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مصخىي املهازاث الاحخماعيت لروي الاحخياحاث الخاصت ودوز ألاوشطت املىشيليت في 

 جىميتها مً وحهت هظس املخخصين الىفصاهيين

 –أطفال ذوي اططساب الخىحد همىذحا  – 

The level of social skills of people with special needs and the 

role of musical activities in their development from the point 

of view of psychologists - children with autism as a model -  
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Abstract: 

        ٌ تهضف هظه الضعاؾت ئلى الىشف نً مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت لضي أؾفا

ن طوي ؾُف الخىخض وصوع ألاوشؿت املىؾُلُت في جىمُتها مً وحهت هكغ املسخطح

ُامىا بضعاؾت ملاعهت نلى نُىت مً املسخطحن  الىفؿاهُحن، وطلً مً زالٌ ك

( مسخطا هفؿُا ًؼاولىن مهامهم باملضعؾت الخاضت 61الىفؿاهُحن كىامها ؾخت نشغ )

لت كطضًت منهم  ألؾفاٌ طوي اغؿغاب الخىخض ببلضًت نحن الضفلى، أزخحرث بؿٍغ

ٌ ( مسخطحن ًماعؾىن ألاوشؿت املىؾُلُت ف61نشغة ) ي بغهامجهم الهالجي نلى أؾفا

( مسخطحن ال ًماعؾىنها، وكمىا بلُاؽ مؿخىي 11ؾُف الخىخض، ومنهم ؾخت )

ُت لـضي ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض مً وحهت هكغ  املهاعاث الاحخمان

م ملُاؽ ضمم لهظا الغغع مً ؾغف الباخثت بهض  املسخطحن الىفؿاهُحن نً ؾٍغ

ً جىفغه نلى الخطائ ت لالزخباع الجُض. الخأهض م  ظ الؿُيىمتًر

ُت       وبهض حمو البُاهاث وجدلُل الىخائج جبحن لىا أن لؤلوشؿت املىؾُلُت صوع في جىم

ُت ً وحهت هكغ  مؿخىي املهاعاث الاحخمان لضي ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض م

 املسخطحن الىفؿاهُحن. 

 اغؿغاب ؾُف الخىخض.  ؛املىؾُلُتألاوشؿت   ؛املهاعاث الاحخمانُت  الكلماث املفخاحيت:
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  :ملدمت 

 الجضًغو  ،لؿفلل باليؿبت بتى ضه عٍتى الخؿ إلاناكاث أهثر ضأخ خضى الخٌهض ؾُف      

 أحمو،بل والهالم  باو ع و أو  املخدضة الًاثى ال في هبحرا خماماها هاٌ ؿغابالاغ ظاه نأ بالظهغ

 ألابدار لخهضص يأص مما ن،الازخطاضُحن والباخثح ًم الهضًض الاغؿغاب ظاه حظب فلض

اث لا  ختىو  هضفو  ضاًتب مىظخىله  هثحرة أفياع حغحرثو  ه،نى غى م في ن مً هكٍغ

خُث أضبذ ًىكغ ئلى ألاشخاص طوي ؾُف الخىخض هكغة  وجفؿحراث وؾبل نالحه،

 جفاؤلُت أهثر مما واهذ نلُه ؾابلا.

 و 
 
ُت مً اهؿالكا ملغاهؼ ا في  غامجهمب غمً  وئصعاحها لؤلؾفاٌ باليؿبت املىؾُلي أهم

ء نلى في هظه الىعكت البدثُت نلى أعصها أن وؿلـ الػى  البُضاغىحُت واملضاعؽ الخاضت

ُتؿمُت مىصوع ألاوشؿت املىؾُلُت في ج لضي ألاؾفاٌ طوي  خىي املهاعاث الاحخمان

، فجاءث هظه الضعاؾت لخبرػ وحهت هكغ املسخطحن الىفؿاهُحن اغؿغاب ؾُف الخىخض

  في طلً.

This study aims to reveal the level of social skills of children 

with autism spectrum and the role of musical activities in their 

development from the point of view of psychologists, through a 

comparative study on a sample of psychologists consisting of sixteen 

(16) psychologists practicing their tasks in the private school for children 

with Autism disorder in the municipality of Ain Defla, was selected 

intentionally including ten (10) specialists practicing musical activit ies in 

their treatment program on children with autism spectrum, and six (06) 

specialists do not practice them, and we measured the level of social 

skills of children with autism spectrum disorder from the point of view of 

specialists Psychologists by means of a scale designed for this purpose by 

the researcher after making sure that he has the psychometric properties 

of a good test. After collecting data and analyzing the results, it became 

clear to us that musical activities have a role in developing the level of 

social skills of children with autism spectrum disorder from the point of 

view of psychologists. 

Keywords: Social Skills ; Musical Activities ; Autism Spectrum 

Disorder. 
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 :إشكاليت الدزاشت -1

 ،للؿفل والاحخماعي والهللي اؾفيواله الجؿمي الىمى لخدلُم وؾُلت املىؾُلى حهخبر     

مً حهض هما  ،همىها في وجإزغ شخطِخه حىاهب بيل وجخطل نلله وجيشـ جدفؼ فهي

بانخباعها  أكغب أهىام الفىىن ئلى الؿفل بشيل نام وأخبها ئلى هفؿه، وأهثرها جأزحرا نلُه

ت وؾالكت، ومغجبؿت به مىظ مىل ضه، وؾُلت جمىىه مً الخهبحر نً هفؿه ووحضاهه بدٍغ

وحؼء مً خُاجه الُىمُت مً زالٌ ما ٌؿمهه مً أمه واملدُؿحن به مً أغاوي أزىاء 

 وأصائهبيائه، وئًلاناث أزىاء لهبه وئضضاعه لبهؼ ألاضىاث املسخلفت وجللُضه لها، 

ت التي ٌؿمهها مً مسخلف ىؾُلُامل ىغماثال ىنل إلاًلانُت الحغواث لبهؼ

 املطاصع)الخلفاػ، الغاصًى، ...(.

وجلهب ألاوشؿت املىؾُلُت صوعا مهما ومإزغا في الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، فهي       

م ألالهاب  حؿانض نلى غغؽ اللُم ألازالكُت الحمُضة في هفـ الؿفل نً ؾٍغ

املىؾُلُت الحغهُت والخمثُلُت، هما حؿانضه نلى الىؿم الؿلُم والخغلب نلى نُىب 

ُت ، التربىٍت والؿلىهُت واملفاهُم ،صه باللُمالىالم نىضما ٌغني ألاهاشُض التي جؼو  والضًي

خُث جغي بهؼ ألابدار أن املىؾُلى ًمىنها أن جيىن املفخاح ئلى  والاحخمانُت املىاؾبت

صحت نللُت أفػل، ووؾُلت لخهبحر الهاؾفي واملشاعهت الاحخمانُت ليل ؾفل أًا وان 

: 6161وشأ بها)حابغ وآزغون،  مؿخىي طوائه واملؿخىي الاحخماعي والثلافي للبِئت التي

616). 

 ألاؾفٌا غغىبت في ؾلىناملخغُحراث الوىؾُلت إلخضار  ألاوشؿت املىؾُلُتحهض هما      

وىنها أخض وألاؾفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاضت بطفت زاضت،  ،الهاصًحن بطفت نامت

 ؤلفغاصجدؿحن الصحت الىفؿُت والظهىُت والهػىٍت لتهضف ئلى املداوع الهالحُت التي 

خُث أزبدذ ألابدار أن الخبراث املىؾُلُت للؿفل املػؿغب جىفغ له فغضا هثحرة 

غ لخىحُه املإزغاث غحر املغغىبت فُه ئلى أن أوشؿت ملبىلت احخمانُا خؿب ما أهضه حاب

 (.6161نبض الحمُض حابغ وآزغون)



 د/ أمال ملدم
 

94 

 

 لان ضلح اليافي الاهخمام جخللى لم والتي الخاضت الاخخُاحاث طوي  فئاث بحن ومً

 في واضح بشيل مهاكىن  أؾفاٌ هم الخىخضًحن وألاؾفاٌ ،الخىخضًحن ألاؾفاٌ فئت هي

ُلها أو املهلىماث اؾخلبٌا مجٌا  ببهؼ اللُام ئلى بهم جإصي إلاناكت وهظه ، لآلزغًٍ جىض

 تهمكضع  في  ًإزغ مما ،بهم املدُـ الاحخماعي الىؾـ أو للبِئت املىاؾب غحر الؿلىن أهماؽ

  (.62: 6162)مغهؼ أبدار الؿفىلت وألامىمت،  نام بشيل مجىافله وفي الخهلم نلى

 حهلم ًيىن  وكض الاحخماعي، الخفانل نلى الفغص كضعة مً ًللل الخىخض هما أن

 في اللطىع  ًإزغ خُث ،الخىخضًحن لؤلفغاص باليؿبت ضهىبت أهثر الاحخمانُت املهاعاث

ُت املهاعاث ُا جأزحرا الاحخمان ي)ؾغاص، الاحخماع الىمى زاضت املسخلفت ىههم حىاهب نلى ؾلب

 حؿانضه ألنها الفغص خُاة يف املهمت املهاعاث مً الاحخمانُت املهاعاث حهضخُث  (16: 6162

في ؾُاق احخماعي مهحن ًدىاؾب مو  مههم وحهاون  جفانلو  لازغًٍ مو الاهضماج نلى

صخطُت في جخػمً مهاعة ئعؾاٌ واؾخلباٌ وجىكُم وغبـ املهلىماث ال املىكف،

: 6166مىاكف الخىاضل ؾىاء وان هظا الخىاضل لفكي أو غحر لفكي)نبض الحمُض، 

6661 .) 

