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 المستخلص

فاعليةةةر امجةةةايب  ةةةممياى فةةةا ت علةةةل فجيةةةاط  قليةةةت ميةةةةل   مي  اي ةةةى فةةةى  جييةةةر  عنووووال الدراسوووة 
مييهةةاممط متةةة   يير  الةةو ميةةةل كياط مي كممميةةر يةةم  مط لةةات     م ةة ممب 

 .  قممي
مي ق ةةةن يةةةي فاعليةةةر امجةةةايب  ةةةممياى فةةةا ت علةةةل فجيةةةاط  قليةةةت ميةةةةل    هووودفل الدراسوووة إلوووى

مي  اي ةى فةى  جييةر مييهةةاممط متةة   يير  الةو ميةةل كياط مي كممميةةر يةم  مط لةات     م ةة ممب 
يةةةي مط لةةةات     م ةةة ممب مي  قةةةم   مم قةةةط  (  لةةةً  15) وتكونووول عينوووة الدراسوووة مووولمي  قةةةم  
(  كيةةةا 96 0(  مجقةةممم يايةةةام  )75 6( ةةةةج مط اي  ةةة  عيةةةم  )8 - 5ميزيجيةةةر اةةيي )أعيةةام ت 

 ياايةت مي  قةم اةيي  (61 4(  مجقممم يايام  )74( اي  ة  )84-69 مم قط جةار  كا هت ايي )
 إيةةةةةةةلعيجةةةةةةةر ميمممةةةةةةةةر   فةةةةةةةةيط  (19 7(  مجقةةةةةةةممم يايةةةةةةةام  )53 102( اي  ةةةةةةةة  )112 -90)

 وتمثلول أدوال الدراسوة فوي ( أ لةات 7)  ةاا ر مطاةم   أ لةات( 8) يجي ع يي إقمم يا  جميايةر
فا يةةةةر   ةةةةميم مييهةةةةاممط متةةةةة   يير )إعةةةةممم ميااقةةةةا(   فا يةةةةر   ةةةةميم ميةةةةةل كياط مي كممميةةةةر )إعةةةةممم 

 وقد أظهورل نتوائا الدراسوةميااقا(   ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى  
مياام  ( ايي ي  ة ى م ب ممجاط مي ياةيي مي الى   01 0يًا عجم ية    ) ج م فم ن ممير إقصا 

يصةةةةايق مي يةةةةا   يليهةةةةاممط متةةةةة   يير يةةةةم  مط لةةةةات     م ةةةة ممب مي  قةةةةم ااييجي عةةةةر مي جميايةةةةر
كموا (  01 0مياام    يصايق مييجي عر مي جمياير ي امجر ااييجي عر مي اا ر عجم يةة    متيةر )

( اةةةيي ي  ةةةة ى م ةةةب ممجةةةاط 05 0فةةةم ن مميةةةر إقصةةةا يًا عجةةةم يةةةة    ) جةةة م  أظهووورل النتوووائا
ميااةةةةم  يلةةةةةل كياط مي كممميةةةةر يةةةةم  مط لةةةةات     م ةةةة ممب مي  قةةةةم ااييجي عةةةةر مي ياةةةةةيي مي الةةةةى   

فييةةةا عةةةمم ميااةةةم ميلايةةةا )ميةةةةل كياط ميي يةةةمل مي كممميةةةر(   يصةةةايق  مي الةةةىيصةةةايق مي يةةةا   مي جميايةةةر
فييةا عةمم ميااةم ميلايةا  (05 0عجةم يةة    متيةر ) مي جميايةراييجي عةر ي امجر امي اا ر مييجي عر 

فاعليةةةر ميامجةةةايب مي ةةةممياى فةةةى  جييةةةر مييهةةةاممط )ميةةةةل كياط ميي يةةةمل مي كممميةةةر(  ايةةةا ي  ةةةق  أيً ةةةا
  يم  مط لات     م  ممب مي  قم. الو ميةل كياط مي كمممير   متة   يير

ي  اي ى  مييهةاممط متةة   يير  ميةةل كياط مي كممميةر  م ة ممب  قليت ميةل   م الكلمال المفتاحية 
 مي  قم.
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 شكر وتقدير

ميظةةا م فلةةةي   ميقيةةم ر مب مياةةايييي  ميالةةيت ميقكةةيت  مط ت اةة  ما ةةممن  مءاةةم اةة  مج هةةان 
   ميصةة ل أمقةةت ميةممقييييةة  ميقكةت فةةى مط يةل  مطاةةمل   ة   ف فة  يةىن  مياةةا ي فلةي  م جةة  يةىن 

مةةةةة ت ميهةةةم  عليةةةة  ميصةةة ل  ميةةةةة ت     ت علةةةةل ميمقيةةةر مييهةةةةممل  ميجايةةةر مييةةةةةممل يقيةةةم ميةةةة
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ قَالَ )  مة ل ق ااي      ايم  فات  اايل:

ي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي ِمَن وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِ

 (.15)مطق ام  مءير الْمُسْلِمِينَ( 
 جييةت ف ةل   ئت ة   فةات فةى ميقةميا   ميقيم  مييةكم ر ةةاقاج    اةايل علةل كايةم جايا ة 

)م ن ل م   عبدي لن تشكرني ما لم تشكر من قدمت لك الخير على يديه(، وق ال  )مي مةى 
يياجًا ا ي  (،ناس لم يشكر اهلليشكر ال فإجى أ  مت ااييكم يكت يي ةاعمجى  فةمت يةى يةم مياة ي  ؛ م 

السييد حمميد ألةة ا  ميةمك  م  يفى إ يات   م ميايت ميي  م ع   أةجت فى  ي  يكم   مي جةاجى 
م ف ةةت علت ميجل  مي ما    ميصقر ميجلةير  عييم كلير مي مايةر ميةةاان  فأة ا   م ي   عبد اجمليد
 فةةم كةةاي يكةةت يةةا فميةة  أالةةه مطلةةم فةةى  ةة ه  ميا ةةان  ميالةةت الةةيو يةةي    ه    ةةميم ااق مميةة  أقةةا جى 
  فاةةام  مر يةة  جهةة م   مااةةايا مييةةكم  متي جةةاي علةةل يةةا ا يةة  يةةي جهةة    ةةمت يةةةيام أفميمممةةةر  

 . من جزم  مر ايم ميجز فيكمًم ي  صام   قلي   علي   ع اؤ      ةمم اايايم  ميا ان مما 
أةةة ا   عبيياس إبييراهيم متييويلكيةةا أ  ةةمت ااةةايا مييةةكم  مي  ةةميم إيةةل مطةةة ا  ميةةمك  م  

ميصقر ميجلةير ميي لمغ مي    اهةمجى اقةةي  اايلة   كةمت أا فة   ةةار صةممه  فل ةم أع ةى ميكليةم 
يةةي  ف ةة   اةة ت كةةت يةةا فةةى  ةةةا  ي ةة ييت مييصةةاعب   ا ةةى ميا اةةاط مي ةةى  مجه جةةى   يهيةةا فلةةط 

أمج  أي أك ي فةم  ف ةط فةى   ةميت يةا ا فى جلةى يي مي جاي فلي أ في  ق   يي مي  ميم   عامط عي
 أي أ ةةةا  علةةةل أي م ق ةةةى ميالييةةةر ميكايةةةم ميةةة   كةةةاي يةةةى عظةةةيت مييةةةمم ااةةةةي يم ةةةي   يةةةا يليةةةن 

 ميي  م ار  جات مر علي    م فى ي مزيي قةجا     جزمه مر ايم ميجزمن.
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أة ا   سناء حامد زهرانفاي اايجييت إيل مطة ا ل ميمك  م  كيا أ  مت ااايا مييكم  ميام 
 فةم يةا فمي ة  فةى ةةايت يةةاعم ى علةل إ يةات  ة م ميايةت ميي  م ةع   علل مييةاعمميجلةير ميصقر 

)من صنع إليكم معروفً  ا فك افهو ، أج  فات:  عي ميجاى  عاممر اي عيمعي جان فى ميقميا 
 علي ؛ فأةأت مر ميكميت   كاف أتمو (ا له حتى تروا أنكم قد  ف إن لم تجدوا ما ُتكافهونه، ف ادعو 

أي يجزيها عجى ايم ميجةزمن   ت أجةم أف ةت يةي أي أمعة  يهةا اايججةر  جاييهةا   أي يي اهةا اي فة م 
 يي   فيها ق ها. –إي مج ياط  –ميصقر  أي يقلظها فى أ لها   مي ها  فكت كلياط مييكم 

عبيد النارير أنيي  ميةةيم مطةة ا  ميةمك  م  مي  ةميم إيةل مييةكم   أةيل يااجى أ  مت اكيا 
 جاياةةر مييةةا  -أةةة ا  علةةت ميةةجل  مي ماةة    مي مايةةر ميااصةةر   عييةةم كليةةر مي مايةةر   عبييد الوهيياب

  قيل  عجان مي ممنل  يية ر  الةيت أاجا ة  مياةاقليي  ا ا ت يجافير   م ميايت ميي  م ع     ل لعلل 
مفاةة   هم يةةًا اايصةةقر  مياافيةةر   أي يزيةةم عليةة ةةةا ً  مر يةة  أي يةةجات  فلةة  يجةةى كةةت مييةةكم  متق ةةممت 

  عليًا.
 أماني إبيراهيم الدسيوقيكيا أ  مت ااايا مييكم  متق ممت  مي  ميم يألةة ا  ميةمك  م  

جاياةر ا مةةايم علةل  ل ةلها ايجافيةر  ة ه  –أة ا  ميصةقر ميجلةةير  اكليةر مي مايةر يل ل يةر ميياكةمل 
 ةأت مر يها م مت ميا ان  ميمفار  ميالت.   أقيلها يي ر ميةلم  عجان مي ممنل  ميمةاير    

عبوود الناصوور  أ  ةةمت ااييةةكم  مي  ةةميم إيةةل إمممل كليةةر مي مايةةر ييللةةر ااييةةم ا مطةةة ا  ميةةمك  م  
 كيةةت  محمووود جوولل الووديل سووليمال  ميةةةيم مطةةة ا  ميةةمك  م ميةةةامل ميةة ك ن: أنوويس عبوود الوهووا  

 كيةةت ميكليةةر  أموواني عبوود الععيووع عووو   مطةةة ا  ميةةمك  مميةةةيمل     يلمممةةةاط مياليةةا  مياقةة ا ميكليةةر
 كيةةت ميكليةةر  الشووحال سووعد عتمووال   ميةةةيم مطةةة ا  ميةةمك  م    جييةةر مياي ةةر مييج يةةعييةة  ي اميةةر 

 يي  ي مي اليت  مي  ب.
ي  ةةى ا ةةةت علةةت ميةةجل   ت أجةةةل أي أ  ةةمت ااييةةكم  متي جةةاي إيةةل جييةةع أةةةا   ى مطجةة ن  ز 

مي ما    ميصةقر ميجلةةير أممت مر علةيهت ميصةقر  مياافيةر   ظلة م جاممةةًا يلالةت أ  ةم  اة   يه ةم  اة  
 –اكليةر مي مايةر  مييايةم ا ةةت  كج ي جيةاط مي الةيت  رانيا البغودادي   مييكم  مي  ميم يألة ا ل  ميجييع

يةمم  مييجةا ب   ةمن  أسوما  محموود الشوحالل  يةمك  م  م ياسميل جابر   مطةة ا ل جايار مييا  
ميااقةةا فةةى يممجاةةر ميمةةةاير يةةي قيةةا مفةةر  تجاياةةر مييةةا  علةةل ياةةا ج ه –مي ةةممي   كليةةر مي مايةةر 

 .ميصياغر ميلغ ير
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يةةل   اةة يط طفةةم  ةة م ميييةةهم كةةت غةةات   جلةةي  اةةجل  يةةا يةةي   يةةي أقيةةت مةةةي  اكةةت فاةةم م 
يةل مقية  مالغوالي  أبويأ  مت ااييةكم إيةل  مم ير؛ ر   أةةات مر أي يغلةم ية   يجاةت ميججةر يةأ مه   م 

 فة  ى   إيةل ةةجم  أموي الحبيبوةجاع ميقجاي  ميمقير  مي  ات  ميقب ا  مج ظام  ميمعان ا  مج  ةا  
 إخووتي إيل يي أظهم م يى يا    أجيت يةي ميقيةال  جلةهتأإيل يي ئلم جى علل    ي    اام مر

علةةةل  قيلهةةةا طعاةةةان  ةةة م ميايةةةت ميي ةةةجل    ةةة فيم مي فةةةط  مييجةةةا   عوجتوووي الغاليوووةإيةةةل األعوووعا ، 
   أي مية   أةةأت مر  اةايل أي يجاة هت جاا ةًا قةةجاً  مريم ومحمدمييجاةايي إلجهان   م ميايت   أاجا ى 

 يهميهت ةايت ميميام.
 مي  ةةميم طيهةةاط مط لةةات     م ةة ممب مي  قةةم علةةل مي ةةزميهت ااي ةةمميب   ااييةةكمكيةةا أ  ةةمت 

 ةايهي إيل ياا جر ميااقا فى   اين مممة    فلهت يجى كت مييكم  مي  ميم.    
أ ةا  اةيي    فهة م عيلةى ميي  م ةعفإي ميكيات ر  قةمه  مياصةير يمةة ي  ميكةميت ؛وختاما  

ي كاي ا  ج صاي فه ه  ايار ميايت ميايم    مر أةأت  قمهفإي كاي ا  كيات فيي مر   أيميكت    م 
ا عليجا  أي يايججا علل امير ميججا  المجا ميقايب يصم   أام مع مجا أي ميقيم ر مب أي يجلاجا اي
 مياايييي. 
 

