصة والةأىصر .جامعة الدصازيق،) مثمة الةخبية الحاصةالةػ ج .



 جامعة بسي سػيف -كمية الةخبية لمصفػلة الزبكخة   

992 

 0202(، يػنصػ 5)3مثمة بجػث ودراسات الصفػلة،    

(.فعالية بخنامج  جريبي لةسزية ميارات إدارة الحات في خفس  0228مصخ ، عبج الفةاح،والثزاؿ،ريا.)
مثمة كمية ذوي إيصخاو فخط الجخكة و دةت اإلنةباه . إيصخاو المغة البخاجزا ية لجي افشفاؿ

 . 245 – 99(، 4) 43،.كمية الةخبية .جامعة فسصػط  الةخبية

(.الزعايصخ الةخبػية والفسية والةقسية إلنةاج و ذزيع القذز اإللوةخونية الزقجمة لصفر  0227مساؿ.) مػسي،
كمية رياض  . كمية رياض افشفاؿمثمة  الخوية في يػ  الزعايصخ القػمية لخياض افشفاؿ.

 . 433- 22،363،افشفاؿ .جامعة بػرسعصج

Adams, C., Gaile, J., Lockton, E. ,& Freed, J.(2015). Integrating language, 

pragmatics, and social intervention in a single-subject case study of a study 

of a child with a developmental social communication disorder Language, 

Speech and Hearing Services in Schools, 46,294–311. 

Anter, A. (2008). Pragmatic development in normal children (Master Thesis). 

Faculty of Medicine, University of Cairo Arnett, A. B., Pennington, B. F., 

Willcutt, E. G., De Fries, J. C., & Olson,  

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorder (5 th Ed revised). Washington Dc :Author. Dorcheh, H. H., 

& Baharlooie, R. (2015). Development of pragmatic competence. Journal of 

Language Teaching and Research, 7(1),152-157. 

I leto,k.(2016). Pragmatic language and its relation to executive functioning , 

adaptive function and attention deficit/hyperactivity disorder in children 

with autism spectrum disorder(master’s thesis).the George Washington 

University 

Norbury,C.F.(2014). Practitioner Review: Social (pragmatic) communication 

disorder conceptualization, evidence and clinical implications. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry,55(3), 204-216. 

Murphy, S., Faulkner, D., & Farley,L.(2014). The Behaviour of Young Children 

with Social Communication Disorders During Dyadic Interaction with 

Peers. J Abnorm Child Psychol ,7,,,44–,82.  

Martin, I., & McDonald, S. (2004). An exploration of causes of non literal 

language problems in individuals problems in individuals with Asperger 

syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(3) ,133-1,8.  



 

 جامعة بسي سػيف -كمية الةخبية لمصفػلة الزبكخة     

993 

 0202(، يػنصػ 5)3مثمة بجػث ودراسات الصفػلة،    

Manangan, C. N. (2013). Externalizing Behaviors: Relations to Pragmatic 

Language and Theory of Mind in Children with Autism Spectrum Disorder, 

(Doctoral Dissertation). Seattle Pacific University, United States. 

Paul, R., Landa, R., & Simmons, E. (2014). Assessing and treating communication. 

In J. McPartland, A. Klin, & F. Volkmar (Eds Asperger syndrome: 

Assessing and treating high functioning autism spectrum disorder (2nd ed., 

PP. 103–142).. 

Philofsky, A. D. (2006). Pragmatic language profiles in autism and Williams 

syndrome. Unpublished Ph.D. Thesis. University of Colorado State. 

Paul, R., Landa, R., & Simmons, E. (2014). Assessing and treating communication. 

In J. McPartland, A. Klin, & F. Volkmar (Eds Asperger syndrome: 

Assessing and treating high functioning autism spectrum disorder (2nd ed., 

PP. 103–142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