الخىخض ال ٌؿخؿُو ئكامت أي هىم مً الخىاضل الاحخماعي، ختى  ؾُف ؾفل وما صام     

مً كبل  اؾخسضام بغامج حهضًل الؿلىنما ًخم ناصة  فاههمو أكغب الىاؽ ئلُه، 

مو الترهحز نلى املهؼػاث بأشيالها ولها، وهظلً الترهحز نلى ، املسخطحن الىفؿاهُحن

الخىحه ئلى امللهب ملماعؾت  :ألاوشؿت الجمانُت التي جىفغ املشاعهت الاحخمانُت مثل

اض ي، أو الخىحه ئلى املؿبش في فغضت الغضاء، أو جغجِب غغفت الطف، أو  اليشاؽ الٍغ

 ئجباممو  الخ… ماعي، أو الغىاء الجماعياللُام بيشاؽ ػعاعي، أو باملشاعهت في الغكظ الج

ئُت مسخلفت  اماؾخسضخُث بضأ  .الغخالث املىكمت، وجىفحر فغص احخمانُت في مىاكف ُب

املىؾُلى وىؾُلت نالحُت لؤلؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض في مىخطف ألاعبهُىاث 

ىُت نلى ًض    ،Clive Robbins, Paul Nvor Doffفي اللغن الهشٍغً في الىالًاث املخدضة ألامٍغ

وكض اؾخهملىا املىؾُلى وىؾُلت حؿهل لهم الاجطاٌ باألؾفاٌ طوي اغؿغاب الخىخض، 
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طبذ هىان  مهالج باملىؾُلى في الىالًاث  211وهجح هظا املجاٌ مو ألاؾفاٌ واهدشغ ُل

املخدضة، زم بضأث حمهُاث الهالج باملىؾُلى ههالج لىثحر مً املشىالث املغجبؿت 

خخُاحاث الخاضت في بلضان مسخلفت. فاؾخسضمذ املىؾُلى لهالج بخلىُاث طوي الا 

  Communications skillsمجاالث مخهضصة لؤلؾفاٌ الخىخضًحن منها مهاعاث الاجطٌا

، واملهاعاث  Social skills حخمانُتالا ، واملهاعاث  Behaviour skillsواملهاعاث الؿلىهُت

 ( 61: 6164" )الهؿاع،  Cognitive skills  املهغفُت

صوع ألاوشؿت املىؾُلُت في جىمُت مؿخىي حاءث صعاؾدىا للىشف نً  هىامً ف     

ُت مً وحهت هكغ املسخطحن لضي ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض  املهاعاث الاحخمان

ٌ الغئِس ي الخالي: ً زالٌ إلاحابت نً الدؿاؤ  الىفؿاهُحن، م

ً  وي اغؿغاب ؾُف الخىخضألاؾفاٌ طبحن  طاث صاللت ئخطائُت هل جىحض فغوق - الظً

 ً ماعؾىا ألاوشؿت املىؾُلُت والظًً لم ًماعؾىنها في مؿخىي مهاعاتهم الاحخمانُت م

 وحهت هكغ املسخطحن الىفؿاهُحن؟

ٌ هي والخالي:  ونلُه واهذ إلاحابت املإكخت لهظا الدؿاؤ

ً  ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخضجىحض فغوق طاث صاللت ئخطائُت بحن  - الظً

ماعؾىا ألاوشؿت املىؾُلُت والظًً لم ًماعؾىها في مؿخىي مهاعاتهم الاحخمانُت في 

 وحهت هكغ املسخطحن الىفؿاهُحن لطالح ألاؾفاٌ الظًً ماعؾىا ألاوشؿت املىؾُلُت.

 أهداف الدزاشت: -2

صوع ألاوشؿت املىؾُلُت في جىمُت مؿخىي نهضف مً زالٌ هظه الضعاؾت ئلى جبُان      

ُتاملهاعاث الا  مً وحهت هكغ املسخطحن لضي ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض  حخمان

، وهظا لىالًت نحن الضفلى الىفؿاهُحن باملضعؾت الخاضت ألؾفاٌ طوي اغؿغاب الخىخض

ً ماعؾىا  ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخضمهغفت ما ئطا واهذ جىحض فغوق بحن  الظً

ي مؿخىي مهاعاتهم الاحخمانُت في وحهت هكغ ألاوشؿت املىؾُلُت، والظًً لم ًماعؾىنها ف

 املسخطحن الىفؿاهُحن. 
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 أهميت الدزاشت: -3

ُت  اؾخسضام خُث أنجىمً أهمُت الضعاؾت مً أهمُت املىغىم       ألاوشؿت املىؾُل

ُلى غبحنمً كبل امل ٌؿانض نلى الحفاف نلى  والهؼف والغىاء والاؾخمام ئلى املىؾ

لى اؾخهاصة الصحت الهللُت والجؿضًت، والهاؾفُت الهمل نو الخىاػن الىفس ي نامت 

ت غحر  ألاؾفاٌوالغوخُت لضي  طوي الخىخض، ئط أّن املىؾُلى جدمل الطفاث الخهبحًر

ت، وجؿىع  ُّ ت والهاؾف ُّ املهاعاث  لضي ألاؾفاٌ املطابحن بالخىخضاللفكُت وإلابضان

 املؼاحُت والهاؾفُتراث ئًجابُت في الحالت ححغُوئخضار الجؿضًت والحؿُت واملهغفُت، 

رهحز،  جهجدؿً كضع للؿفل الخىخضي و 
ّ
، وجلىٍت هلظاج هوجلضًغ  هبىفؿ خهػٍاصة زلو نلى الت

 ،الخمخو بالحُاةو  ؾخلاللُت ومهاعاث ضىو اللغاع،الا  لضًه جىميو ، هالضافو لخدؿحن طاج

دت جمىىله جىفغ و  وجدؿحن هىنُتها، مً جدؿحن الخفانالث الاحخمانُت مو  هبِئت مٍغ

ً، لا  نلى  هوحؿانض لضًه، وؿبت الؿلىواث والحغواث الىمؿُت املخىغعة جسفُؼو زٍغ

 وجىمُت املشانغ الؿُبت هدى املجخمو وػٍاصة الخىاضل لضًه. ،الخىكُم الهاؾفي

 جحدًد املفاهيم ألاشاشيت في الدزاشت: -4

 املهازاث الاحخماعيت: 1.4

ً  املهاعاث حمو مهاعة، واملهاعة هي الحظق لغت: 4-1-1 في الش يء، وئخيام له، وألاصاء املخل

لاٌ: مهغ في الهلم  ،ًلاٌ مهغ الش يء مهاعة، أي: أخىمه وضاع به خاطكا، فهى ماهغ ،له ٍو

لاٌ جمهغ في هظا أي خظق فُه فهى مخمهغ  ٍلاٌ: جمهغ و وفي الطىانت وغحرهما. ٍو

 الطىانت. 

ه، ًلاٌ: املاهغ، الحاطق بيل واملهاعة هي إلاخاؾت بش يء مً ول حىاهبه، وإلاحاصة الخامت ل

  والؿاًذ املجُض. ،نمل

فاث أهل اللغت أن املهاعة لِؿذ أي أصاء       شحر مفهىم املهاعة في اللغت هما جبحن حهٍغ َو

، وأنها ال جخدلم ئال ئطا احؿم أصاءه بهضص مً اللضعاث الهلُا مثل ضعبًلىم به امل

 (.61: 6113الحظق، وإلاحاصة لش يء )الهاشمي وآزغون، 



مصخىي املهازاث الاحخماعيت لروي الاحخياحاث الخاصت ودوز ألاوشطت املىشيليت في جىميتها مً وحهت هظس 

 املخخصين الىفصاهيين
 

97 

 

كضعة الفغص نلى الخهبحر الاهفهالي والاحخماعي  ٌهغفها مدمضي نلى أنها:" اصطالحا: 4-1-2

ً وجفؿحرها وونُه باللىانض املؿخترة وعائها، وجدػحر الظاث  واؾخلباٌ اهفهاالث لازٍغ

هغفها غؿان أبى الحؿب  (.612: 6161 )مدمضي،" احخمانُا نلى املهاعاث الاحخمانُت َو

ً،الؿل أنها:" والتي  ىواث اليلُت املهغفُت التي ٌؿخسضمها الفغص في جفانالجه مو لازٍغ

: 6112)أبى خؿب،"  جتراوح بحن الؿلىهُاث غحر اللفكُت، والؿلىواث اللفكُت املهلضة

614.) 