  مية ت عليكت  مقير مر  امكا       

 الباحث                                                              
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 الفصل األول
 مدخل إىل الدراسة

 ( مقدمة الدراسة 1/1)
يام م  ممب مي  قم أقم أصاب ف اط     متق ياجاط ميااصر    ي  ييا  ااجي    ه ميل ر 

صير  ة من ميجاجب ميةل كى  أ  كافر ج مجب مييا  ييتيي يي يير فى مت  ممااط مي ى 
متج ياعى  أ  مي  مصلى  أ  ميا لى  أ  متجلاايى   غيمه يي ميج مجب مي ى  ا لم فى ي اييةها 

   ايا ها عي يلي  ها يم  مياامييي  أ  ق ل ف اط     متق ياجاط ميااصر مطام .
ر مج يامه فى مء جر      مقم يي أكلم مت  ممااط ميجيا ير مج ياًمم  قيا  زميمط جةا

مطايمل علل ية    مياايت غيم يم اً ا ال افر يايجر  أ  أعممن  يج يااط يقممل  أ  اية    
مج ياعى  مف صام  يايي  ف م أظهم   ميًمم صامًمم عي يمكز مي قكت فى مطيممو  مي فاير يجها 

أي  Center for Disease Control and Prevention (CDC)ااي تياط ميي قمل مطيميكير 
: 1ت )2008ت ااميا كاجط جةا   عات 2012( عات 68: 1م  ممب مي  قم فم مم لاط جةا   إيل )

 Centers for)( ةج مط 8( ةج مط ف     ي  يلل ر ميايمير أفت يي )4(   ي  فى غ  ي )88

Disease Control and Prevention (CDC), 2014). 
ا ا  ميةياط مييم ا ر اايجاجب ميةل كى   مي ى  ي صم م  ممب مي  قم اامم يي مياص

ي   ممااط  مي ى أ مم ا ميمييت مي يايصى  مإلقصا ى  - ييزه عي غيمه يي مت  ممااط 
 فى ميجي ير  مي كمممير  يقم ملمي جي رمط  كات  ياياط  -DSM- 5) )فى  اا   مياايةر  ميا لير

 ميجايم متي زمت )مي ياا (  ميم اار علل  مإلصممم مطييان  مة اممتر(   ميقمكي) ميجةمير ميقمكاط
 يقم مل م  ياياطر    ميللظي  غيم ميةل كياط ميللظير أ  مي   ةير اايم  يي  أ  مطجيا  مييمي غيم
 أ      فم  مكيز ا ج عير أ  يم ها ية    قيا يي عامير غيم  ام  مي ى   عايير اص مل لاا ر

ميقةير  مياي ر )يظا م( يج مجب عامير غيم م  ياياط يقةير أ يليما ط م متة جاار فى مجالاو
(American Psychiatric Association (APA), 2013, p.50). 

 يي ميةج مط ميل ا مط يل يج  متج ياعير يهامم      يم عي مي  قم  مي لت ياجزكيا 
  أةم    يج يا  ي   ا عي فيجازت  مءاميي يع ميللظى  غيم ميللظى   مصل  فىيؤلًمم  قيا  
 مط لات     م  ممب مي  قم ااجىي  ي  إيل إ افر  مي ظيلى أمم   فى ةلًاا يؤلم ياي  أفممج 
 مياجاير علل مي ممل امتايهاممط ميةل   متة   يير ك ي الن يا أامز ا يي يات ميييك ط يي عمًمم
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 إ اات أ  قياي ها أ  جلة  معاير عي زياج ر اجلة   كياميي يي ميقيا ير ااطجي ر مي يات أ  ااي مط
 مي ى يألا ام   ميمه فى  ك ي   مييمقاو يع مي اايت أ   الاها ميي ا  مم ممن أ   جلة 

  Carnahan, R., Hume, K., Clarke, L., & Borders, C., 2009, p.8)يها ي امو
 (.142  ا 2012يقيم ميييايى  
ا ا  يا فاط يلجي  مي اياى يللمم؛ م جهط ييا ي صم ا    م مت  ممب يي اص  ج يجر

مياليير إيل مة قمما أةاييب يل مات ة من كاجط ع جير أ   ممياير   مييممم عميم يي ميمممةاط 
يه م مت  ممب يلقيل ير م ي  لافت مت  ممب   ميايت  مي لةيميرأ   الييير فا ير علل ميلم ياط 

ب مييهاممط مي ى ياجز ي عي  اليها كأفممجهت علل إكةاب مطفممم مييصاايي اه م مت  مم
مياامييي؛ ي جمياج فى مياي ر مي اياير  متج ياعير مييقي ر اهت   يجع أ  ما زمت ميةل كياط غيم 
مي  مف ير مي ى  جيأ ج يجر يه م مت  ممب   ميايت علل إممم  مطفممم مييصاايي اا  ممب مي  قم 

 يي لت  اممط مطةاييب  مييممات ميا جير  مي ممياير مي ى  يلةل   مي اياى مي  مف ى يي غيمه 
مة همفط مي ص ت ااييصاب اا  ممب مي  قم إيل أفمب ص مل ييااهر طفممج  مياامييي فى يلت 

يكاجا  .  عيمه ميزيجى  ميا لى    فً ا ييا  ؤ ل  فممم    م 
مقًمم يي    Applied Behavior Analysis (ABA) قليت ميةل   مي  اي ى  يام 
مي ى مة اميط فى  مميب مييهاممط يم  مط لات   جيي ها  ميةل كير مي ممياير  مييمماتمطةاييب 

جيا  مي  قميي  ف   مييصاايي اا  ممب  يع غيمه يي ميل اط مطام  ي    متق ياجاط   م 
م ي فا     فم ظهم   م مييمات فى ميجصم ميلاجى يي مي مي ميايميي علل يم مياايت إيلاميااصر

(Ole Ivor Lovaas)    أة ا  علت ميجل  اجايار كاييل مجيا ال   أججلUniversity of 

California, Los Angeles (UCLA) مييمات علل أةا  ميجظمير متي مم ير    ي  ت   م
مإلجمم ير يةكيجم   مي ى  م  أي ميلمم يةل  فى مياي ر مييقي ر  فً ا ييا ي م ب علل   م ميةل   

 ازيز  فية يم  ي كمم ميةل   مي   ي ت  ازيزه  ايجيا يج لئ ميةل   مي   ي م  م ي  ازيز أ   يي
 . (Yell, M. & Drasgow, E., 2000, p. 208)ي اا  اامل يجلمل

 ي  ت  قليت ميةل   مي  اي ى علل عمم يي ميلجياط ميةل كير مي ى يا يم عليها فى  مميب 
قم علل مييهاممط مييا للر  ميقم يي ميةل كياط غيم مييمغ ار  مط لات مييصاايي اا  ممب مي   

فه  علل ةايت مييلات ت ميقصم ية امت يجي عر يي ميلجياط مييجال ر يي ميجظمير ميةل كير 
  جز  ها إيل  (Task analysis)كلجياط ي اليت أ   اميت أ  ق م ميةل كياط كلجير  قليت مييهير 

 فيها ي ت   (Chaining) اليها  كيا أج  ية امت فجير مي ةلةتأجزمن صغيمل يةهت علل مي لت 
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 مميب مي لت علل مييهاممط ميي ل ب  اليها   مييجزأل فى فجير  قليت مييهير  كيا ية امت ميقا 
(Prompting)  يي فات مييممب أ   يل مطيم أ  مءاميي فى  معيت فيات مي لت اايايت ميي ل ب

أ  يلظًيا أ  إيامًيا   ي اليت مي لت متة   يير فى مي يات اايايت ة من أكاي   م ميقا جةمًيا 
  Fading))ميي ل ب ي ت الو ميقا أ  مي مات يي فات مءاميي  مميجًيا فييا يامم ااي  يى 

 ازيز متة جاااط ي اليت مي لت ةل كياط جميمل يي ا ت  (Shaping)كيا ية امت فجير مي يكيت 
 تة يممم ظه م ميةل   مييمغ ب ية امت مب  مميجًيا يي  ق ين ميهمم  أ  مإلجممنمط مي ى    

مي   ي  فم علل قجت مييهامل أ  ميةل    (Differential reinforcement)مي ازيز مي لا لى 
فيزممم كليا كاجط مييهامل كايمل  ي ت ااياك    يج   مي ازيز ايي مي ازيز مييام   مي ازيز ميياج    

ي ياي  اييت مي لت يليهاممط  مج  ات ألم مي مميب عليها  (Generalization) اييت كيا ية امت مي
 ,.Ringdahl, J) إيل مياي ر مي اياير   أت يك ي ي  صًمم  الي  يها علل اي ر مي مميب

Kopelman, T. & Falcomata, T, 2009, pp.15-17). 

 ( مشكلة الدراسة 1/2)
ل  ميمي   مييقي يي ا  فى  ق ين قاجا   مياي ي جير يي ااتع يامير عل ي صًلاي يم مي لت 

يأكت   ييمب   يلا    ك ي  فى عيلير مإلاممج  قياي   يي ميياا م  لت يامأ مي لت ا  مي  فى 
ميايم  ق ين متة   يير فييا ةان  مميجًيا  فً ا ييممقت جي ه مييا للر  يا يًمم فى  ي  علل يا 

 ميمي   مي ا ييي علل معاي    أ  غيم ي ص م يي ا ت ي قظر ي ل اه يي  مميب ي ص م يي 
 مي لت ييا ي  ت ا  مءاميي    ليمه.

 مج  ات مي لت يي متع يامير فى ي  لااط قيا   ميي يير إيل متة   يير فيها يقما ايكت 
 من اص مل   اياى يم  كت مط لات ج يجر مي مميب مي   ي ل اه مي لت     ليمه ييا ييجي ج أياي  ة

 ي ص مل أ  غيم ي ص مل    ي  يا يت يقما يا يا ن عيلير متج  ات  ل .
 يات مإلعافر يي أ ت ميا ااط مي ى  ا ن ميجي  ميةليت يأل لات    ؤلم ةلًاا علل مي   م 

 مط أااام يا للر  فم مي اياى يه ه ميل ر مييهير يي ميل اط ميايمير ط  يج يع   فهى ف ير 
مفلر يةيمل مي جيير  مي   م فى مييج يع؛  يي   م مييج لن أصاقط معاير مطفممم      ؤم  إيل ع

متق ياجاط ميااصر أيًمم يلًقا  ق ي  مي م مل متج ياعير  مإلجةاجير  قيا ي  جب إي ن ميل اط 
 إيل أفصل قم مييج يعميااصر مي مم مييجاةب يي ميمعاير  مت  يات ق ل ي ةجل يهت متجمياج فى 

 .(18  ا2007 ةيق ا  فممم هت )يجم  غزمت  
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 ج يجر ييا ي صم م  ممب مي  قم ا  يي ةياط  اصا ا   الن ااي ص م فى مي ممل 
 ,.Naber, F)علل متج ااه مييي م   ك ي  يهاممط مي  ليم  قيا ي كم فيا جاايم  ئام ي 

Bakermans - Kranenburg, M., Van Ijzendoorn, M. Dietz, C., Van Dalen, 

E., Swinkels, S., Buitelaar, J. &Van Engeland, H.., 2008, p. 143)  أي مط لات
 يي لت مي ممل علل مي  ليم     م  ممب مي  قم يظهم ي فص ًمم فل مي ممل علل متج ااه مييي م   

تج ياعير  مييقاكال يلةل   مي   يم ج   ييا يقم يي فممم هت علل مي الت  مك ةاب مييهاممط ة من م
 أ  مي  مصلير أ  مإلمممكير.

 & .Ingersoll, B)كيا أظهمط ج ا ب مممةر ام   إججمة ت  ي مم ةكمياياي

Schreibman, L., 2006, p.487)  أي مي ص م فل مي ممل علل متج ااه  مي  ليم ييل ي ج مقى
مييا للر فل  مياجز مطةاةييي فل م  ممب مي  قم   أي   م مي ص م ي ع  ق   أ ج  مي ص م

    م ميةل   متج ياعل مي لاعلى أ  ميقيا ى. 
 ج يجر ييا ةان يظهم مط لات     م  ممب مي  قم فص ًمم فى    م مييهاممط ميقيا ير أ  

عام ميمقيي ةليياي اص مل  اياير ي امجر اأفممجهت مياامييي      يا أكمه متع يام علل أجلةهت 
يياي ةايم   ج ا ب مممةر إييى ممم   ا  ج ي   م  كالليي ةيز ( 100  ا2003) ةييمل يجم  م 

يي  (Drahota, A., Wood, J., Sze, K. & Dyke, M., 2011,  p.258) ي م  مميكى 
مي ص م فى ميةل كياط مي ى يظهم ا مط لات مييصاا ي اا  ممب مي  قم   ااصر ميي الن يجها 

اايمغت يي فمم هت ميجةمير يل يات  اممت مييمقاو   مة  مييممباةل كياط مياجاير مي م ير كاي اات 
ميةل كياط غيم اها   ك ي  مف هت أي يةاعم ت مءاميي اه م ميايت  ي ا ي هت يهت   ك ي  

مي جاؤ اةل كيا هت  ايا ييلت  غ ً ا جلةير   صا ارمتج ياعير مي ى فم  ةاب قمًجا يألةمل  
 ي ج عر. 