اللضعة نلى :" ( بأهه ًلطض باملهاعاث الاحخمانُت6446َشحر مدمض نبض الغخمان)و      

ًالخفانل مو  كغان، الىالضًً، ألاشلاء، املهلمىن( في البِئت الاحخمانُت بؿغق )واأل لازٍغ

ً  ،جيىن ملبىلت احخمانُا أو طاث كُمت وفي الىكذ طاجه حهض طاث فائضة للفغص طاجه، ومل

ً نمىما   (    666-661: 6443 نبض هللا، ئبغاهُم)"ًخهامل مهه وطاث فائضة لآلزٍغ

عاث التي حؿانض الؿفل نلى الخفانل الاحخماعي مجمىنت املها:" نهاَهغفها الشامي بأو      

ألاكغان(، مثل ئخؿاؾه بالخىاضل الجؿضي  ،املضعؾت ،املىاؾب مو مجخمهه)ألاؾغة

ً، ووالهىاق، والػم، والحمل،  كضعجه نلى ئكامت و الاؾخمخام بالخفانل والهمل مو لازٍغ

 .(11 :6114نالكاث حُضة ")الشامي، 

ً  ''بأنها: الاحخمانُتالمت أن املهاعاث مشحرة فخحي مدمض ؾ ىضحجو       مجمىنت م

ً وحهؿُه  ،الؿلىهُاث املىدؿبت التي جمىً الؿفل مً الخفانل إلاًجابي مو لازٍغ

ً  أناللضعة نلى  ًضعن ما ًطضع نىه مً ؾلىهُاث بشيل صحُذ ٌؿانضه نلى خؿ

الخدىم وأن ًيىن كاصعا نلى حهضًل ؾلىهه و  الاحخماعي،الخطغف في مىاكف  الخفانل 

 .(62: 6164 '' )فخحي مدمض ؾالمت، فُه بما ًدىاؾب مو املىاكف املسخلفت ومهاًحر املجخمو

ًلىم بها الؿفل       وحهغفها الباخثت بأنها: جلً الؿلىواث اللفكُت وغحر اللفكُت التي 

ًالخىخضي مً زالٌ حهبحره نً آعائه، وأفياعه  ضعن في الىكذ هفؿه  ،لآلزٍغ وأن ًىدبه ٍو

خطغف بطىعة مالئمت في مىاكف الغؾ ائل اللفكُت وغحر اللفكُت الطاصعة ننهم، ٍو

خدىم في ؾلىهه اللفكي وغحر اللفكي فيها،  ُا الخفانل الاحخماعي مههم، ٍو وجلاؽ ئحغائ
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املهاعاث الاحخمانُت مؿخىي في ملُاؽ أفغاص الهُىت التي ًدطل نليها  اليلُت بالضعحت

ًخيىن مً ألابهاص  واملهضٌ مً ؾغفىا، ،(6162هفِؿت ؾغاص ) املطمم مً ؾغف والظي 

 : الخالُت

نباعة نً مهاعة في إلاعؾاٌ غحر اللفكي والتي حشخمل نلى املهاعة في   الخعبير الاهفعالي: -

 ئعؾاٌ الغؾائل الاهفهالُت.

نباعة نً مهاعة في اؾخلباٌ اهفهاالث لازٍغً وكغاءة وجفؿحر  الحصاشيت الاهفعاليت: -

 هفهالُت غحر اللفكُت.عؾائلهم الا 

ُت  الظبط الاهفعالي:  - نباعة نً اللضعة نلى غبـ وجىكُم الخهبحراث غحر اللفك

  .والاهفهالُت

ً لنباعة نً مهاعة الخهبـحر اللفكي واللضعة ن الخعبير الاحخماعي:  - ى لفذ أهكاع لازٍغ

 .نىـض الخدضر في املىاكف الاحخمانُت

نً اللضعة نلى إلاهطاث اللفكي والحؿاؾُت وعاء نباعة  الحصاشيت الاحخماعيت: -

ٌ الخفانل الاحخماعي   .أشيا

ٌ في الخفانل الاحخماعي  الظبط الاحخماعي: -  .هظه املهاعة هامت لخىكُم نملُت الاجطا

 ألاوشطت املىشيليت: 4-2

مجمىنت ألانماٌ التي جلىم نلى اؾخسضام  حهغف ألاوشؿت املىؾُلُت نلى أنها:"     

)حابغ  " املىؾُلُت ألاؾاؾُت )اللحً، إلاًلام( وفلا لطُغ وكىالب فىُت مدضصة الهىاضغ 

 (611: 6161وآزغون، 

بها وألاصواث التي حؿخسضمها  ،وألاوشؿت املىؾُلُت جدىىم ؾىاء في مػمىنها وأؾاُل

 ٌ إصي نلى هدى فغصي ومنها ما ًإصي نلى هدى حماعي، غحر أهه في ول هظه ألاخىا ومنها ماً 

 (.44: 6116ألاوشؿت مً أهم وؾائل التربُت الحضًثت) فغج وآزغون،  حهض هظه

سخظ مىؾُلي ملطىص ًلىم به امل وشاؽول وحهغفها الباخثت ئحغائُا نلى أنها:"      

ف الخىخض، وجخمثل ُؾ اغؿغابلضي ألاؾفاٌ طوي  حخمانُتهاعاث الا امللخىمُت  الىفس ي
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ض البؿُؿت طاث املهاوي الىاضحت غىاء ألاغاوي وجيشُض ألاهاشُألاوشؿت في  هظه

واليلماث اللطحرة حؿمذ للؿفل الخىخضي باملخابهت الؿمهُت والخللُض، ومداواة. وهظلً 

 ً ف ونؼف نلى آلت البُاهى...ئلخ وغحرها م أوشؿت إلاًلام هػغب نلى آلت الضعبىهت والضُّ

 أوشؿت ألالهاب املىؾُلُت.  

 اططساب طيف الخىحد:  -3.4

الىمائُت ًكهغ في مغاخل  الاغؿغاباثهىم مً :" ( نلى أهه,6162DSM- 5ٌهغفه )     

خمحز بكهىع عجؼ في بهضًً أؾاؾُحن هما:  ،الؿفىلت املبىغة لخىاضل والخفانل اٍو

يخج  ،الؿلىهُت وجىغاعها ألاهماؽ، ومدضوصًت الاحخماعي وٍخػمً طلً زالر مؿخىٍاث ٍو

 " واملنهي الاحخماعينً غهف شضًض في ألاصاء 

ً  :"َهغف اغؿغاب ؾُف الخىخض نلى أههو       مطؿلح ٌؿخسضم لىضف ئناكت م

 ً ئناكاث الىمى، جخمحز بلطىع في إلاصعان وهؼنت اهؿىائُت اوسحابُت، حهٌؼ الؿفل ن

ال ًياص ًدـ بما خىله مً أفغاص، أو أخضار أو  مدُؿه، بدُث ٌهِش مىغللا نلى هفؿه

 (.02: 6444)فغاج،  " قىاهغ

 صابلت: الدزاشاث ال -5

( بعىىان:  " فعاليت بسهامج 2006) وآخسون  Carpenter Malinda ماليىدا كازبىتر دزاشت 1.5

 عالجي في جىميت املهازاث الاحخماعيت املعسفيت املبكسة لدي ألاطفال الخىحدًين "

 الاهدباه مهاعاثفي  واضح كطىع  مً ٌهاهىن  الخىخضًحن ألاؾفاٌ نأأوضحذ الضعاؾت      

 وكامىا الخاضت، الاخخُاحاث طوي  مً لازغًٍ وألاؾفاٌ الهاصًحن ألاؾفاٌ مً هثرأ املشترن

ُت املهاعاث بهؼنلى جىخضي ؾفل بخضٍعب  املهاعاث ؾمىها والتي املشترن، لالهدباه ألاؾاؾ

ُت الاحخمانُت ُت إلاًماءاث وجػمىذ املبىغة املهغف د بت، الخطٍغ  الىكغمخابهت اللٍغ

ُتالخ إلاًماءاث وإلاشاعة، د  أقهغث وكض ن.الؿلى  جىحُه املخابهت، ؾلىن البهُضة، طٍغ

اصة ئلى أصث والتي املهاعاثهظه وجىمُت جدؿحن أن هىان الضعاؾت هخائج  الؿفل وعي ٍػ
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 ومو هفؿه مو جىافله مؿخىي  اػصاص وبالخالي املدُـ، الهالم ومو لازغًٍ مو بالهالكاث

ً  .لازٍغ

ُت بغامج وحىص بأهمُت الضعاؾت أوضذ وكض      ُاث حؿخسضم نالح  حهمل مخىىنت اؾتراجُج

 هما املشترن، الاهدباه جدؿحن جخػمًى الخي املهاعاث مً الهضًض وجىمُت وجدؿحن حهلم نلى

)ؾغاص، ألاؾفاٌ هإالء لضي املشترن الاهدباه لخدؿحن املبىغ الخضزل أهمُت نلى أهضث

6162 :21). 