 جى  جاكليي ة ممجب  كيا  ممميى  جيجيلم  مت   ييياي  يي جامم أجل ا جلي   قمم كالميي 
 & .Pugliese, C., Anthony, L., Strang, J., Dudley, K., Wallace, G)كيج ملى 

Kenworthy, L., 2015, p. 1579)  أ ت ميصا ااط مي ى ي صم اها م  ممب مي  قم فى
    يير  ميةل كياط غيم مي  مف ير.ايا لم ميةل كياط  مييهاممط ميقيا ير ااة مي ياتمي ص م فى 

كيا يظهم مط لات     م  ممب مي  قم عمًمم يي ميةل كياط غيم مي ظيلير مي ى  ام  ا  
 مم يآلاميي  فى قيي أجها  مي ر ي اايم مي لت    م  ممب مي  قم عي قاج   إيل أي م 

  اص    ت ية  يع مي يات اها اجلة  تع يامه علل مءاميي.



    مدخل إىل الدراسة ======================================= الفصل األول 

- 6 - 

 

ج ا ب مممةر امياي ا يم  ة يلي ياكم ج   اي ى ممب  فاممز ااي  جيي    ؤكمه     يا
 ,Boyd, B., McDonough, S, Rupp, B., Khan, F. &  Bodfish, J., 2011)ا مفيش 

p.1330)   اها م  ممب  ي صممي ى  مياصا اأي ميةل كياط ميجي ير ميي كممل يي أكلم
 ر ميقيال ميي يير   أجها يي أكلم مياصا ا مي ى  ةاب مي  قم  كيا أجها  ةي م علل كافر أجي

 مي غ   ميجلةير  ميقمج متج ياعى يم  مي ميميي  مييقي يي اهت.
 ,.Ludlow, A)ج ا ب مممةر أياجمم ي مي   يامي ط ةكيلى  ا ت م ييمم أيامطكيا 

Skelly, C. & Rohleder, P 2011, p.702) جه ي إيل أي  ميم  مط لات مي  قمييي ي م
صا ااط   قمياط   الن ا ج م   م مي لت فى مي اايت يع ميةل   مي كممم  غيم مييأي م   عمت 
يامفر أةااب   م ميةل     مم اا   ا ق ين مق ياجا هت يل الا يي   م ميةل   غيم مييمغ ب يي 

 ا ت مي يات اأجلةهت اإياا  مغااط مي لت ايا ييجع مع يامير مي لت علل مييقي يي ا .
 ج يجر ييا يااجي  مط لات     م  ممب مي  قم يي صا ااط فى مييهاممط متة   يير  

    يم يهامم هت أة ل اأفممجهت   اليهت   و يقا تط   مي ى مي كمممير ك ي   ج م ميةل كياط 
ايكت  اياى؛ أصاق يي مي م م  ميايت علل يةاعمل   ه ميل ر اكافر ميةات   مي ةا ت يي 

 ر مي مات اأج معها مي ممياير  ميا جير  مي الييير.ا ت عيلي
 ,.Bergeson, T) ايمجة ي  ممييت ييللم  كاةى ياك ي  قيا  ؤكم ج ا ب مممةر   جيا

Miller, R. & McCune, K.,  2004, p. 17)  مط لات   مميب اليت مي مات يإيل أي 
ت يليهاممط ميي الير  مييك ةار يم  يةاعم علل إقمما ج ًعا يي مي اييمييصاايي اا  ممب مي  قم 

مط لات     م  ممب مي  قم    ي  ايا يق ن يزيًمم يي متة   يير فى ميقيال ميي يير   مك ةاب 
 أي  جيير  ل   يكجهت يي ميايش فى مييج يع اص مل أفمب إيل ميص مل مي اياير   مي ىمييهاممط 

ميي ا ير مج ياعًيا  ى ايلاار مطصت مي   يجاغى  مييهاممط   مميب مي لت علل ميةل كياط مي  مف ير
 يكافر ميامميب مي مات ي ق ي  .

 ,.Taylor, B)اميمجط  ايل م  جيت ميك يجزي   جيت ة ييكيا أظهمط ج ا ب مممةر 

DeQuinzio, J. &  Stine, J., 2014, p. 374)   أي  جيير مييهاممط متة   يير يقةي ج مل
يصاب اا  ممب مي  قم  يكي يليقي يي ا   ي ميى ميمعاير  قيا ي لت ميقيال يي  ف   يل لت مي

 جيير  ل  مييهاممط يي ميابن ميي يى   ميقم يي ميقاجر إيل ميمعاير   يلر مطجت  مي كاييم  
  ق ين مياص صير ميياصير  مية ير   زيامل مي ممل علل متك لان مي م ى  كيا أي  جيير أير 

ية همم أ ًت الو ميةل كياط مي كمممير  أ  ميةل كياط غيم مييمغ ار أ  يهاممط يم    ه ميل ر 
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غيم مي ظيلير يم  مط لات     م  ممب مي  قم   أج  يجاغى ميايت يلقم يجها ايا يجالها غيم 
 يؤلمل فى فاعلير مي مميب علل مييهاممط أ  ميةل كياط مييا للر  ايًيا. 

طةاييب ميا جير  مي ممياير فى مي مميب علل  يام مي مات ميةل كى يي أججق  أف ت م
   ميقم يي ميةل كياط غيم مييمغ ار يا يًمم علل يجي عر يي ميلجياط مييمغ ارميةل كياط 

يي   (Myles, B., 2013, p. 306)    ي  يا أ  ق   اميجمم يايلز مطةاييب ميا جير  مي ممياير
ت   مميب مط لات     م  ممب مي  قم علل أي مي ما ط ميةل كير  مط جم   كايمل فى  الي

ميةل كياط متج ياعير ميي ا ير  مي ممنل  مييهاممط متج ياعير  يهاممط مي  مصت  مييهاممط ميقيا ير 
 مي  مف ير.

 ,Matson, J., Hattier)   ييجاي  ا يم  امياي ايللاكيا أكمط ج ا ب مممةر ج جى يا ة ي 

2012, p. 271) .,M. & Belva, B  علل أي مي مات ميةل كى يؤم  إيل  اليم أعممو
  مي  قم   ميايت علل  مميب   جيير مييهاممط مييا للر يم  مييصاايي اه م مت  ممب.

أقم مييممات  Applied Behavior Analysis (ABA)مي  اي ى  ميةل    يام  قليت
ياايجر مييج ظير يلاي ر مي ى ميةل كير مي ى  مكز علل  لةيم ةل كياط ميلمم   غييم ا يي ا ت مي

يقما فيها ميةل    قيا يا يم علل فهت ميةل   يي ا ت مي  ييت مييجهجى ييا يةان ميةل   
)ميي جهاط(   ك ي  ج ا ب   م ميةل   )ميل مقن(  قيا يه ت   م مييمات اة مان  ج ا ب ميةل   أ  

 .(McDougle, C. 2016, p. 254)ي مق   كأةا  ي اميت ميةل     غييمه 

    يجي عر مإلجممنمط مي ى   جا ت ميةل كياط  مط مط يير متج ياعير ااي اميت أ  
مي غييم  ميق م فى   ن ياامئ ميجظمير ميةل كير  قيا ي ت  ازيز  يكافأل ميةل   ميجيم أ  

   مييمغ ب  ايجيا ي ت إ يات ميةل   ميةيئ أ  غيم مييمغ ب ية امًيا فى  ي  فجياط  اميت ميةل
(   قميم ميايلياط أ  2(  قميم  ي قظر ميةل   ميية همم  )1مييجاةار    ي  يي ا ت )

(  يي لت إيكاجير مي قكت 3ميي غيممط مي ى  ةان   م ميةل     ميج ا ب مي ى يؤميها   م ميةل    )
 . (Kearney, A., 2016, pp. 21 – 22)فى ة مان ميةل   ااييجع أ  مي ازيز  ك ي  ج ا ج 

يت يجم مممةاط عماير كافير فا ير علل  – فى قم م علي   – ميااقا يي ا ت م  ع  
   مة اممت فجيا   فى  جيير ااو مييهاممط (ABA)مة اممت يمات  قليت ميةل   مي  اي ى 

 ميةل كياط مييمغ ار يم  مط لات مييصاايي اا  ممب مي  قم أ  الو  ما زمت ميةل كياط 
ر    ي  علل ميمغت ييا أيامط إيي  ج ا ب عميم يي ميمممةاط يي فاعلير   م مطام  غيم مييمغ ا

 ,Corsello)كمممةر كمية يجا ك مةيل   –مييمات فى مياميم يي مييجاتط ميجيا ير أ  ميا جير 
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 مممةر ييييت ةايمكلى   (Ringdahl, J., et al, 2009) مممةر ج يت ميججممت  ئام ي (2005
 كام ت مممةر كالميي يا  فيليى    (Spreckley, M. & Boyd, R., 2009) م ةليي ا يم 

 مممةر ج جالاي إيلى  كيياميى  (McPhilemy, C. & Dillenburger, K., 2013)ميلجا مجم 
 .(Ivy, J. & Schreck, K., 2016)يامي  

ل كياط ة من مييهاممط متة   يير أ  ميةكيا أي يا يازز ما يام ميااقا يي غيممط ميمممةر 
مي ى مك ةاها يي ا ت   مصل  يع أيهاط مط لات     م  ممب  ميياصير ميااملمي كمممير  ى 

مي  قم ألجان فياي  اإعممم مةاير ميياجة يم ميااصر ا ؛ قيا أفمط مطيهاط أي أكلم ميييك ط 
مي يات مي ى   مجههي فى مي اايت يع أ لايهي  ى متع يامير يميهت   عجز  ؤتن مط لات عي 

ااييهاممط ميي يير يي  جا ت يل اات  مييممب  أ  مم ممن ميي ا   الاها  أ  عيلير مإلاممج 
كهز  -  جظييها   غيم ا يي ميةل كياط  مييهاممط مييهير  كيا  ةاب ميةل كياط ميجي ير مي كمممير 

ةير ج يجر يجظمل ميقمج متج ياعى  مي غ   ميجل  -مييميي  ميجةت  ميمفمفر  مي صلين ام ي ةاب 
  (Balfour, L., 2007, pp. 88 – 98) ي مم اايل ممءاميي يهت     م يا م لن يع مممةر كت يي 

 . (Ludlow, A., et al, 2011, p. 702)أياجمم ي مي   ئام ي   مممةر
مممة   إيل مة اممت فجياط أقم مييممات ميا جير  مي ممياير مي ى لا ط  ميااقا يي لت  ج  

فى إعممم امجايب  ممياى يأل لات     م  ممب مي  قم ي جيير  –كيا ةان مي كم  – ها فاعلي
مييهاممط متة   يير  الو  ما زمت ميةل كياط ميجي ير مي كمممير   يي لت  ةال ميمممةر ميقايير 

مط إيل مي ق ن يي فاعلير امجايب  ممياى فا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير مييهام 
 متة   يير  ما زمت ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم.

 صياغر ييكلر ميمممةر فى ميةؤمت ميم ي  مي ايى:  ييكي يي لت 
ما فاعلية برناما تدريبي قائم على فنيال تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارال 

 فال ذوي اضطرا  التوحد؟االستقللية وخف  السلوكيال التكرارية لدى األط
  يجالن يي ميةؤمت ميم ي  مطة لر ميلمعير مي ايير:

يا فاعلير امجايب  ممياى فا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير مييهاممط  .1
 متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم؟

الو ميةل كياط  ىيا فاعلير امجايب  ممياى فا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى ف .2
 مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم؟
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 ( أهداف الدراسة 1/3)
 تهدف الدراسة الحالية إلى       
 ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير مي ممياى ميامجايب ميمي ق ن يي فاعلير  -1

 يم  مط لات     م  ممب مي  قم. متة   ييريهاممط ميااو 
الو  ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى مي ممياى ميامجايب مين يي فاعلير مي ق  -2

 يم  مط لات     م  ممب مي  قم. ااو ميةل كياط مي كمممير
 ( أهمية الدراسة 1/4) 

   يلت أ يير ميمممةر ميقايير فى:
 األهمية النظرية  -أ 

عي  قليت ميةل   مي  اي ى  مييةا ير فى إلممن مييك ار مييصمير  مياماير اإ ام جظم   -أ 
  كيلير مة اممت فجيا   مييا للر.

مي ى  جا يط مة اممت يمات  قليت  –فى قم م علت ميااقا  –فلر عمم ميمممةاط مياماير  -ب 
 ميةل   مي  اي ى يع ي غيممط ميمممةر ميقايير.

ار  جا ت ميمممةر يل ر م  ممب مي  قم   ل  ميل ر مي ى   ةت ااياميم يي مياصا ا صا -ج 
 مي اايت ياها  كيا أي   ه ميل ر فى  زميم ية يم يع فص م فى مت  يات اها.

ألا ط  عليير  أةاييب  مات  فً ا يامميب     م  ممب مي  قم أكيم ميايت يع مط لات  -م 
 .مي اايت ياهت   قةيي   مف هت فىفاعلي ها 

 األهمية التطبيقية  -  
ي  ة ليم يي ج ا ب ميمممةر كاييه ييي ايجات  لاير مق ياجاط مياميم يي ميل اط مي ى ييكي أ .1

مي  قم  ي ميى ميمعاير ااييممكز ميااصر  مي ميميي فى  جيير ااو مييهاممط متة   يير 
 مي  ليت يي متع يامير يأل لات   ك ي  مي  ليت يي ميةل كياط مي كمممير مي ى  اام عي ةل   

 غيم   مف ى.
جايب  ممياى فا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى كأقم إيممم مياي ر مييصمير  مياماير اام  .2

مييممات ميا جير  مي ممياير   مي   ألا ط فاعلي   مياميم يي ميمممةاط  ي  يًجا   ظيًلا 
    ايً ا ي ل  ميلجياط ة من فى  جيير ةل كياط يا أ  الو ةل كياط أام . 