حىل:" دوز العالج  (2006ىحد )دزاشت مسكز ألاشخاص املصابىن بإعاكت الخ 2.5

 باملىشيلى لدي ألاطفال املصابىن بالخىحد ".

 الاحخماعيحشحر الضعاؾت ئلى أن ألاشخاص الخىخضًحن لضيهم جلف في الخفانل      

ً نلى الخىاضل والخهبحر، والاجطاٌ ُلى ونىاضغها ججهلهم كاصٍع ، وأن الهالج باملىؾ

ٌ لظلً فمداولت نالج املشىالث للمطابىن  بالخىخض ًمىً أن جخدؿً مً زال

ُتها نلى ألافغاص وزاضت طوي ئناكت الخىخض، وؾبلذ الضعاؾت  املىؾُلى، فاملىؾُلى فانل

ؾفل جىخضي اؾخسضمذ الضعاؾت املىؾُلى اللطحرة ألالحان،  64نلى نُىت مجمىنها 

ج فىحض أن لها جأزحر زالٌ جضزلها بجلؿاث ًىمُت ول أؾبىم لؤلؾفاٌ الخىخضًحن، فهال 

ونلى أًت خاٌ فلض  الاجطاٌاملىؾُلى وان ألافػل وألاهثر هجاخا لخدؿحن مهاعاث 

أشاعث هخائج الضعاؾت ئلى أن املىؾُلى عبما حؿانض نلى ألاؾفاٌ مً طوي ئناكت الخىخض 

 . والاحخماعياللغىي  الاجطاٌنلى جدؿحن مهاعاث 

 

 

مً خالل العالج  فاعليت الخدخل املبكس  :"بعىىان (2009أميرة عمس)دزاشت  3.5

 ". لدي ألاطفال الخىحدًين الاحخماعيتباللعب في جىميت املهازاث 

كبل  لضي ألاؾفاٌ الخىخضًحن ما الاحخمانُتهضفذ الضعاؾت ئلى جىمُت املهاعاث       

بي ٌهخمض نلى اؾخسضام  وواهذ  ،اللهب الهالحُت أوشؿتاملضعؾت مً زالٌ بغهامج جضٍع
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ُت 61نُىت الضعاؾت نباعة نً ) ب ( أؾفاٌ جىخضًحن، جم جلؿُمهم ئلى مجمىنخحن: ججٍغ

 1 -6) بحن الؼمىُت ما أنماعهم وجغاوخذ، أؾفاٌ( 1( أؾفاٌ وغابؿت جػم )1جػم )

(، ملُاؽ فاًىالهض للؿلىن CARS) ؾىىاث(. وجم اؾخسضام ملُاؽ جلضًغ خاالث الخىخض

بي البرهامجالخىُفي  ُاؽ جلضًغ امل، )ئنضاص الباخثت(الخضٍع )ئنضاص  الاحخمانُتهاعاث ومل

أؾفغث الىخائج نً وحىص فغوق صالت ئخطائُا بحن مخىؾؿاث صعحاث و الباخثت(. 

 الاحخمانُتفي اللُاؾحن اللبلي والبهضي في ملُاؽ جلضًغ املهاعاث  الخجٍغبُتاملجمىنت 

ُاؽ البهضي. هما جىحض أًػا فغوق صالت ئخطائُا بحن  للؿفل الخىخضي لطالح الل

اث املجمىنخحن الخجٍغبُت والػابؿت بهض جؿبُم البرهامج وملُاؽ جلضًغ مخىؾؿاث صعح

بُت. الاحخمانُتاملهاعاث   للؿفل الخىخضي لطالح املجمىنت الخجٍغ

عليت بسهامج حعليمي اف( بعىىان:" 2011دزاشت حابس عبد الحميد حابس وآخسون) 4.5

ذوي  ألاطفالي كائم على ألاوشطت املىشيليت في جىميت بعع مهازاث الخىاصل لد

 ". اططساب الخىحد

نلُت بغهامج حهلُمي كائم نلى ألاوشؿت افتهضف هظه الضعاؾت ئلى الخهغف نلى مضي      

، طوي اغؿغاب الخىخض ألاؾفاٌاملىؾُلُت في جىمُت بهؼ مهاعاث الخىاضل لضي 

طوي  وجدؿحن اللضعة نلى املشاعهت وجىمُت بهؼ الجىاهب الاحخمانُت لضي ألاؾفاٌ

م بغهامجاب الخىخضاغؿغ  حهلُمي كائم نلى  . ولخدلم مً طلً كام الباخثىن بخؿُب

ً نلى نُىت كىامها) ألاوشؿت املىؾُلُت ً 13ملضة شهٍغ ( أؾفاٌ مً طوي اغؿغاب مم

ٌهاهىن مً كطىع واضح في جىفُظ مهاعاث الخىاضل اللفكي وغحر اللفكي وفلا مللُاؽ 

الخىخض الظي أنضه الباخثىن، مخبهحن في  حىاهب الىمى املسخلفت ألؾفاٌ طوي اغؿغاباث

طلً املىهج الشبه الخجٍغبي طي نُيخحن مخجاوؿخحن أخضهما شبه ججٍغبُت وألازغي 

غابؿت إلحغاء الخؿبُم، وبهض حمو البُاهاث وجدلُل الىخائج جىضل الباخثىن ئلى الىخائج 

 الخالُت:
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حن وؾُـ عجب صعحاث ب 1.16جىحض فغوق طاث صاللت ئخطائُت نىض مؿخىي الضاللت   -

املجمىنخحن الخجٍغبُت والػابؿت نلى ملُاؽ مهاعاث الخىاضل اللفكي وغحر اللفكي 

بُت.  وأبهاصه في اللُاؽ البهضي لطالح املجمىنت الخجٍغ

بحن وؾُـ عجب صعحاث  1.16جىحض فغوق طاث صاللت ئخطائُت نىض مؿخىي الضاللت  -

بُت نلى ملُاؽ مهاعاث الخىا ضل اللفكي وغحر اللفكي وأبهاصه في املجمىنت الخجٍغ

 اللُاؾحن اللبلي والبهضي لطالح اللُاؽ البهضي.

ال جىحض فغوق بحن وؾُـ عجب صعحاث املجمىنت الػابؿت نلى ملُاؽ مهاعاث  -

 الخىاضل اللفكي وغحر اللفكي وأبهاصه في اللُاؾحن اللبلي والبهضي.

بُت نلى ملُاؽ مهاعاث ال جىحض فغوق بحن وؾُـ عجب صعحاث املجمىنت الخج - ٍغ

 الخىاضل اللفكي وغحر اللفكي وأبهاصه في اللُاؾحن البهضي والخدبعي. 