اممط متة   يير  ميةل كياط مي كمممير يم  يليه ا ا ير   ميمإيممم مياي ر مييصمير  مياماير   .3
مط لات     م  ممب مي  قم  ايا ييكي ي ميى ميمعاير يي   ييت مييهاممط متة   يير 
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 ميايت علل  جيي ها   ميقم يي ميةل كياط ميجي ير مي كمممير يم      م  ممب مي  قم اام 
 فيا  ية    كليهيا.

 ( مصطلحال الدراسة 1/5)
 التدريبي  البرناما  -

مي ممياى اأج  "يجي عر يي ميياامم  ميامجايب( 13  ا 2011 امم جيهاي ةليياي )
 ميايلياط  مييهاممط  مطجي ر مييجظير مي ى  ة همم   جي    مميب مط لات مي  قمييي علل 
يهاممط ي اممل ا ت ف مل زيجير يقممل   مي يات اأ ج  جيا اط يا للر  ع فاط  كةاهت ااممط 

 ياع مق ياجا هت   جيى فممم هت إيل أفصل قم ييكي.  
 قليت ميةل    اطي فج أة  إيل ة جميةام ي الباحث البرناما التدريبي إجرائي ا بأنه  ويعرف
؛ اهمم  جيير ااو يقممل ريزيج ف مل ا ت  ميييامةاط اممطهميي يي يجي عر   ييمي  اي ى  ي

ير مي م ير  مييهاممط متة   يير مييج ياير(  الو مييهاممط متة   يير )مييهاممط متة   ي
ميةل كياط مي كمممير )ميةل كياط ميقمكير مي كمممير   ةل كياط إي من مي مط مي كمممير   ميةل كياط 

 ميي يمل مي كمممير( يم  مط لات     م  ممب مي  قم.
 Applied Behavior Analysis (ABA):تحليل السلوك التطبيقي  -

 (ABA) قليت ميةل   مي  اي ى   (Howlin, P., 2010, p. 134) يييا   ييي امم اا م 
 قليت مطةااب     ي  يي ا ت مياجز ميةل كيرأ ج  مي ص م أ  ا ج ااصر ا ةيلر  اأج 

      ع مة مم يجياط يقممل علل أةا يلةل   ييامفر يا يةان   م ميةل    ع مفا مييق يلر 
     ة من ميزيامل أ  ميالو.ميي ل ب إقممل  فى   م ميةل

 (Lindgren, S., Doobay, A., 2011, p. 12)ةك ط ييجمجميي  أييةا م اا   امم ي
  ييت فاايير    غييم ةل كياط يايجر فى عيلير   اين ميياامئ ميةل كير  اأج  تحليل السلوك التطبيقي

ي يل     ميةل   طكت يي مي فاير  ياايجر ييك علل  (ABA)يؤكم فى جل  مي فط     مي مات
   لى ةاا ر  ميا مفب مي ى  ليمميم  يات كايم يلاي ر متج ياعير  مييامير  ايا فى  ي  ميظم م 

 ميةل  . 

 ي   يم يلةل   ميياامئ مي جمياير علل اجان مي مات طيكات  ميةليت مييجظت مي  اين     عيلير

  ك ي ية  ير ميية امير أيكات مي مات أي ي مي ق ن ي ميياجل     مط مييليمل متج ياعير ميةل كياط

 ,.Healy, O., Lydon, S., Holloway, J. & Dwyer, M)ميةل   فى  مي قةي مي   م عي

2014, p. 462).  
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أقم مييممات ميةل كير مي ى  ييا ةان ية الا ميااقا  اميًلا ي قليت ميةل   مي  اي ى اأج  
ي ى يقما فيها  اهمم مي  صت إيل ميا ميت  ميي غيممط  ا يم علل  قليت ميةل   فى إ ام مياي ر م

مي ى  قكت ظه م ميةل   ايكت يايي   يي لت ميايت علل  اميت ميةل   أ   غييمه يي ا ت 
مي قكت فييا يةان ميةل   )ميي جهاط(   معيت أ  إ لان يا يلقن اايةل   أ  ج يج   )ميل مقن( 

   ةل ًكا يمغ ًاا أ  غيم يمغ ب. علل قةب جي  ميةل   ميية همم يي قيا ك ج
  (Applied Behavior Analysis Techniques)فنيال تحليل السلوك التطبيقي  -

علل أةا  ميجظمير متي مم ير مإلجمم ير يةكيجم   يي   قليت ميةل   مي  اي ى يماتي  ت 
    م لت فه  ية امت يجي عر يي ميلجياط ميةل كير فى  ق ين ميهمم مي   مة امت يي أجل

مييمات    ي  اجان علل ميهمم مييممم  ق ي   ة من  جيير أقم ميةل كياط أ  الو ةل كياط 
 أام .

 ,.Granpeesheh, D)م ميي جممجاييي   ج جالاي  اما ك   ميجي  ميكة ي  ي كم كت يي 

Tarbox, J. & Dixon, D.  2009, p. 164)  ج يت ميججممت  ئام ي  (Ringdahl, et al, 

2009, pp. 15 – 17)    ييييت ةاميكلى  م ةليي ا يمSpreckley, M. & Boyd, R. 

2009, P. 338)  أي ما يام فجياط يقممل  فً ا ييجهب  قليت ميةل   مي  اي ى إجيا ي  فم علل
ميغمو أ  ميهمم مييجي م  قيا ي ت مة اممت ميمعت  مي ازيز ي جيير ميةل كياط أ  مييهاممط 

ة اممت فجياط مي اميت ي اليت أ   غييم يظهم أقم ميةل كياط يع مة يممم مييمغ ار  فى قيي ي ت م
  إلالان ةل كياط غيم يمغ ار ؛ ج مه  يكي اص مل جميمل  ايجيا  ة امت فجياط مييجع  ميق م

 ي  فم ما يام ميلجياط علل اامل مييممب  ميهمم مي   يايت علل  ق ي    إت أي   ه ميلجياط 
 يةل كير مي ى   جا ت ميةل   ميظا م.يجال ر يي ميجظمير م

  (Independence Skills)المهارال االستقللية  -
ةاام صايق )127  ا.2011 امم كت يي إكممت قةي   م  عام مي  اب )   2012(  م 

( علل أي ميةل   متة   يى أ  مييهاممط متة   يير  ى فممل مي لت علل مي قمم يي 186ا.
مءاميي    ي  ق ل يصاق فامًمم علل متع يام علل جلة  فى  لاير متي صان  متع يام علل 

اممن مأي  فى ااو  مق ياجا    ميل ر اها   مي ممل علل إفاير ع فاط مج ياعير يع مءاميي   م 
 مطي م ميااصر ا  ايكت ي ا ت مج ياعًيا.

ميي يير اكلانل م ي   يامم مييهاممط متة   يير اأجها مي ممل مي زير ي ق ين قاجاط ميقيال 
يةاعمل يي مءاميي إت فى أ ين ميقم م    ييت  ل  مييهاممط كت يىن كاة اممت مييمقاو 
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ممم ها  مي ة ن   مي ممل   مي زييي   جا ت مي اات  مييممب   مييهاممط مييصمفير كاي اايت اايج  م  م 
 ,Ayres, K., Mechling, L. & Sansosti, F., 2013)علل مي  مصت  مييهاممط متج ياعير

p. 260) 
( اأجها فممل مي لت    م  ممب مي  قم علل 109  ا. 2018 يامفها يقيم يصااح )

متع يام علل جلة  فى ييامةر قيا   ميي يير اص مل  اياير  اقيا يك ي يمي  مي ممل علل  جا ت 
صير   ك ي   قيت مي اات  مييممب   مم ممن ميي ا   الاها   مة اممت مييمقاو   ميجظافر مييا

 ميية  يير  قياير جلة  يي ميياا م.

 & .Parsons, M., Reid, D)  قمم ياميا اامة جز  ميجي  ميم  ايم  ت يي م

Lattimore, P., 2009, p. 41)   يهاممط مياجاير مي م ير يجاتط مييهاممط متة   يير فى
(Self-help Skills )،  يهاممط ميقيال ميي يير (Daily Living Skills ،) يهاممط مية ير 

(Safety Skills). 
مي مممط مييك ةار  ميي الير  مي ى  ومما سبق يعرف الباحث المهارال االستقللية بأنها 

ييكي  مميب مط لات     م  ممب مي  قم عليها ق ل يك ج م فامميي علل متع يام علل أجلةهت  
ميي يير يع إيكاجير ف ان قاجا هت ميي يير   مي ى    قيلهت ميية  يير فى ي مجهر ي  لااط ميقيال

 زيم يي فمم هت علل متة   يير   ايا يةاعم ت فى ميايش اص مل  اياير     يلت مييهاممط 
 متة   يير فى مييجاييي مي ايييي:

  ى فممل مط لات     م  ممب مي  قم علل متع يام علل  المهارال االستقللية الذاتية  -أ 
ةل كيا هت ام ي يةاعمل  أ  ايةاعمل فى أ ين ميقم م ايا يق ن     جي مممل  م هت  م  

متة   يير    ي  فييا ياا  جا ت مي اات  مييممب ايكت ي ا ت  ية  ت   ك ي  مم ممن 
ميي ا   الاها  مي يييز ايجها   مت  يات ايكت ية  ت اجظاف هت ميياصير فييا ياا 

جظيت عيلير مإلاممج  ميجظافر يجها ايكت يجاةب     ت  ل  مطيم   مي ج   متة قيات    
 أااام فمعير   يلت فى: رمييهاممط متة   يير مي م ير ل ل

  ى فممل مط لات     م  ممب مي  قم علل مي اايت المهارال االستقللية المجتمعية   -  
يات اااو مطي م فى إ ام اي ر مج ياعير  ايا يق ن ي  مي لاعت  متع يام علل جلة   مي 

 مطفاات مياةي ر ايكت مة   يى كاييهاممط مييجزيير  مي ى   الن اجظافر مييكاي مي   
يايش في   مت  يات اأيااا   جياها   مييقافظر علل جلة  يي مطم مط  ميي مم ميا مل يي 

ايت ا ت إمممك  يا  م ها   ميصا م  ميجز ت علل ميممج أ  مطيااب ايكت ية  ت   مي ا
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ممم  فيي ها   متة   مي عجم ميما ت أ  ميام ج يي يكاي يايي   عا م مي مين  اايج  م  م 
  ميةيم في .

   ا  اايممجر مي ى يقصت عليها مي لت     م  ممب مي  قم علل فا ير   ميم مييهاممط 
 متة   يير مييامل يه ه ميمممةر.

 ( (Repetitive Behaviorsالسلوكيال التكرارية -
 مي م ير ميةل كياط ميجي ير  مإللامل :يجها يا للر ن علل ميةل كياط مي كمممير  ةيياطي ل
 مي   ةير مي  قم   ميةل كياط ميةل    مي ظيلير  غيم ميةل كياط   مي مط جق  ميي ج   ميةل كياط

 .(13  ا 2007   اقمم    عا م ميا يب جيات)
لير  صمم عي مي لت مييصاب   ى يجي عر يي ميةل كياط مي    مف ير غيم مي ظي

اا  ممب مي  قم م ي ةاب يقمم    ةت ااي كممم     مم ح فى يم ها ايي ميقمكاط مءيير يلجةت 
 ,.Esbensen, A) أجزم   مييا للر إيل مت  يات مييكلم اي     يا  مي  يم مييميم ام  يي لااط

Seltzer M., Lam, K. & Bodfish J., 2009, p.57). 
 (DSM – 5)مي اار مياايةر  – مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير  ميمييت مي يايصى أ مم 

 اميًلا يلةل كياط مي كمممير ميجي ير اأجها يجي عر يي ميةل كياط مي ى ي صم اها م  ممب مي  قم  
 ميقمكاط فى مي كمممير أ  ميجي ير   ت يجي عر يي مطعممو  مةار ميج ان  مي ى  ييت: 

مييمي  غيم ميجايم متي زمت )مي ياا (  ميم اار علل  مإلصممم مطييان  مة اممتر(   ميقمكي) ميجةمير
 اص مل لاا ر يقم مل م  ياياطميللظير      غيم أ  ميةل كياط ميللظير مطجيا  مي   ةير أ  اايم  يي
فى  اومجال أ     فم  مكيز ا ج عير أ  يم ها ية    قيا يي عامير غيم  ام  مي ى   عايير

ميقةير   مياي ر )يظا م( يج مجب عامير غيم أ  م  ياياط ميقةير يليما ط متة جاار
.(APA,2013, p.50)  

ايي ميةل كياط مإلمممكير غيم مييأي فر يلت متجيغات     مم ح ميةل كياط مي كمممير فى يم ها
ممجر أفت يي ميةل كياط مي ات  مياام عي مي مفع  متي زمت ام  يي لااط غيم فاات يل غييم إيل 

 ,.Ravizza, S., Solomon, M)مي كمممير  مي ى   يلت فى ميةل كياط ميقمكير ميجي ير  مي كمممير 

Ivry, R. & Carter, C., 2013, p.773). 
يجي عر يي مييظا م  ومما سبق؛ يعرف الباحث السلوكيال التكرارية إجرائي ا بأنها 

م ي ةاب يقمم يي   عي مي لت مييصاب اا  ممب مي  قم صمم مي ى  مي ظيليرميةل كير غيم 
   مم ح فى    ت يجي عر يي مطعممو أ  مييظا م  مةار ميج ان     ةت ااي كممم  أ   اياى 

ايي ميةل كياط مإلمممكير غيم مييأي فر يلت متجيغات مي ات  مياام عي مي مفع ام يم ها يي  لت ء

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esbensen%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18566881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seltzer%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18566881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lam%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18566881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodfish%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18566881
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 غييم إيل ممجر أفت يي ميةل كياط مي كمممير  مي ى   يلت فى  متي زمت ام  يي لااط غيم فاات يل
 ميااقا فى:  ا يقممميةل كياط ميقمكير ميجي ير  مي كمممير 

 الحركية التكرارية  السلوكيال -1
يجي عر يي ميةل كياط ميقمكير غيم مي ظيلير  مي ى ي  ت اها  يعرفها الباحث بأنها 

ي  مم  م ق     يلت  ل  ميةل كياط فى قمكاط مي لت     م  ممب مي  قم ايكت ي كمم م  
ياي    ك ي  قمكاط أجزمن ميجةت كهز ميمأ    م ممجها   قمكاط  ميجةت ميي كممل كهز ميجةت   م 
مييميي  مطصااع كاي صلين م ي ةاب   ميج م ااطصااع  ييها   ف قها  غل ها   ميييى علل 

ير فى مي اايت يع مياي ر مييقي ر ك كممم أ ممم مطصااع   مة اممت ميق م  اص مل غيم  ايا
 يي  مطييان  مطيااا   ييهيا   كممم    ن مطييان  ميقيل ر فى أيااا  أ  أياكي يقممل.