( بعىىان:" فعاليت بسهامج جدزيبي في جحصين املهازاث 2013دزاشت هفيصت طساد) 5.5

ًين، دزاشت ميداهيت على عيىت مً ألاطفال  الاحخماعيت لدي عيىت مً ألاطفال الخىحد

 التربىي الطبي للمخخلفين ذهىيا بخلسث ".     الخىحدًين باملسكز 

بي بغهامج فهالُت ازخباع ئلى الحالُت الضعاؾت هضفذ       الاحخمانُت املهاعاث جدؿحن في جضٍع

ُا للمخسلفحن التربىي  الؿبي باملغهؼ الخىخضًحن ألاؾفاٌ مً نُىت لضي  وكض ،بخلغث طهى

، ئهار 03 و طوىع  03 منهم خاالث 06 نلى ( الخجٍغبُت )املجمىنتالضعاؾت نُىت شملذ

بي املىهج الباخثت واهخهجذ ،ؾىت66و 13 بحن ما أنماعهم جغاوخذ  خطمُمل الخجٍغ

 املهاعاث جلضًغ كائمت بانضاص الباخثت كامذ الضعاؾت هضف لخدلُمو  .الىاخضة املجمىنت

 ئلى الباخثت جىضلذ الؿُيىمترًت زطائطها مً الخأهض وبهض ،الخىخضي للؿفل الاحخمانُت

 ملُاؽ الباخثت ؾبلذ ت،بدثُ أصاةه باؾخسضامها ًدُذ مما ،نالُحن وزباث ضضق وحىص

ُت املهاعاث جلضًغ  ئحغاءاث جؿبُم زم ،(اللبلي اللُاؽ) الضعاؾت نُىت نلى الاحخمان

 اللُاؽ) الهُىت نلى امللُاؽ جؿبُم ئناصة زم ،الاحخمانُت املهاعاث لخدؿحن املهض البرهامج

ُت مخىؾؿاث بحن الفغوق لحؿاب املغجبؿت اثللمجمىن ي(البهض ، وبهض املهالجت إلاخطائ
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 أفغاص صعحاث مخىؾؿاث بحن ئخطائُا صالت فغوق وحىص ئلى الضعاؾت هخائج زلطذ

ُت املجمىنت ب  الهُىت أفغاص لضي والبهضي اللبلي اللُاؾحن بحن الاحخمانُت املهاعاث في الخجٍغ

 .0.00صاللت مؿخىي  نىض

 شاث الصابلت:حعليب على الدزا

ُت الضعاؾت مو أنها جدشابه لىاًخطح  مً زالٌ نغغىا للضعاؾاث الؿابلت       مً الحال

ُت  واملخمثل جدلُله، ئلى ؿعىو الظي الهضف خُث في الخهغف نً صوع ألاوشؿت املىؾُل

ُت ً  في جىمُت مؿخىي املهاعاث الاحخمان لضي ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض، وهظل

   مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت، ونُىت البدث.صواث البدث هملُاؽ أ في اؾخسضام

ً خُث  ازخُاعها في الؿابلت الضعاؾاث نً الضعاؾت هظه جسخلف هما      ملىغىم البدث م

ُتىالىشف صوع ألاوشؿت املىؾُلُت في ج ضي ألاؾفاٌ ل مُت مؿخىي املهاعاث الاحخمان

 ازخُاعها ، وهظلً فيحن الىفؿاهُحنمً وحهت هكغ ألازطاُئطوي اغؿغاب ؾُف الخىخض 

 ألازطائُحن الىفؿاهُحن، وهظلً املىهج املخبو في صعاؾدىا.هُىت البدث املخمثلت في ل

 نلى أصواث البدث، والخهغف بىاء فيت الباخث أفاصث الؿابلت الضعاؾاث هما أن     

ُت  في أفاصث هما ،امللاعهت الضعاؾاث الاؾخىشافُت هظه مثل في املىاؾبت البدث مىهج

ٌ  زاللها مً ًمىً املىاؾبت، والتي إلاخطائُت ألاؾالُب مهغفت الىخائج  نلى الحطى

 وجفؿحرها.

 

 

 

 

 مجاالث الدزاشت: -6

 جخدضص الضعاؾت باملجاالث الخالُت:
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ًلخطغ البدث الحالي نلى ألاوشؿت املىؾُلُت)الغىاء، إلاًلام، املجال املىطىعي:  1.6

املهاعاث الاحخمانُت اللفكُت وغحر اللفكُت لضي أؾفاٌ ألالهاب واللطظ املىؾُلُت( و 

 ؾُف الخىخض.

 ألازطائُحن الىفؿاهُحن.املجال البشسي:  2.6

 .لىالًت نحن الضفلى ضعؾت الخاضت ألؾفاٌ طوي اغؿغاب الخىخضاملاملجال املكاوي:  3.6

 .6164أحٍغذ الضعاؾت املُضاهُت أوازغ شهغ ماي وبضاًت شهغ حىان املجال الزماوي:  4.6

 إلاحساءاث املىهجيت للدزاشت: -7

  املىهج املخبع:  1.4

اجبهذ الباخثت املىهج الىضفي امللاعن الظي يهخم بضعاؾت الفغوق والازخالفاث بحن      

ؾفاٌ طوي ألا  خالخحن أو مىكفحن أو قاهغجحن، وهدً بضوعها هىص مهغفت الفغوق بحن

الظًً ماعؾىا ألاوشؿت املىؾُلُت، والظًً لم ًماعؾىنها في  اغؿغاب ؾُف الخىخض

 مؿخىي مهاعاتهم الاحخمانُت.

 الدزاشت الاشخطالعيت وهخائجها: 2.7

 أهداف الدزاشت الاشخطالعيت: 1.2.7

ً أحل جدلُم هضفحن، هما:  أحٍغذ الضعاؾت الاؾخؿالنُت م

هاًىت الىاكو، والخهغف املؿبم نلى الكغوف املدُؿت الجزوٌ ئلى أعع املُضان مل -أ

 بهملُت الخؿبُم، وبالخالي ججىب الىكىم في ألازؿاء أزىاء ئحغاء الضعاؾت ألاؾاؾُت.

ت )الطضق  -ب الخأهض مً الفهم اللغىي ألصاة البدث وخؿاب الخطائظ الؿُيىمتًر

واملخمثلت في ملُاؽ والثباث( لها، مً أحل الاؾمئىان نلى مضي ضالخُت هظه ألاصاة، 

ً ؾغفىا.6162مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت لىفِؿت ؾغاص ) ٌ م  ( واملهض

 

 :الدزاشت الاشخطالعيت ومىاصفاتها عيىت 2.2.7 
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بمغهؼ  مسخطا هفؿاهُا 61 ازخُاع جم الضعاؾت الاؾخؿالنُت أهضاف لخدلُم     

لت نشىائُت، ملهغفت  البُضاغىجي لظوي الاخخُاحاث الخاضت بىالًت نحن الضفلى بؿٍغ

ٌ ملُاؽ مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت ألؾفاٌ طوي ؾُف الخىخض.  عأيهم خى

 أدواث الدزاشت: 3.7 

لت      بغُت حمو بُاهاث مخهللت بمىغىم الضعاؾت والىضىٌ ئلى هخائج مىزىق بها بؿٍغ

ألؾفاٌ طوي ؾُف مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت ملُاؽ ببىاء كمىا  نلمُت صحُدت،

 لاجُت: الخؿىاث وفم وطلًوحهت هكغ املسخطحن الىفؿاهُحن  خؿب الخىخض

-  
 
  باملىغىم. الطلت والضعاؾاث الؿابلت طاث البدىر مغاحهت

املهاعاث الاحخمانُت الاؾدىاص ئلى مجمىنت مً املطاصع والىخاباث الهلمُت التي جىاولذ  -

 لضي أؾفاٌ ؾُف الخىخض.

 نُت.الاؾدىاص نلى هخائج الضعاؾت الاؾخؿال  -

ألاولُت، والخدلم مً مضي جىفغها نلى الخطائظ  في ضىعتها أصاة الضعاؾت بىاء -

ُلها نلى نُىت الضعاؾت الاؾخؿالنُت، ت، بهض جؿب  ؾختالتي واهذ حشمل نلى  الؿُيىمتًر

، ر الاحخماعيحالخهب ،الػبـ الاهفهالي، الحؿاؾُت الاهفهالُت، الخهبحر الاهفهالي :أبهاص

، والجضٌو املىالي ًىضح أبهاص وفلغاث الػبـ الاحخماعي، نُتالحؿاؾُت الاحخما

ملُاؽ مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت لضي أؾفاٌ ؾُف الخىخض مً وحهت هكغ املسخطحن 

 الىفؿاهُحن.

 

 

 

 

( ًبين أبعاد وفلساث ملياس مصخىي املهازاث الاحخماعيت لدي أطفال طيف 01حدول زكم)

 اهيينالخىحد مً وحهت هظس املخخصين الىفص
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 الفلساث السكم ألابعاد

 البعد ألاول 

 

الخعبير 

 الاهفعالي

 أزىاء اليشاؽ املىؾُلي ًبدؿم نىض خػىع شخظ مألىف لضًه 01

ت له جخاح نىضما ًفػله ما ئلى ٌشحر 02  اليشاؽ املىؾُلي  ازخُاع  خٍغ

 والخطفُم الىباع خغواث ًللض 03

ٌ  بهضف إلاشاعة ٌؿخسضم 04 ضها التي ألاشُاء نلى الحطى   ًٍغ

  مهه غنيٌ الظي الصخظب ًبضي الاهخمام 05

 خاحاجه جلبُت نضم خاٌ في صواث املىؾُلُتألا  ىؿغً 06

 البعد الثاوي

 

الحصاشيت 

 الاهفعاليت

  سخظ أزىاء ألاوشؿت املىؾُلُتللم ًىدبه 07

 مهه ًخدضر مً مو صكُلت نً جلل ملضة غهؼ اهدباههً 08

بُت فكُتالل لؤلوامغ ًطغي 09  التي ًؿلبها مىه املسخظ أزىاء الحطظ الخضٍع

 حؿمه مً ألاكل نلى حؼأًً ئلى صحُذ هدى نلى ٌشحر 10

ً وحه حهابحر ًضعن 11  لازٍغ

ً مو ًيىن  نىضما باملخهت ٌشهغ 12  لازٍغ

 البعد الثالث

 

 

الظبط 

 الاهفعالي

 املؿانضة ؾلب بضون  املاء ٌشغب 13

 مؿانضة بضون  هكمُط ًسلو و ًغجضي 14

 مؿانضة بضون  الحمام ٌؿخسضم 15

 الصحُذ اللضم في خظاءه ًلبـ 16

 ٌهخني بىكافت مالبؿه   17

ً خجاهلً 18 ب املىؾُلي زالٌ لازٍغ  الخضٍع

ً ًم ًلترب 19  وشؿت املىؾُلُتألا أزىاء لازٍغ

 هاؽ غغباء نىه وحىص خاٌ الهؼلت أؾلىب ًخسظ 20

 

 البعد السابع

 

 ؾمانهم بهض الىباع أضىاث ًللض 21

 صاء وشاؽ مىؾُليأل  عفػه نً لفكُا برٌه 22
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لخعبير ا

 الاحخماعي

 مىؾُلي( لحً - خغف – البؿُؿت)ولمت ألاضىاث بهؼ لفكُا ٌهُض 23

ً اهدباه لجلب ًغكظ 24   له لازٍغ

ضه ٌشحر ئلى ألاشُاء التي 25 م اًٍغ ت ألضىاث هئضضاع  نً ؾٍغ  عمٍؼ

البعد 

 لخامضا

 

الحصاشيت 

 الاحخماعيت

ً مو بؿهىلت ًىضمج 26  أزىاء الغكظ لازٍغ

بُت باؾمه أخض ًىاصًه نىضما ًىدبه 27  أزىاء الحطظ الخضٍع

 جللُض ألاضىاث املىؾُلُت نىضما ًؿلب مىه الىباع  ألوامغ ٌؿخجُب 28

ً مً أحل ًخىاضل ما غالبا 29  احخه للغىاءخ جلبُت مو لازٍغ

 الجؿضي الخىاضل مً فىعاه ًبضي 30

 ألاوشىصة له حهىُه ما فهم أهه نلى ًضٌ بشيل ًخطغف 31

البعد 

 الصادس

 

الظبط 

 الاحخماعي

 الاحخماعي للمىكف عفػه نلى جضٌ أضىاث باضضاع ًلىم 32

  للغغباء عفػه نً بالطغار أو  البياء ٌهبر 33

 نىضما ًؿلب مىه ئناصة وشاؽ مىؾُلي ًلاوم 34

 أزىاء ألاوشؿت املىؾُلُت املىاؾب امليان فيـ ًجل 35

ً اؾخلباٌ في الاحخماعي املىكف ًغاعي 36  أو في جىصٌههم لازٍغ

ت ألداة الدزاشت: 4.7  الخأكد مً جىفس الخصائص الصيكىمتًر

ُاؽ نلى نشغة أؾاجظة مدىمحن       للخدلم مً ضضق أصاة الضعاؾت، كمىا بهغع املل

ٌ نلم الىفـ ونلىم التربُت لخدىُمه مً خُث مالئمت مً طوي الازخطاص في مجا

الفلغاث ألغغاع الضعاؾت ومضي صحتها اللغىٍت. فبهض الاؾالم نلى آعاء ومالخكاث 

ُاؽ  مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت لضي أؾفاٌ طوي ؾُف ألاؾاجظة املدىمحن خىٌ مل

ٌ  الخىخض مً وحهت مسخطحن الىفؿاهُحن، مهكم  أؾفغث هخائج الخدىُم نلى خطى

ض نً وؿبت  .  %41 الفلغاث نلى صعحت اجفاق بحن املدىمحن جٍؼ

هما أهىا لم جىخفي بهظا هىم فدؿب مً الطضق، بل انخمضها أًػا نلى الطضق      

(، وطلً نً ؾٍغم  خؿاب الاحؿاق Construct Validityالبىائي لالزخباع أو جيىٍىه )

ً مفغصاجه، وواهذ الىخائج خؿب الزخباع مضي جماؾ Internal Consistencyالضازلي 
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نلى الخىالي في  **1.212و   **1.212 و **1.266و  **1.312و  **1.241و  **1.312 املداوع 

مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت لضي أؾفاٌ طوي ؾُف الخىخض مً وحهت مسخطحن ملُاؽ 

املؿخىي ، وهي كُم صالت نىض **1.316، هما كضعث الضعحت اليلُت للملُاؽ بـ الىفؿاهُحن

لخحن:  1.16 حهبر نً ضضق ألاصاة. أما باليؿبت للخأهض مً زباث ألاصاة اؾخسضمىا ؾٍغ

لت الخجؼئت الىطفُت، والجضٌو املىالي Cronbach Alphaمهاصلت ألفا هغوهبار ) ( وؾٍغ

ت للملُاؽ:  ًلخظ الخطائظ الؿُيىمتًر
ت مللياس 02الجدول زكم) ث الاحخماعيت لدي مصخىي املهازا( ًىضح الخصائص الصيكىمتًر

 أطفال ذوي طيف الخىحد مً وحهت مخخصين الىفصاهيين

الخصائص 

ت  الصيكىمتًر

 للملياس

 

 هىعه

 

 بعادألا

 

 الدزحت

 

 الداللت

 

 

 لُاؽضضق امل

جٍؼض نً خؿب مهاصلت وىبغ  صعحت الاجفاق ضضق املدىمحن

41 % 

 مغجفهت

الاحؿاق  ضضق

 الضازلي

 صالت **1.312 الخهبحر الاهفهالي( 6)بهضال

الحؿاؾُت ( 6)بهضال

 الاهفهالُت

 صالت **1.241

 صالت **1.312 الػبـ الاهفهالي( 2)لبهضا

 صالت **1.266 الخهبحر الاحخماعي( 4)لبهضا

الحؿاؾُت ( 1)لبهضا

 الاحخمانُت

 صالت **1.212

 صالت **1.212 الػبـ الاحخماعي( 1)لبهضا

 صالت 1.341 الخجؼئت الىطفُت زباث امللُاؽ

مهاصلت ألفا 

 لىغوهبار

 صالت 1.311

 

 

 عيىت الدزاشت ألاشاشيت: 5.7
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ُت مً       ؼاولىن مهامهم باملضعؾت  61جيىهذ نُىت الضعاؾت ألاؾاؾ  ً مسخطا هفؿُا

 ً الخاضت ألؾفاٌ طوي اغؿغاب الخىخض ببلضًت نحن الضفلى، أزخحرث مجمىنخحن م

لت كطضًت منهم مً ًماعؽ ألاو شؿت املىؾُلُت في بغهامجهم الهالجي املسخطحن بؿٍغ

هظه ًبحن زطائظ نلى أؾفاٌ ؾُف الخىخض، ومنهم مً ال ًماعؾىنها، والجضٌو املىالي 

 :هُىتال

 املجمىعاث ( ًبين خصائص عيىت الدزاشت ألاشاشيت حصب03حدول زكم )

                

العيىت   

 

 جيضال

 مجمىعت)أ(

جمازس ألاوشطت 

 املىشيليت

 مجمىعت)ب(

جمازس ألاوشطت  ال 

 املىشيليت

 املجمىع

 % العدد % العدد % العدد

 25 04 33.33 02 20 02 ذكس

 75 12 66.67 04 80 08 أهثى

 100 16 37.50 06 62.50 10 املجمىع

املسخطحن الظًً ًماعؾىن ألاوشؿت املىؾُلُت ( أن وؿبت 12ًخطح مً الجضٌو عكم )   

ً ال ًم ً وؿبت املسخطحن الظً  اعؾىنها صازل املضعؾت.أهبر م

 إحساءاث جطبيم الدزاشت ألاشاشيت: 6.7

خُث جم جىػَو أصاة  6163 حىانجم ئحغاء الضعاؾت ألاؾاؾُت في بضاًت شهغ      

مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت لضي أؾفاٌ طوي ؾُف الضعاؾت، واملخمثل في ملُاؽ 

وطلً باجبام  ،تنلى نُىت البدث ألاؾاؾُ الخىخض مً وحهت مسخطحن الىفؿاهُحن

 إلاحغاءاث الخالُت:

 لئلحابت نلى امللُاؽ. املسخطحن الىفؿاهُحنتهُئت  -

 لغغع البدث الهلمي. -
ّ
 الخأهُض نلى أن هخائج الضعاؾت لً حؿخغل ئال

ً بخلضًم مثاٌ. -  شغح هُفُت إلاحابت وطل
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ً إلاؾالم نلى وعكت ول مجُب)ة( بهض حؿلُمها، وطلً للخأهض مً أهه)ها( أحاب) - ث( ن

 ول ألاؾئلت.