 التكرارية  الذال إيذا  سلوكيال -2
يجي عر يي مييظا م ميةل كير مي ى ي  ت اها مي لت    م  ممب  ويعرفها الباحث بأنها 

ا م   أ  جلب مإلي من يي مياي ر مييقي ر ا  أ  مءاميي     يلت  ل   مي  قم اهمم إيقان مط  
مييظا م فى ميةل كياط مياجيلر ميي جهر جق   م    أ  مءاميي كاتص ممت اايجمممي أ  ميج ميم 
ايكت عات    مب ميجةت ااطييان  مطيااب يي ق ي    ةل كياط إي من مي مط كاياو  يم 

ماات مطصااع مييام  فما ميجلم أ  قك     امش ميجةت  جمق     مب ميمأ  اايجمممي  م 
 ااطييان ميا مل م ي م  يات.

 التكرارية  المقيدة السلوكيال -3
يجي عر يي ميةل كياط ميجي ير ميجايمل مي ى يظهم ا مي لت     ويعرفها الباحث بأنها 

م فيها عي ميجي  م  ممب مي  قم  ت ي ات مي غييم فى جي ها أ  يظهم ا   يصاقب أ   غيي
مييقمم يي فال  ج ااط غ ب  صمم  غيم يامم      يي  ل  ميةل كياط ميجي ير فى  جا ت 
أج م  يي مط اير أ  ميييم ااط م ي  غييم  أ  اأم مط يايجر أ  جي ير       يايجر فى  مي ر 

  ميي ا  أ  ميج ت   ف     ميجظافر        أجيا  يقممل فييا ياا مي لاعت يع ااو مطييان أ
مطياكي أ  مطيااب أ  مطيااا م ي غيم ت   مي  اب إيل أياكي يقممل ايكت ي كممل م ي 

  غييم.
   ا  اايممجر مي ى يقصت عليها مي لت علل فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير مييام يه ه 

  ميمممةر.
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 منها الدراسة ( 1/6)
ااي مي ر يا  مي جمياير ا صييت مييجي ع يي  ىمي جمياة امت ميااقا فى ميمممةر مييجهب ي 

فاعلير امجايب  ممياى فا ت   ي  اهمم مممةر مي اا ر  مي جمياير  مط مي ياةاط مي الير  مياامير  
علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير ااو مييهاممط متة   يير  الو ااو ميةل كياط 

ييلت ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل فجياط  قليت   قيا  قممي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي 
ميةل كياط مي كمممير   متة   يير مييهاممط   ايجيا  يلت ()المتغير المستقلميةل   مي  اي ى 
     م  ممب مي  قم. لات مطيم   )المتغيريل التابعيل(

 أدوال الدراسة ( 1/7)
 تنقسم أدوال الدراسة الحالية إلى 

 لضبط التجريبي، وهي أدوال ا -أ 
ي يا  جيليات مي  ميم  ي يايا م  ممب مي  قم    )إعممم  عامت عام مر يقيم   -1

2005  ) 

 (2011ايجي  يل كان )ميص مل مياايةر(    )إعممم  صل ط فمج   –ي يا  ة اجل مم  -2

  ، وهيأدوال قياس متغيرال الدراسة -  

 ميااقا( إعممم)           ممب مي  قم.فا ير   ميم مييهاممط متة   يير يأل لات     م  -1
 ا(إعممم ميااق)          فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير يأل لات     م  ممب مي  قم.  -2

إعممم )      البرناما التدريبي المقترح القائم على فنيال تحليل السلوك التطبيقي.  -ج 
 ا(ميااق

 ( حدود الدراسة 1/8)
 ايقم م مي ايير:ي قمم يجات ميمممةر ميقايير ا

عيجر يي مط لات     م  ممب مي  قم يي ميممجر مياةي ر  مي يي   مم ح الحدود البشرية   -
 ( ةج مط.8 – 5أعيام ت ميزيجير يي )

 الحدود المادية  تتمثل الحدود المادية في  -
 فا ير   ميم مييهاممط متة   يير يأل لات     م  ممب مي  قم.           -أ 
 يةل كياط مي كمممير يأل لات     م  ممب مي  قم.           فا ير   ميم م -ب 
 ميامجايب مي ممياى ميي  مح مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى. -ج 
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 الحدود العمنية  -
ت   مة يم 2020-2019  اين ميمممةر ا ت ميلصت ميمممةى ميلاجى يي مياات ميمممةى 

فى مييجزت    ي  جظًمم ي ليى فيم   كم جا ميية جم   يهم أاميت يي فات مطيهاط يجهايرمي مميب 
 ياجاط ميااصر    الين ميايت  مإلجممنمط متق ممزير مي ى فايط اها ميم ير اغلن يممكز     متق

اها.



 

 

 
  

2 

 )مفاهيم أساسية( اإلطار النظري

 ميلصت ميلاجى

  
 التوحد. اضطرا ( 2/1) 

 المهارال االستقللية.( 2/2) 

 .السلوكيال التكرارية.( 2/3) 

 تحليل السلوك التطبيقي.( 4/4) 
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 الفصل الثاني

 )مفاهيم أساسية( اإلطار النظري
الن اي     ي ك ي مإل ام ميجظم  يلمممةر يي يجي عر يي مطجةان ميلكمير مي ى   

ميمممةر   فم فةت ميااقا مإل ام ميجظم  إيل أماار يقا م؛ ي جا ت مييق م مط ت يجها مطماياط 
ميجظمير مييم ا ر اا  ممب مي  قم  ية امً ا يله ي   جةار مج يامه   ي  يًجا اصا ص  

  يقكاط  يايص    أةااا .
  صجيلها      م مييهاممط  ايجيا ي  يي مييق م ميلاجى يله ت مييهاممط متة   يير

  مفع  ل   –  ى ميل ر مي ى   جا يها ميمممةر  –متة   يير فى يمقلر مي ل ير ميياكمل  ميي أامل 
مييهاممط يم  مط لات     م  ممب مي  قم ي امجر اأفممجهت مياامييي  ج مقى مي ص م فيها  ي جا ًت 

  أةاييب  جيي ها.  مييهاممط متة   يير ميية همفر اايمممةر   من
 ي جا ت مييق م ميلايا يله ت ميةل كياط مي كمممير ميجي ير  اصا صها  يظا م ا   أج م  
ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم  ميية همفر فى ميمممةر   أةاييب الو 

  ل  ميةل كياط يميهت.
ي ى  يله ي   أةة   اصا ص   لت ايجيا ي  يي مييق م ميمماع يمات  قليت ميةل   مي  ا

 يممقل   ا  م    فجيا   مييا للر.
  فييا يلى ي جا ت ميااقا مييقا م مطماار مييقممل ةلًلا علل ميجق  مي ايى:

 :Autism( اضطرا  التوحد 2/1)
يام م  ممب مي  قم أقم ف اط     متق ياجاط ميااصر   يمجع أصت كلير مي  قم 

 مي ى  اجل ميجل  أ  مي مط   فم ظهم   م   Autosميكلير مي  يجير  إيل Autism)مط  يزت( 
ت قيي جيم 1943عات  Leo Kannerمييص لق يي فات مي ايب ميجلةى مطيميكى يي  كاجم 

 .Autistic Disturbances Affective Contactاقل  مييهيم ااج مي 
م يياصيي ااإلعافر ميا لير  فم  جم يي  كاجم أي ةل كياط يجي عر يي مط لات مي يي كاج  

ت    اان يع اصا ا فصات مي ل ير  كيا ت   ياا  يع مي الم ميا لى فل ص م   مي  ليمير  ات 
 Kanner ى ي  زير يي مطعممو مإلكليجيكير مي ل  صم  ؤتن فأ لن عليها ي  زير كاجم

Syndrome  أ    قم مي ل ير ميياكملEarly Infantile Autism  ام كلير أ  يزت طجها  فم ما
 (.11  ا. 1999كلير ي لممل فل ياجا ا   ت  ة ايت كليًمم فل ميلغر مإلججليزير )ةهات علي ل  
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 مي اار يظهم م  ممب مي  قم فى ت؛ يت1943 اايمغت يي  قميم يي  كاجم يه م مت  ممب عات 

 مطيميكير ميجياير  صممه ي  م ميا لير مإلقصا ى ي   ممااط مي يايصى ميمييت يي  ميلاجير مط يل

مإلقصا ى  مي يايا يمييت ميلايلر مي اار فى مط يل يليمل  ظهم 1968  1952 ميجلةى يل ب
عات  Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) ميلايا 
 (. 4  ا. 2007يص لل يل ت  اايم يقيم  )ت 1980

يم ت مياماير  قط يةيياط عمل كيمممفاط ي  يجها فل م Autism فم مة امت يص لق 
)مي  قم  مي م  ير  متج مممير  مط  ية  (  كلها يلمتير علل جل  ميياجل ميييام إيي  فل  اميم 

  ل  ميل ر.  
 ( مفهوم اضطرا  التوحد2/1/1)

مي اميلاط مي ى  جا يط م  ممب مي  قم اقةب  ج   مييممم  ميلكمير  مي اصصاط   ج عط
مياليير مي ى م  يط اه ه ميل ر   يي لت فإي  جا  عمًمم يي ميج ا  مي ى ي لن عليها كافر مييا صيي 
ايجات م  ممب مي  قم  ايجيا   جم ج ا  أام   لمم اها كت  اميم ت  ممب مي  قم عي غيمه  

ها   يي لت ف   عيم ميااقا إيل عمو  ل  مي اميلاط  مة ا ا أ ج  مي ياا   متا  م ايج
  ص ًت إيل صياغر  اميم يايت ية الص  ميااقا اام عمو   ه مي اميلاط علل ميجق  مي ايى:

( 16 – 15  ا ا. 2013(  فايزل أقيم )20  ا. 2002  لن كت يي ةهل جصم )
فى  اميلهيا يل  قم اأج  أقم مت  ممااط متم  ا ير مييا مل   مي ى  ظت ي زميجر يع مي لت يج  

يةج مط ميل ا مط يل يي ميايم  ية يم   مت قيا     يؤلم علل جييع ج مجب ظه م ا ا ت م
جي ه   اامه عي ميجي  مي اياى  كيا ي لم علل مي  مصت ة من ميللظى أ  غيم ميللظى  ميا فاط 
متج ياعير   علل أغلب مي مممط ميا لير يهؤتن مط لات ايا يل مه مت صات  متة لامل يي 

  يي ميااممط  مي جامب مي ى ييم اها      ي قةي يي ا ت مي مات ميا جى مييقي يي ا   أ
 ميياكم.

( ه اأج  ج   يي مت  ممااط ميجيا ير مييج يمل  32  ا. 2003 يامف  عامت عام مر )
 مي   يؤلم ةلًاا علل عمل يجاتط يايلياط مي   م  يصاب ا  مط لات فات ال غ ميلايلر يي 

ل  ج م جي  غيم  اياى   مطممن غيم مية   فى يجاتط ل لر  ى: مي لاعت ميايم   يج    عل
متج ياعى   مي  مصت  ميةل   ميجي ى مي كممم    مي صلب  ميم  يي ميجايم   أجيا  قمكير يا ل  

  م  ياياط ااجاصم غيم  ظيلير يألييان.



    اإلطار النظري    =======================================الثانيالفصل  

- 20 - 

 

( 19  ا2005) (1)(NSAC)     م  ممب مي  قم يأل لات مي  جير كيا  امف  ميجياير
 مي لت إيل عيم يصت أي فات  ظهم مي ى مطةاةير مييم ير مييظا معاامل عي يجي عر يي  اأج 

 :مي ايير يهًمم  ي  يي مت  ممااط )30)
 .ميجي    ااع أ  ةمعر فى م  ممااط -أ 

 .يليليممط ميقةير متة جاااط فى م  ممااط -ب 

 . مطقمما يلجا  متج يان م  مي الن فى م  ممااط -ج 

  مييامفر.   ميلغر ميك ت فى  ممبم  -م 

 ,.Myles,  B)  امف  اميجمم يايلز   يم  ة مجةي  جياي  ايل مة  ط  ييجاي ممجكاي

Swanson, T., Holverstott, J. & Duncan, M., 2007, p .42)  اأج  إعافر    مير  امأ
يجاتط م يةر     يظهم يي ا ت مي ص م فى ل اميايمفى ميظه م فات ةي ميل ا ةج مط يي 

  ى مي لاعت متج ياعى  مي  مصت  ميةل كياط ميي يمل  مي كمممير   مت  ياياط مييقم مل      ي ع 
 .Pervasive Developmental Disorder (PDD) يي يجي عر م  ممااط ميجي  مييايلر

 مي ى  -  فً ا يل اار ميمماار يي ميمييت مي يايصى  مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير مييامت -
  ت ي  زير أةايمجم  ي  زير ميط  م  ممب مي ل ير مي لككى  م  ممااط ميجي  مييايلر غيم 

 مييصجلر.  
 ,.Lubetsky, M) ي لن كت يي يام يي ي ا  ةكى  اجياييي  اجمي  ج ي ياكج ججت

Handen, B. & McGonigle, J., 2011, p. 4)  كمية  فم ياكم جات (McDougle, C., 

2016, p. 19)  علل  اميم مي  قم اأج  عاامل عي  يم  مةع ميج ان يي مت  ممااط  مط
مطةا  ميجي م ي جى مي   مير   يامأ فى ميظه م عجم ةي ل ا ةج مط   يؤلم علل يا لم 
ج مجب ميجي  مإلجةاجى   يصاقا  فص م فى مي مممط ميا لير مي زير يايلير مي الت  متك ةاب  

ت ل لر يجاتط م يةر  ى: مي لاعت متج ياعى  مي  مصت  ميةل كياط ميي يمل  يظهم جلًيا يي ا 
  مط مت  ياياط  مطجي ر مييقممل. 