 )ة( نلى مؿانضتهم لىا في ئهجاػ هظه البدث.مسخظ الىفس يجلضًم الشىغ لل -

 

 ألاشاليب الاحصائيت املصخعملت في الدزاشت: 7.7

ـ الحؿابي والاهدغاف املهُاعي. -  الخىغاعاث واليؿب املئىٍت واملخىؾ

 مهامل ألفا هغوهبار.  -

 وؿخحن.لهُيخحن مؿخللخحن مخجا T-testازخباع  -

 عسض هخائج الفسطيت ومىاكشتها: -8

 ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخضجىحض فغوق بحن  جىظ الفغغُت نلى أهه:     

الظًً ماعؾىا ألاوشؿت املىؾُلُت والظًً لم ًماعؾىنها في مؿخىي مهاعاتهم الاحخمانُت 

 في وحهت هكغ املسخطحن الىفؿاهُحن.

ىا بدؿاب ازخباع "ث" لهُيخحن مؿخللخحن، وللخدلم مً ضضق الفغغُت أو هفيها كم

ٌ املىالي ًىضح الىخائج:  والجضو

( ًىضح الفسوق بين املجمىعت )أ( واملجمىعت )ب( في ملياس مصخىي 04حدول زكم )

 مصخىي مهازاتهم الاحخماعيت في وحهت هظس املخخصين الىفصاهيين

املخىشط  الخعداد العيىت

 الحصابي

الاهحساف 

 املعيازي 

كيمت 

 )ث(

دزحت 

 الحسيت

مصخىي 

 الداللت

 1.11 64 2.24 64.61 661.11 61 املجمىعت)أ(

 62.63 42.26 11 املجمىعت )ب(

ًخطح مً الجضٌو أناله أهه ًىحض فغوق طاث صاللت ئخطائُت نىض مؿخىي الضاللت      

ُت  ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخضبحن 1.11 الظًً ماعؾىا ألاوشؿت املىؾُل
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ًماعؾىنها في مؿخىي مهاعاتهم الاحخمانُت في وحهت هكغ املسخطحن الىفؿاهُحن والظًً لم 

ً ماعؾىا ألاوشؿت املىؾُلُت . ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخضلطالح   الظً

جت بأن       مىً جفؿحر هظه الىُد هض بمثابت الهالج الىاجح ح وشؿت املىؾُلُتألاٍو

مىً للللخسلظ مً املساوف التي كض جللم الؿفل وجى   مسخطحن الىفؿاهُحنجغه، ٍو

صعاؾت ومالخكت طلً مً زالٌ عؤٍت أؾفالهم ومخابهتهم أزىاء مماعؾت وشاؾهم الفني 

الخللائي، والظي هى بمثابت املخىفـ لؿاكاث هثحرة حهىـ لىا مىاكف لحُاة الفغص، 

دُؿت فالخهبحر الفني ئطن ٌهخبر وؾُلت ئؾلاؾُت ملساوف الفغص وأفياعه خىٌ ألاشُاء امل

ت واملبالغت،  ف والغمٍؼ به، والظي ًلىم بغؾمها في شيل خغوف وأشياٌ جخطف بالخدٍغ

ضعهه بىفؿه، ولِـ ما ٌشاهضه  تهضف ئلى جىكُم واكهه مً زالٌ طاجه وما ًدـ به ٍو

ـ به.   في الىاكو البطغي املدُ

 هثحر  أؾفاٌ طوي ؾُف الخىخضالخل أن ما هى مو 
 
م هفؿهأل ما ًسافىن مً أن ًتروىا  ا

ٌؿخجُبىن للخبراث الجمالُت، ألن أخاؾِؿهم ولها جىاحه الخىجغ والىبذ. هما ًالخل 

هلانضة نامت أن مثل هإالء ألافغاص ًداولىن أن ًخجاهلىا مشانغهم بالؿُؿغة، والىاكو 

أن مشانغهم نمُلت ئلى صعحت أنهم ٌشفلىن مً أن ًتروىا الهىان للخهبحر نً اهفهالهم، 

 وهثحر 
 
طابىن ما هجض أن ال ا ت هما أنهمً  ًخم بؿالكت أو خٍغ ىالم نىض هإالء ألافغاص ال 

بالتهتهت، وجلؿُو ألالفاف نىض الىؿم وإلاخؿاؽ الضائم بالخهب وإلاحهاص، هما أن 

ذ لهم  خغواتهم ٌشىبها الخثاكل ونضم الغشاكت، هما ًىلطهم أن ٌؿخجُبىا بأكص ى ما جُد

مً أخب ألاوشؿت التي ٌؿخجُب لها كضعاتهم. فخهض ألاوشؿت املىؾُلُت بانخباعها 

ألاؾفاٌ وباألزظ طوي الاخخُاحاث الخاضت مً بُنهم طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض 

ومغوهت في  االفخلاع اللضعة الاجطالُت. " فاملىؾُلى حهض أهثر كىىاث الاجطاٌ احؿان

الىضىٌ ئلى ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض، وفي نالج مشيلتهم الىبري املخمثلت في 

غاص   ً نضم اللضعة نلى الاجطٌا باآلزٍغً، فهي أصاة ًمىً أن حؿهم في جىضُل ول ما

 ( خُث626: 6444الفخاح، جىضُله لهم مً مهلىماث، ومشانغ وأخاؾِـ ومهاعاث ")
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حشحر مهكم الضعاؾاث الهاملُت الحضًثت ئلى صوع املىؾُلى املهم والحُىي في نالج الىثحر 

أو ختى اغؿغاباث إلاناكاث املسخلفت  ٍت والؿلىهُت،مً الاغؿغاباث الىفؿُت، الفىغ 

ً إلاناكاث. ت، واغؿغاب ؾُف الخىخض( وغحرها م  مثل)إلاناكت الفىٍغ

" فاملىؾُلى أصاة ٌؿخجُب لها حمُو ألافغاص ؾىاء الهاصًحن أو غحر الهاصًحن فهي اللغت 

وزاضت مو طوي  زٍغً،الاجطالُت التي جساؾب املشانغ، والاهفهاالث وججض ؾغٍلها ئلى لا 

الاخخُاحاث الخاضت، زالٌ أوشؿتها املخهضصة والتي مً بُنها أوشؿت)الاؾخمام والخهبحر 

ث الفغكت إلاًلانُت(، أصاء بهؼ الهالماث إلاًلانُت الهؼف باآل  -الحغوي نً ألالحان

: 6444ح، غافالبؿُؿت، غىاء وغماث ؾلم صو الىبحر وبهؼ امللاؾو اللفكُت اللطحرة ")

622.) 

باألوشؿت املىؾُلُت املسخلفت والغىاء أن الهالج  (6164)هُللي مدمض الهؿاع وجإهض     

ؿىع  وألالهاب املىؾُلُت لضي الؿفل طوي اغؿغاب ؾُف  حخمانُتهاعاث الا املًىمي ٍو

ً كىكهخه املىغللت نلى طاجه، لُخطل بمً خىله فُبضأ مالخكت  جهله ًسغج م الخىخض، ٍو

ُت لازغًٍ في مؿانضتهم نلى الخسلظ مً مشاول أزغا  لهم جدضر في ججغبت نشىائ

لت الؿفل في  يه ىؾُلىالخفانل الاحخماعي ومشىالتهم الغئِؿُت في الاجطاٌ، فامل ؾٍغ

باليؿبت للؿفل املهاق هى  املىؾُلي واللهب .اهدشاف الهالم مً خىله والخىافم مهه

فألهاب ، خضٍعبالو هفؿه لضي الؿفل الهاصي، ولىىه ًىلطه فلـ الخىحُه وإلاعشاص 

الخطفُم والغىاء حصجو الاجطاٌ والخىافم الحس ي الحغوي بحن ول مً الهحن والُض 

ض مً كضعة ألاؾفاٌ نلى الاهدباه لؤلضىاث الطاصعة مً وؾائل مخهضصة  والؿمو، وجٍؼ

أو ألاضىاث الطاصعة مً البِئت أو مً آالث  ؾىاء الخطفُم بالُض أو الخبـ باللضم

 ت املىؾُلُت حهض بانخباعها مً أخب ألاوشؿت وأهثرها أزغ إلاًلام. فاألوشؿ
 
وفهالُت نلى  ا

ً  ، فهيالؿفل والؿفل طو اغؿغاب ؾُف الخىخض بطفت زاضت حؿهم في نالج الىثحر م

ألهاب الخطفُم مثال ف، أؾفاٌ طوي اغؿغاب ؾُف الخىخض التي ٌهاوي منهاالاغؿغاباث 

ض والغىاء حصجو الاجطاٌ والخىافم الحس ي الحغو ي بحن ول مً الهحن، الُض والؿمو، وجٍؼ
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مً كضعة ألاؾفاٌ نلى الاهدباه لؤلضىاث الطاصعة مً وؾائل مخهضصة ؾىاء الخطفُم 

ث إلاًلام واؾدُهابها بالُض أو الخبـ باللضم، أو ألاضىاث الطاصعة مً البِئت أو مً أال 

''ث  البؿُؿت مثل والخهبحر ننها والشهىع بها. وكض ًطل الؿفل ئلى حؿمُت بهؼ ئًلاناث

خُث حهض بيىنها مً أبؿـ إلاًلاناث التي ٌؿخؿُو الؿفل طو اغؿغاب ؾُف  ث ث''

 . هما(61- 64: 6164الخىخض أصائها، والاهدباه ئليها، وجللُضها والخهغف ئليها )الهؿاع، 

مً الظي ٌشهغ الؿفل بالؿهاصة وألامان والغغبت في جدلُم الاجطاٌ مو حهض الىؾـ لا 

ً اصة فانلُت الؿفل  وجىمُت مهاعاتهم الاحخمانُت، لازٍغ إزغ باًجابُت نلى ٍػ  ً مما

 . وجىاضله بىفاءة في الحُاة الاحخمانُت

 خاجمت:

ُلألامما ؾبم ًخطح الضوع الظي ًمىً أن حؿهم به       مثلت في امل ُتوشؿت املىؾ

ي املهاعاث في جىمُت مؿخى  الاؾخمام، والخهبحر الحغوي نً املثحراث الطىجُت املسخلفت

ًخطح هما . الاحخمانُت لضي أؾفاٌ ؾُف الخىخض مً وحهت هكغ املسخطحن الىفؿاهُحن

صوع املىؾُلى بمسخلف أوشؿتها وىؾُلت لها فانلُتها في مؿانضة الؿفل نلى جىمُت 

بخللُض اليلماث املىحىصة في ألاغىُت وبخللُض الحغواث  مهاعاجه اللفكُت وغحر لفكُت

ت املهبرة ن ً مػمىنها نلى أن جيىن ألاغىُت طاث ملاؾو لغىٍت ؾهلت وبؿُؿت الخهبحًر

ولها ولماث كطحرة ومخىغعة، وحهبحراث خغهُت بؿُؿت حهبر نً مػمىن جلً اليلماث، 

دفؼه نلى الخىاضل مو  ولها لحً حظاب، وئًلام وشـ ًجظب اهدباه الؿفل ئليها، ٍو

ً مً زالٌ أصائه لؤللهاب املىؾُلُت الحغهُت إلا  ً جًلانُت املسخلفت، و لازٍغ ض م ٍؼ

ضىاث إلاًلانُت وألىانها، وأججامها وجللُضه ألا شياٌ، وألاشُاء وألا صافهُخه الهدشاف 

  .لؤلضىاث الطاصعة منها

 وختى هىمي مؿخىي املهاعاث الاحخمانُت لضي أؾفاٌ ؾُف الخىخض هلترح ما ًلي:
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بُت بالبرامج الاهخمام غغوعة - ُتجلىم نلى ألاوشؿ التي الخضٍع  ي و ط ألؾفاٌ ت املىؾُل

لت وؿانضهم ختى الخىخض ؾُف وهىمي  املجخمو، بىجلت في الاهضماج نلى بأزغي  أو بؿٍغ

 .والصخطُت الاحخمانُتمهاعاتهم  مؿخىي 

ُتهم  - نلض صوعاث ئعشاصًت ألولُاء أمىع ألاؾفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاضت، وجىن

 املىؾُلُت.بػغوعة مشاعهتهم مو باقي أفغاص ألاؾغة في ألاوشؿت 

 ُتاملىؾُلألاوشؿت اؾخسضام غغوعة جضٍعب املسخطحن الىفؿاهُحن وئنالمهم بػغوعة  -

 .للؿفل في جىمُت الؿلىن إلاًجابي

ئحغاء صعاؾاث وبدىر نلمُت خىٌ هظا املىغىم والخىؾو فُه، وأن جيىن نُىت البدث  -

 أؾفاٌ طوي ؾُف الخىخض.
 املساحع: كائمت 

فانلُت الخضزل املبىغ مً زالٌ الهالج باللهب في جىمُت  :(6114) أمحرة نمغ خؿً -

حامهت  ،ولُت التربُت ،عؾالت ماحِؿخحر ،الخىخضًحن ألاؾفاٌلضي  الاحخمانُتاملهاعاث 

 نحن الشمـ.

خؿً الؿُض منى ؾهض نبض الغخمان مدمىص، ؾامي  ،حابغ نبض الحمُض حابغ -

ملىؾُلُت في جىمُت بهؼ مهاعاث نلُت بغهامج حهلُمي كائم نلى ألاوشؿت ااف :(6161)

 ،2الجؼء  ،4الهضص  ،مجلت الهلىم التربُت ،طوي اغؿغاب الخىخض ألاؾفاٌالخىاضل لضي 

 .أهخىبغ

بجىصة ألاصاء  لئلهجاػ نالكت مؿخىي الضافهُت  (:6161ناضم نبض الغخمان مدمضي ) -

ُم املخىؾـ، الخهل أؾخاط في املنهي لضي أؾاجظة الخهلُم املخىؾـ، مظهغة لىُل شهاصة

 كؿم الهلىم الؿبُهُت والحُاة، املضعؾت الهلُا لؤلؾاجظة اللبت.

ٌ (: 6113)وآزغون الغخمً الهاشمي نبض - الشغوق،  صاع ،6ؽ، الهام الىفـ نلم أضى

 حضة، اململىت الهغبُت الؿهىصًت.
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 هُئاث عناًت الجداصاليشغة الضوعٍت  ،ئناكت الخىخض أو الاحتراع :(6444) نثمان فغاج -

 .صٌؿمبر، 41الهضص  ،الفئاث الخاضت واملهىكحن

صاع وائل ، 6،  ؽالاحخمانُت(: صًىامُاث وشغ وحهٍؼؼ املهاعاث 6112غؿان أبى خؿب ) -

 للؿبانت واليشغ ، نمان، ألاعصن.

ً نؿُلت ) -  .نمان ألاعصن، صاع ضفاء لليشغ والخىػَو، 6ؽ ،الخىخض: (6111وىزغ خؿ

ٌ  الاحخمانُتواملهاعاث  الاهدباه :(6164مشحرة فخحي مدمض ؾالمت) - لضي ألاؾفا

 اللاهغة. مطغ: مإؾؿت ؾُبت لليشغ والخىػَو . ،6ؽ ،الظاجىٍحن

(: ملُاؽ املهاعاث الاحخمانُت للمغاهلاث، املإجمغ 6166هضي هطغ الضًً نبض الحمُض) -

 الؿىىي الؿاصؽ نشغ بجامهت نحن الشمـ، مغهؼ إلاعشاص الىفس ي، مطغ، اللاهغة.

بي في جدؿحن املهاعاث الاحخمانُت لضي نُىت 6162ِؿت ؾغاص)هف - (: فهالُت بغهامج جضٍع

مً ألاؾفاٌ الخىخضًحن، صعاؾت مُضاهُت نلى نُىت مً ألاؾفاٌ الخىخضًحن باملغهؼ التربىي 

مي أواصً ماؾتر شهاصة مخؿلباث الؾخىماٌ ملضمت مظهغةالؿبي للمخسلفحن طهىُا بخلغث، 

ي، ولُت الهلىم الاحخمانُت وإلاوؿاهُت بجامهت كاضضي جسطظ نلم الىفـ الهُاص

 مغباح، وعكلت، الجؼائغ.  

(: صوع املىؾُلى في نالج أؾفاٌ الخىخض، املىخب الجامعي 6164هُللي مدمض الهؿاع) -

ت، مطغ. 6الحضًث، صاع الىخب والىزائم اللىمُت، ؽ  ، إلاؾىىضٍع

الاحخمانُت مضزل ئعشاصي إلصماج طوي جىمُت املهاعاث  (:6443هشام ئبغاهُم نبض هللا) -

الخاضت في الحُاة الهامت، هضوة ججاعب صمج ألاشخاص طوي الاخخُاحاث  الاخخُاحاث

.ً ـ الخهاون الخلُجي الخؿلهاث والخدضًاث، البدٍغ  الخاضت في صٌو مجل

- Autism Society of America(1999): Autism an introduction Come from .The 

Net  

- http: // www. Autism Society. org.   