 يامم مي اج ي مطيميكى ميليممميى م  ممب مي  قم اأج  إعافر    مير  ؤلم علل مي  مصت 
ل ا مط يل يي قيال ميللظى  غيم ميللظى  مي لاعت متج ياعى ايكت عات   يظهم فات ميةج مط مي

مي لت   يجاك  علل أممن مي لت ميقيا ير  فمم   علل مي الت  مك ةاب مييهاممط   ي ةت ااي كممم 
ظهام مة جاااط  فى مطجي ر  ميقمكاط ميجي ير   ي ا ير مي غيم فى مياي ر أ  ميم  يي ميي يى   م 

                                           
(1) NSAC: National Society for Autistic Children. 
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 ,.Hallahan, D., Kauffman, J. & Pullen, P)غيم عامير يليليممط أ  ميااممط ميقةير 

2012, p. 17) 
مييال ياط  جيع ا يها يي ي ت مي ى مي مي ر علل يؤلم عصاى م  ممب ج يجر     عجز  
علل  مي ممل عمت فى   يلت متج ياعير  مييهاممط فى ييك ط يةاار ميمياغ ا مة ر  ياايج ها

م  ممب  ميلممغ  كيا أج   فط اممت مة  ميلاب علل مي ممل  عمت مطفممم  يع ع فاط متم اا   الن
مءاميي  يع ميا فاط  علل صياغر مي  مصت علل ميياا فممل علل م ي  ايكت يؤلم جيا ى

مي لكيم  فى ي صلار  جيا ج يي ميةل   ي كممل كيا أجهت يظهم ي أج مًعا يجاةب  ايكت  متة جاار
 (.22  ا. 2013)جا ت أام   يقي م جاصم   م ت يةا م  

 م  ممب ع لى ميل  ؤم  يميمل إعافر  ةاب مي ى ميكم ي ة يير مت  ممااط م    أق

 ميا لى  متمممكى ميجي  فى  أام ي   يةاب مي لت  عيم يي مت يل ميةج مط فى  يظهم  مج ياعى

 (.75  ا. 2014ا  )ةقم مي  ا    جج   قةي   مييقي يي يع  مي  مصت متج ياعى  ميجي 
( مي  قم اأج  م  ممب مم  ا ى يايت 24 - 23  ا ا. 2014  امم ةجان ةليياي )

 يمكب ج يجر الت ا ظا م مييخ  فه  م  ممب جي مي جى يظهم  قميًمم فى ميةج مط ميل ا 
مط يل يي قيال مي لت   ية يم يم  ميقيال   يؤلم علل مي لاعت متج ياعى  ميلاب مي ايلى 

مب مي  قم عمًمم يي ميةل كياط ميغميار  مييا ل  مي  مصت ايكت عات  كيا يظهم مييصاا ي اا  م 
 مي ى   ةت ااي كممم  ميم اار  ميم  يجير ميي ل ر. 

 ي صم ا  أقم مت  ممااط مي   مير   مي ى  ظهم ا ت ميةج مط ميل ا مط يل يي قيال 
مي لت    ي  ج يجر ت  ممااط جي م ي جير  ؤلم علل  ظا م مييخ   ااي ايى فه  يؤلم علل 
يا لم ج مجب ميجي  ااصر يا ي الن ااي  مصت متج ياعى  مي  مصت ميللظى  غيم ميللظى    ت 
ية جيا ي يألييان أكلم يي مة جاا هت يأليااا مييقي يي اهت   يام  عليهت متجزعاج عجم 
م يقا ير  غييم ميم  يي أ  جي  ميقيال ميي يير  كيا  ظهم يميهت ميقمكاط مطيير  مي كمممير )يقي  

 (.73  ا. 2018مييمفا    
 يي ا ت ميامو ميةاان ي قظ أي جييع مي اميلاط مي ى عيم ط ت  ممب مي  قم 

 م ل ط علل أي مي  قم:
 م  ممب    م  أ  مم  ا ى أ  جيا ى. .1
 أةااب عصاير أ  جي مي جير   يؤلم علل  ظا م مييخ. ي م  ممب  .2
   يم  ميقيال.يظهم فات ةي ميل ا ةج مط يي قيال مي لت  ي زي .3
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يجاتط م يةر  ى مي لاعت متج ياعى  مي  مصت  ميةل كياط  ر ظهم أعمم   فى ل ل .4
 ميي يمل  مت  ياياط  مطجي ر مييقم مل.

يجيأ ج يجر يامم ميااقا م  ممب مي  قم اأج  "م  ممب جيا ى  وتأسيس ا على ما سبق؛
ميةج مط ميل ا يي عيم  ت جي  جى ؤلم علل  ظا م مييخ   يظهم ايك جيم ي جيرت  ممااط 

مي لت    ظهم أعمم   فى ل لر يجاتط   يلت فى: فص م مي ممل علل مي لاعت متج ياعى 
 مي  مصت ة من ميللظى أ  غيم ميللظى    ظهم علي  ميةل كياط مي كمممير  ميجي ير ميي يمل  مط 

 مت  ياياط  مطجي ر مييقم مل". 
   التوحد ( نسبة انتشار اضطرا2/1/2)

أفممم يكت  (5)   جم يقا تط عميمل ي قميم عمم مييصاايي اا  ممب مي  قم فهى   مم ح يي
 (6 – 4) ميجةار ايي   لن علل   ياظت ميمممةاط مياليير (1000) فمم يكت (91) إيل (10000)

فى   (1 :3(   أي جةار مإلصاار اا  ممب مي  قم فى مي ك م ي امجر ااإلجاا  ى )10000)يكت 
 ,Val Cumine)اايجةار يل ك م إيل مإلجاا  1 -5قيي  ييم ااو ميمممةاط إيل  ج مه اجةار 

J. 2013, p.3). 
أي جةار مج يام مي  قم اايياااي  ام أعلل يي  (Kendall, P., 2010, p.138) ي كم 

 %.10%   فى ميييلكر ميي قمل 16 -13يلي  ها فى أ  م ير يي م ت مياايت  فهى   مم ح ايي 
 ي قظ مي زميم ميي  مم فل أعممم مط لات     م  ممب مي  قم ايكت ةميع فى كافر 
مييج يااط  قيا  ييم أقما مإلقصانمط مي ل جيم ا مت قام مي  يى يمممةاط  اق ا مي  قم 

( قاير  تمل اام 250: 1( فم أصاقط )2003ااي تياط ميي قمل مطيميكير   ي  فل يجايم عات )
( 1999فات  ي  ياايمل  فً ا يإلقصانمط مي ى جيم ها ميجياير مطيميكير يل  قم عات ) أي كاجط
 .In: Schreck, A, Williams, K. 2006, p)(  تمل 10000( قاتط يكت )5 -)4الغط 

355). 
(2) فى اياي صامم عي ميجياير مطيميكير يل  قم 

 (ASA) ( أظهم  زميًمم 2012عات )
مج يام م  ممب مي  قم   كممم قم ل  ايي ميي مييم علل ميجق  ميي  ق يلق ًظا  ةميًاا فى 

 (.1ااييكت )

                                           
(2) ASA: American Society of Autism.  
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 ( 2012 -1975(  يوضح نسبة انتشار اضطرا  التوحد بيل عام )1شكل )

: 1( كاي اجةار )1975( أي يامت مج يام م  ممب مي  قم عات )1 ي  ق يي مييكت )
( 88: 1( إيل جةار )2012ل  صت فى عات )( قاير  تمل   ظت   م مي زميم ي ةام  ق 5000

 قاير  تمل.
( عي يمكز مييكافقر  مي قكت ااطيممو ااي تياط ميي قمل 2020 فى اياي صامم عات )

   م أعممم مط لات مييصاايي  أظهر (Center of Disease Control (CDC))مطيميكير
تمل علل ميجق  ميي  ق ااييكت ( قاير   59: 1( إيل جةار )2018اا  ممب مي  قم ييصت عات )

(2.) 

 
 ( 2020(  يوضح نسبة انتشار اضطرا  التوحد حتى عام )2شكل )     
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: 1( جةار )2020( أي جةار مج يام م  ممب مي  قم فم الغط عات )2ي  ق يي مييكت )
ي  ( قاير  تمل    88: 1( جةا ها )2012( عات )1( قاير  تمل  اام أي كاجط  فً ا يليكت )54

 ( ةج مط ف   ايا ي  ق مي زميم ميةميع يل ر م  ممب مي  قم.8ا ت )
أي ميزيامل فى أعممم     م  ممب مي  قم إجيا  ى ج يجر  -فى قم م علي   –ويرى الباحث 

مي  مت مي   قما فى أةاييب   ةا ت ميكيم ميي ال ر اه م مت  ممب   ك ي  مي قميم ميمفين 
ممب  ايا قم يي إمممج ف ر م  ممب مي  قم  يي ف اط أام  ييقكاط مي يايا يه م مت  

ييااهر يها فى ااو مطعممو   مي ى يصاب مي يييز ايجها  ايي م  ممب مي  قم إت فى   ن 
 يقكاط  يايصير  م قر  يقممل ايكت صامت.

 ( محكال تشخيص اضطرا  التوحد 2/1/3)
عات  (Leo Kanner)يي  كاجم يت ي مكب ظه م يص لق م  ممب مي  قم علل يم مياايت 

( إمممج   يي مطمير مي يايصير   ااصر ميمييت مي يايصى  مإلقصا ى ي   ممااط 1943)
 مي   صمم علل غمممه  ،(APA)ميا لير   مي    صممه ميجياير مطيميكير يل ب ميجلةى 

ممجاا   اي International Classification of Diseases (ICD)مي صجيم ميااييى يأليممو 
  ي  ي يات مياليان  مييا صيي فى مييجات ايقا ير   صيم   م مت  ممب   ةام ميي اافار  

 أغ ممه  مي امم علل يا ي    أعمم  .
( يي ميمييت مي يايصى  مإلقصا ى 1968(  ميلاجى عات )1952فلى مإلصممم مط ت )

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersي   ممااط ميا لير 

(DSM)  يت يظهم م  ممب مي  قم كأقم أجيا  م  ممااط مي ل ير  ايجيا ظهم يليمل مط يل فى
 مي    DSM III, 1980 & DSM III- R,1987))مي اار ميلايلر  مييامير يي جل  ميمييت 

ظهم  يي يص لق م  ممااط ميجي  مييايلر  لت جم  مي   م فى يقكاط مي يايا ميااصر 
 ,DSM IV, 1994 & DSM IV – TR)م مت  ممب  فلى مي اار ميمماار يي ميمييت اه 

أ يلط ي  ف اط أام  ييااهر ي  فى ااو مطعممو  قط يظلر م  ممااط ميجي   (2000
كي  زير أةايمجم  ي  زير ميط  .Pervasive Developmental Disorder (PDD)مييايلر

يجي  مييايلر غيم مييقممل  لت مج هان ااي اار مياايةر  م  ممب مي ل ير مي لككى  م  ممااط م
 مي ى   يجط  غييًمم عي مي اار ميمماار فى يقكاط مي يايا  (DSM V, 2013)يي ميمييت 

ميااصر اا  ممب مي  قم  فى يةيل ميل ر يي م  ممااط ميجي  مييايلر إيل م  ممااط  يم 
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م  ي  زير أةايمجم  م  ممب مي ل ير مي  قم  مي ى   ت ف اط أماار    ى م  ممب مي  ق
 .  (McDougle, C., 2016, pp. 7 - 8)مي لككى  م  ممااط ميجي  مييايلر غيم مييقممل

 فييا يلى عمً ا ييقكاط مي يايا مي ى  ممط ااي اار ميمماار  مياايةر يي ميمييت 
كاط مي يايا مي يايصى  مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير ااع اام يا أام يا   صلط ي  يق

 ميااصر اه م مت  ممب.
أوال   محكال تشخيص اضطرا  التوحد كما وردل بالطبعة الرابعة المعدلة مل الدليل التشخيصي 

 واإلحصائي للضطرابال العقلية  
( 2( باإلضوافة إلوى )3( و )2و )) 1 (البنود في الواردة الفقرال مل أكثر أو) 6 (مجموعه ما( أ)

 ( التالية 3( و )2( وواحدة على األقل لكل مل البنديل )1) على األقل مل البند
 :يلى ييا مطفت علل ملج يي فى عج  ياام متج ياعى مي لاعت فى ج عى فص م ( 1البند )
 يللرمط  ميي  يجر ميي اممل ميللظير غيم مييهاممط مة اممت علل مي ممل فى  م ق فص م -1

( ييانمط مإل ميجةيير   مط  ا  مي ج   مطاايم    ميياايم  ميايجى مي  مصت) :مي ايير
 .متج ياعى مي لاعت ئيير ي جظيت

 .ميزيجى ميايم يع   جاةب اص مل ميمفان يع ميا فاط    يم فى ميليت -2
 يي   ي   مءاميي يع  مت  ياياط  مإلججاز ميي ار ييامكر علل مي ل ا ير مي ممل  ام -3

 .مت  يات فيم مطييان يلإ مإليامل أ  (جلب) إق ام  أ عمو علل مي ممل  ام ا ت
 متم اا  علل مي ممل ج ا فى يام  فم  مي   ميي اامت  متجلاايى متج ياعى مي لاعت ج ا -4

 .متجلاايير قات هت إممم  م  ااءاميي
 :يلى ييا مطفت علل  مقم فى عج  ياام مي  مصت فى ج عى فص م ( 2البند )
 .ميقميا علل مي ممل  أ رمييج  ف ميلغر فى كلى ج ا  أ  أام -1
 .اها متة يممم أ  مءاميي يع مييقاملاط إجيان علل مي ممل عمت -2
 .يله ير غيم ااي لت ااصر فممير يغر مة اممت أ  يلغر  مي كممم  ميجي ى متة اممت -3
 ميي لم متج ياعى ميلاب أ ( ميال  ) مي ل ا ى مإليهايى ميلاب علل مي ممل فى ميج ا -4

 .يزيجىم يلايم  مييجاةب
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 واحوودة فووي عنهووا معبوور ونمطيووة وتكراريووة محوودودة وأنشووطة واهتمامووال سوولوكية أنموواط(  3) البنود
  يلي مما األقل على
 غيم  ام   مي ى  مييقم مل ميجي ير مت  ياياط يي أكلم أ   مقمل فى ميزم م متجيغات -1

 . مكيز ا  ج عير يم ها ية    قيا يي مع يامير
 .مي   ةير أ  ميم  يجير ميقمكاط يي اامم مي ظيلى غيم( مييمي غيم) ميجايم متي زمت -2
 .مطييان اأجزمن ميقم عي ميزم م متجيغات -3
 .(ااطصااع ميج م  مييميي مفمفر) يلت   كمممير جي ير جةيير قمكاط  -4

 ظهوور ضورورة موع التاليوة المجواالل مول األقول علوى واحدة في طبيعي غير أدا  أو ) ( تأخر
 :نوالس 3 سل قبل ذلك

 .متج ياعى مي لاعت -1
 .متج ياعى مي  مصت فى  ة امت كيا ميلغر -2
 .مي ايلى أ  ميميز  ميلاب -3

 الطفولي التفكك)االرتداد( اضطرا  أو ريل عر  إلى االضطرا  هذا ينس  ال )ج( 
(DSM IV-TR, 2000) 
ي ثاني ا  محكال تشخيص اضطرا  التوحد كما وردل بالطبعة الخامسة مل الدليل التشخيص

 واإلحصائي للضطرابال العقلية  
 مول عودد فوي يظهر والذي االجتماعي والتفاعل االجتماعي التواصل في دائم (عجع (قصور -1

 عنوه معبور القصوور ذلوك كوال سوا  يلي بما عنه والمعبر الفرد، عبرها يتفاعل التي البيئال
 وليسول توضويحية هوي اهنو الوواردة األمثلوة) للفورد التطووري التواري  فوي إليه أشير أم حالي ا

 ( حصرية
 مييلات  ةايت علل مييي م    ميي اامت متجلاايى - متج ياعى مي لاعت ىف )عجز (فص م -أ 

   اًاا)  ااميير يقاملاط إجيان فى فيت   عام  غيم مج ياعى( جهب) يجقل  ج م يي
ياًاا   ميا مم أ  مييياعم   مت  ياياط ييامكر علل مي ممل فى ج ا إيل عامير؛(  م 

 يلياامممط متة جاار أ  متج ياعى ااي لاعت )مييااممل) ميامن فى ميليت إيل(؛ ي جمميم(
 .متج ياعير

 متج ياعى  مي لاعت فى  ميية امير ميللظير غيم مي  مصلير ميةل كياط فى( عجز) فص م -ب 
  غيم ميللظير مي  مصلير ميةل كياط   ظيم فى ميل م يي مييلات  ةايت علل  مييي مل 
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 يغر    ظيم ميايجى مي  مصت فى مي ص م إيل متج ياعى  مي لاعت فى مييميجر يللظيرم
 ميكلى ميج ا إيل متج ياعى  مي لاعت فى مإلييانمط مة اممت   فهت فى مي ص م أ  ميجةم
 .متج ياعى مي لاعت فى ميللظى غيم  مي  مصت مي ج   ااايم   ظيم علل مي ممل فى

 مة يمممي ها علل  مييقافظر متج ياعير ميا فاط    يم علل مي ممل فى( عجز) فص م -ج 
 ي  جاةب ميةل   أجيا   كييم فى ميصا ااط يي مييلات  ةايت علل  مييي م  يااجيها  فهت
 مي ايلى ميلاب ييامكر علل مي ممل فى ميصا ااط إيل مييا للر  متج ياعير ميي مفم يع
 .اايمفان   ياتمت غياب إيل ميصممفاط  إفاير أ ( مإليهايى)

 علوى اثنتويل في عنها معبر ونمطية وتكرارية محدودة وأنشطة اهتمامالو  سلوكية أنماط -2
 التواري  فوي إليهوا أشوير أم حالي وا عنهوا معبور السولوكيال هذه كانل سوا  يلي مما األقل

 ( حصرية وليسل توضيحية هي هنا الواردة األمثلة) للفرد التطوري
: أيللر (ميلغر   مطييان  مة اممتر(   ميقمكي) ميجةمير ميقمكاط فى مي كمممير أ  ميجي ير -أ 

 مييصاممل  مطييان    ليب أ  صل م فى مطيااب صم مياةي ر  ميجي ير ميقمكاط
 ر(.ميااص مييااجى  مط مياااممط

 مي   ةير مطجيا  أ  اايم  يي مييمي غيم ميجايم متي زمت  (مي ياا ) ميم اار علل مإلصممم -ب 
 مييميم) مي ين ميممقر  عمت) متجزعاج: أيللر ميللظير  غيم ميللظير ياطميةل ك أ 

  قير فى    ةير أجيا  جايمل   لكيم أجيا  متج  ات  فى صا ااط مياةي ر  يل غييممط
 (.ي ت مي اات)كت جل   جا ت أ  مي مين جل  ةل   إيل ميقاجر مءاميي 

 أ  يم ها ية    قيا يي عامير غيم  ام  مي ى   عايير اص مل لاا ر يقم مل م  ياياط -ج 
 مي    ميزم م (جيغاتمت( متجهيا  أ  مي    يزم مم) متم اا ) مي النر: أيلل)  مكيز ا ج عير
 .( يقم مل  ي ر م  ياياط عامير  غيم اأييان

 يج مجب عامير غيم م  ياياط أ  ميقةير يليما ط متة جاار فى مجالاو أ  فم  -م 
مة جاااط  ميقمممل  ممجر أ  يأليت مي م ق متك مما عمت :ر )أيللرميقةي مياي ر )يظا م(
يي   أ  يت فى )ميياايغر( مإلفمم  فيير( يقممل )أ أجةجر أ  يقممل طص مط ي ااكةر
 ميقمكاط. أ  ااط  من مياصم  متف  اي مطييان 

 يلةريك   كة ي ت فةم مطعةممو أي تإ( ميياكةمل ميجية  يمقلةر فةى مطعةممو ظهة م  جة ب -3
 الاةت يق جاةر  كة ي فةم أ  مي ةمممط  يةة    متج ياعيةر ميي ايةب   جةا ز ق ةل ميظهة م

 ).ميي أامل ميايم يممقت فى مي الت مة مم يجياط
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 مي لاعةةت علةةل ميلةةمم فةةممل فةةى  م ةةقر عجةةًزم(  متيةةر) معةة  ًت  مطعةةممو  ةةةاب أي  ةةم مل -4
 .مي ظيلى ميلمم أممن ج مجب يي أام   اير ج مجب أير أ  مي ظيلى   مطممن متج ياعى 

  جة م ج يجةر  لةةم أي ييكةي ت مطعممو   ه الات ميلمم يم   قما مي ى مت  ممااط يأ -5
 ميا لير ميصا ااط يإ .مياات ميجيا ى مي أام أ  (ميا لير مإلعافرر )ميجيا ي ميا لير ميصا ااط

 ميةااو؛ اا ةها يةع   صةاقب يةا كليةًمم مي  قةم  يةم  ة ممبم   (ميا لير إلعافرم(ر ميجيا ي
 (ميا لير مإلعافر) ميجيا ير ميا لير ميصا ااط   مي  قم  يم اا  ممب ميلمم يياا  ق ل
 .ميجيا ى ميلمم يية     ف ا ميي  فع يي أمجل متج ياعى مي  مصت يك ي أي ف ام

 ا ف ً  مييقممل يمغ مييايلر ميجيا ير مت  ممااط أ  أةايمجم اي  زير امةييً  مييياصيي مطفممم إي ظة ملح
 .مي  قم  يم اا  ممب  يايا علل يقصل م  أي تام ميمييت    م يي مييامير ميمماار مي اار ييااييم

 عليهت  ج ان  ت متج ياعى مي  مصت علل مي ممل فى  م ق (عجز)فص م يي يااج ي مي يي مطفممم إي
 جميمل يل ر  ف ا   يييهت ي ت أي يي تام مي  قم   يم م  ممب  يايا ايقكاط ميااصر مطعممو

 .متج ياعى مي  مصت م  ممب"  ةيل
(DSM V, 2013) 
 ت ي  فم مطيم علل قم ظه م ااو يي مياصا ا  ميةياط مي ل  اام عي ميةل   
جيا ي  لب  ي   يايا مي لت    ييي   مي  قم  يم  مي لت يلقكت ااإلصاار اه م مت  ممب   م 

( يي أي 96  ا. 2009)    يا أيامط إيي     ميةايم يي فات فمين يي ميي اصصيي  
مي  ييت مطيلت    مي  ييت ي امم مي اصصاط  مي   يي م  في  عمم يي متا صاصييي يي     

 ميااممط ميي ج عر يي أجت ميقص ت علل ص مل يايلر يية    أممن مي لت.
 ( التشخيص الفارقي الضطرابال طيف التوحد 2/1/4)

ي يايصى  مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير فى  اا   مياايةر ميصاممل عات أ  ق ميمييت م
(2013 )(DSM V, 2013)  أي م  ممب مي  قم ي ع  يي يجي عر يي مت  ممااط ميييااهر

 مي ى   ت   Autism Spectrum Disorders (ASD) قط يةيل م  ممااط  يم مي  قم
 Childhoodالتفككيي ل ير  م  ممب م Asperger Syndromeي  زير أةايمجم 

Disintegrative Disorders (CDD)  م  ممااط ميجي  مييايلر غيم مييصجلر Pervasive 

Developmental Disorder - Not Otherwise Specified (PDD-NOS)  اجاجب
 يكت يي  ل  ميل اط اصا ا   ياا  يع م  ممب مي  قم ايا ، (Autism)م  ممب مي  قم 
ط يظلر  مقمل يا   ايجيا  ا لم  ل  ميل اط يع م  ممااط مي  قم فى ةياط يجالها   ع  ق

  اصا ا أام   جالها ف ر ية  لر فى  يايصها عي م  ممب مي  قم.
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 اا    ميااقا علل مطماياط مي ى  جا يط م  ممب مي  قم  مت  ممااط ميييااهر؛ أيكي 
مي  قم  مت  ممااط مطام  ميييااهر ي  ي  مي  صت إيل أ ج  مي ياا   متا  م ايي م  ممب 

 ( كيا يلى:1  ي  ا لايصها فى ميجم ت )
(  يوضح أوجه التشابه واالختلف بيل اضطرابال طيف التوحد مقارنة باضطرا  1جدول )

 التوحد
 أوجه االختلف أوجه التشابه الفئة م
متلعمة أسبيرجر  1

Asperger 

Syndrome 

 ل ظهةةةم مطعةةةممو اصةةة مل أفةةةت يةةةم
 يي ا ت:

مي صةةةةةةةةةةةة م ميجةةةةةةةةةةةة عى فةةةةةةةةةةةةل مي لاعةةةةةةةةةةةةت  .1
متج يةةةةةةةةةةةةةةاعل   كةةةةةةةةةةةةةة يي ميا فةةةةةةةةةةةةةةاط 

 متج ياعير يع مءاميي.
 فص م مي  مصت مياصم   متج ااه. .2
ميةل   ميجي ةى ميي كةمم  مت  يايةاط  .3

 مي ي ر.
مي صةةةةةةةةةة م فةةةةةةةةةةل ميقمكةةةةةةةةةةاط ميمفي ةةةةةةةةةةر   .4

 صةةةةةا ار فهةةةةةت  اايةةةةةممط مي جةةةةة  يةةةةةم  
 مءاميي. 

 ي امجةةةةةةةةر ميةةةةةةةة ك م اةةةةةةةةيي  ةةةةةةةة م ًمم أكلةةةةةةةةم .5
 .اإلجااا

(Lotspeich, et,al, 2004, 

p.291), (Torppa, 2009, p. 2) 

&  
(Noterdaeme, et,al, 2010, p. 

479)  

  ع ممجر مي كان يميهت فل ميي  ة   .1
أ  أعلل يي ميي  ة   ايجيا   ع 
ممجر  كان مط لات مي  قمييي م ي 

 ميي  ة  غايًاا.
ت ي جم يميهت  أام ممت فل  .2

ل علل ميك ت  ك ةاب ميلغر  مي مم م
ايجيا يااجى مط لات مي  قمييي يي 

 مي ص م ميللظى   أام ميك ت.
يي  يميهت ييك ط فل متع يام  .3

علل أجلةهت  ايجيا يااجى مط لات 
مي  قمييي يي مي ص م فى مي ممل 
علل  لاير مق ياجا هت أ  قياير 

 أجلةهت يي ميياا م.
ية  يا ي مة كيات مممة هت  .4

ير  مي يات اييامةر ميلاج ير  ميجايا
 ظا م عيلير  ايجيا ت ية  يع 
مط لات مي  قمييي فى ميغايب 
مة كيات مممة هت  ج يجر يل ص م 
فى مي  مصت أ  متج ااه أ  مجالاو 

 جةار مي كان يميهت.
(Matson, J.; Nebel-Schwalm, 

M.& Matson, M., 2006, p.2)  

 (42  ا2009     ميةايم ) 
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 أوجه االختلف أوجه التشابه الفئة م
ة اضطرا  الطفول 2

 التفككي
Childhood 

Disintegrative 

Disorder 

(CDD) 

يصةةةةةةةيب ميةةةةةةة ك م اجةةةةةةةةار أكاةةةةةةةم يةةةةةةةي  .1
 مإلجاا.

 إعافر فل ميلغر مي اايمير  متة  اايير. .2
إعافةةةةةةةةر فةةةةةةةةل مييهةةةةةةةةاممط متج ياعيةةةةةةةةةر  .3

  ميةل   مي كيلى.

أجيا  يقممل  ي كممل  جي ير يلةةل    .4
 مت  يايةةةةةةةةاط  مطجيةةةةةةةة ر ايةةةةةةةةا فيهةةةةةةةةا 

 ير.مي صمفاط  مطجيا  ميقمك
مي صةةة م فةةةل يهةةةاممط ميلاةةةب مي ايلةةةى  .5

  غيمه يي أج م  ميلاب.

(Mercadante, M.; Gaag, R. & 

Schwartzman, J., 2006, p. 

14). 

جي   اياى ييمل عاييي علل مطفت  .1
اام مي تمل    ج م   مصت يلظى 
 غيم يلظى يجاةب يلايم ميزيجل 
 ميا فاط متج ياعير  ميلاب 

  ميةل   مي كيلى.
أعممو مي م  م فل  فط  ظهم  .2

ي أام جةاًيا ي امجر ا فط ظه م 
 أعممو مي  قم.

ف ممي مي ممل فل مي قكت فل عيلير  .3
 إفممغ مطياان )مإلاممج(  مييلاجر.

ت يك ي مت  ممب يياا ايكت  .4
ي ا ت  يي أ  م  ممب    م  

 عات أ  ميلصات.

(Val Cumine, J., 2013, p.8) 
اضطرابال النمو  3

 الشاملة غير
 المصنفة

Pervasive 

Developmental 

Disorder Not 

Otherwise 

Specified 

(PDD-NOS) 

أعممو إعافر عاير فل    م  .1
 مي  مصت متج ياعل ميي اامت. 

فص م فل يهاممط مي  مصت ميللظير  .2
  غيم ميللظير.

 ج م أجي ر  م  ياياط  ةل كياط  .3
 جي ير.

(Karabekiroglu, K. & Akbas, 

S., 2011, p. 142) 

عيم مي يايا يه ه ميل ر ي جا ز  .1
ميل ا ةج مط  مي ل ي ت  يايا 

 م  ممب مي  قم فالها.
يظهم ي أفت يي ة ر يي  .2

مياصا ا مإللجل عيم مي ل 
قمم ا ميمييت مي يايصى 

 ."DSM-IV"ميمماع

Karabekiroglu, K. & Akbas, 

S., 2011, p. 142 - 143) 
اا  فى يجي عر يي مطعممو مي ى  ظهم ( أي م  ممب مي  قم فم  ي1ي  ق يي جم ت )

اص مل أفت يمل يي م  ممب مي  قم  ايجيا  جا  ما  فاط ايي م  ممب مي  قم ايا يجات كت 
 ف ر ية  لر عي ميل اط مطام .

ااياي  يااهها  ما  فها عي م  ممب  Rett’s Syndrome يت ي جا ت ي  زير ميط 
مييت مي يايصى   مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير يي ميمي اار مياايةر  مي  قم    ي  طي
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مة ااام ي  زير ميط يي   م مي صجيم  قيا   صت مياليان إيل فيها  ت ت  2013 ميصامم عات 
 مي   ي يلت    DNAيامفر ةاب   م مت  ممب  مي   يمجع إيل الت جيجى فى ميقيو ميج    

 .(MECP2فى ميجيي مييام م ااةت )
جيا أصاقط م  ممًاا يصجًلا جيجًيا   يي لت يت  صاق ي   زير ميط م  ممًاا يصجًلا ةل كًيا   م 

مي اار  - فً ا يلمييت مي يايصى  مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير  يكت مي صجيم  ا ي  أصاق
 .(3ااييكت ) علل ميجق  ميي  قمياايةر 

 
التشخيصي  الطبعة الخامسة مل الدليل (  يوضح اضطرابال طيف التوحد وفق3شكل )

 (DSM, 2013) واإلحصائي للضطرابال العقلية
  ( خصائص وسمال ذوي اضطرا  التوحد2/1/5)

ي قظ أي م  ممب مي  قم إيل مءي يجه ت ميةاب  فلت ي  صت مييا صيي فى يجات 
مي  قم إيل أةااب يقممل يه م مت  ممب   يي لت ف م عيم مييا ص ي إيل  اميم م  ممب 

ةل كًيا يظهم يي ا ت مييظا م ميةل كير مي ى ي ةت  ؤتن مط لات مييصاايي مي  قم  اميًلا 
اها. قيا أي م  ممب مي  قم يامم اأج  م  ممب جيا ى يصيب مط لات فى ميةج مط مط يل يي 

 قيا هت؛ ي م فه م مت  ممب يؤلم علل كافر ج مجب ميجي  مإلجةاجى.
 ى  ا ا اجاجب يي ج مجب ميجي  يم   ي ي   ظهم يجي عر يي مياصا ا  مطعممو مي

 ؤتن مط لات مييصاايي اا  ممب مي  قم   فييا يلى ية امو ميااقا مياصا ا  ميةياط مي ى 

 اضطرابات طيف التوحد 

Autism Spectrum Disorders (ASD)   

اضطرابات النمو الشاملة 
 Pervasiveغير المصنفة 

Developmental 
Disorder Not 

Otherwise Specified 
(PDD-NOS) 

اضطراب الطفولة 
التفككي 

Childhood 
Disintegrative 

Disorder 
(CDD) 

 متالزمة أسبيرجر

 Asperger 
Syndrome   

 اضطراب التوحد

 Autism 
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كيات ييظهم ا مط لات     م  ممب مي  قم فى ج مجب ميجي  مييا للر  ية الًصا يها ييا  كمه 
مي  قم   يلت فى  ام ( يي يؤيممط  اصا ا مي لت     م  ممب 173  ا2003)زي  ي 

أ  فص م مي  مصت مياصم    عمت مجمياج مي لت يع مييقي يي ا   عمت مة جاا   يهت   فص م 
فل متج ااه  مي مكيز   عمت إكيات مييهات أقياًجا  ميييت يلقمكر ااة يممم    أام فل جي  ميلغر  

يلقمكر  ميجيا     أام   جيا  زم م  قمكر ية يمل  أ  كةت زم م  ييت يلاي ت   ام ميممفاير
فل مإلممم    ةيير مطييان   زيامل يلم ر فل مإلقةا  ااييليممط يي ق ي   أ  ج ا فل 

 مإلقةا  اها. 
كيا ي صم مي  قم عي غيمه يي مت  ممااط ااي ص م فل مي لاعت متج ياعل  مي  مصت 

جي ر  مت  ياياط  يع مطاميي  كيا يام  مي لت     م  ممب مي  قم ج اًفا  يً ا يي مط
 أجياً ا يي ميةل   ميام مجل ي جًها يجلة  أ  يآلاميي كاياو  مي مب  ميصمم   ايا ييلت 

 .Mancil, R., 2006, p) غً ا  ةل ًكا ييكلر يل ا ييي علل معاي   يي يالييي أ  أ ييان أي م 

213)   
أي مط لات  (Moldin, S., et al., 2006 pp.4-5) ستيفن مولدين وآخرون  ي كم

مي  قمييي يااج ي يي فص م فل مي ممل علل مي  ليم  ميلاب مي ايلى  مي  مصت غيم ميللظى  مي   
ييلت ل ل هت أجياً ا يي ميةل    ام أيللر علل م  ممب مي  مصت  مي لاعت متج ياعل يميهت  كيا 

مفاط ياهت  إيل يظهم مي لت     م  ممب مي  قم قةاةير ي ف ممب يي مءاميي أ   ك يي صم
 جاجب ميةل   ميجي ى ميي كمم  متجيغات أ  مت  يات اأجزمن غيم   ليمير أ  عامير يي مطييان.

 ( اصا ا مي  قم فى:21  ا2008  صجم يييان اي يل )
 ل والمتمثلة في التوحديي األطفال كل في توجد والتي الخصائص األساسية مجموعة -أ 

 .ميلغ   مي ص م  .1

 .ج ياعلمت مي لاعت ام   .2

 .ااي كممم ميي صم ميجي ل ميةل    .3

 .لليمي ا ميلاب علل مي ممل عمت  .4

 .ميلايلر عيم فات يظهم .5

 .ريا ي ميق ريمتة   ي هاممطميي ااو أممن فى ص مف  .6

 والمتمثلة في التوحدييل  األطفال كل في توجد ال قد التى الخصائص اإلضافية مجموعة -  

 .ريميا ل مي ظا م ية    مجالاو  .1

 .ريمياامج ممطييليل متة جاار  ام  .2
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 .ميمييم مياا لل ميام م  .3

    .مي مط  مني م   ميغ ب ج ااط  .4
( اصا ا مي  قم  فً ا يل لر يقا م 270-267  ا ا2011 ي ةت ةليياي إامم يت )

 م يةر  ى:
 فى العلقال االجتماعية مع اآلخريل تتمثل فى  وانعدامضعف  -

ي   ججب مي  مصت ميايجى يع مييقي يي ا   مفو  الم مييياعم  عمت مت  يات ااءامي
مت صات ميجةم  أ  مي  مب يي مءاميي  ت يا ل  ااطفممي فل يلت ةج   يل ت ميلاب يجلمًمم  

 فص ًمم فل  لهت  اايممط مي ج  أ  مي اايم عي متجلااتط يمي .
 ضعف مهارال التواصل واللغة وتظهر فيما يلى  -

ت  ف ممي يا يك ةا  يي كلياط أ  يلمممط  ميلج ن إيل ميصمم  فص م فل مي ممل علل ميك 
أ  ج ب مءاميي ييا يق اج ج  م ي مة اممت مي اايم ميللظى   جا ت ااو مي اليياط  مطص مط 
كيا ي  كاي أصًيا  مة اممت كلياط غميار ي صم مطييان  صا ااط فل مة اممت ميلغر مييج  فر 

 قمفى. فهت مي يا م  مة امميها ايكت 
 االهتمامال المحددة والحركال المتكررة وتظهر في  -

ف ان ياظت مي فط فل ااو مطيااب مييقممل  يزممم غ ا  إ م  مات أقم ييجع  ي    ت 
ي لاعت يع مطيااب ا مي ر صقيقر   يااجى فص ًمم فل ميلاب مي ايلى   مت  يات ا قة  مطييان 

افر إيل م  ممب فل ميج مقى ميقةير  فلى قيي ت  ة ليمه أ  ميجظم إييها يي زم ير جاجاير. ااإل 
ااو مطص مط مياايير ججم مج اا   يل لط يااو مطص مط مي ايلر مطام   ميم  يي  ميم اار فل 

 ياظت ةل كيا    ي ا ير مي غييم.
( ةياط مط لات     م  ممب مي  قم فى 47  ا2012ايجيا يقمم عام ميمقيي ةليياي )

تة جاار يآلاميي   م  ممب يميم فل ميجي  ميلغ      ج م أجيا  ك يير غميار )يلت مياجز فى م
  ليم ميك ت ميياايم  فلب مي يا م(   مة جاااط اي ير غيم ة ير )يلت ي ا ير مي غييم  مي الن 

  مت  يات اي   عاط غيم يأي فر(.
   م  ممب اصا ا   (McDougle,C., 2016, p. 19) يصم كمية  فم ياكم جات 

  أجيا     مك ةااها يع عمت  ا يو  ي  اأةاييب   مصلير أام   أايم فى ميلغرمي  قم فى  ج م 
   ميةل كياط مي لاعت متج ياعىمي ص م فى ت صات غيم عامير   عمت مت  يات متج ياعى     م

 . أجيا  ميلاب ميغميارمييا ل غيم مييأي فر  
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م ا مييا ص ي  ميك اااط مياليير  أيكي يلااقا  يي ا ت  كممم مياصا ا مي ى  ك
مة ا ا يجي عر يي ميةياط  مياصا ا مي ى ي صم اها     م  ممب مي  قم    صجيلها 

 علل ميجق  مي ايى:

 أوال   الخصائص السلوكية 
   يلت فل عمم يي ميةل كياط مي ل  ا لم عي مييكت ميي  فع يها  مييجاةب يية    

   م  ممب مي  قم ي امجر ااياامييي فل يلت مييمقلر ميايمير   ظهم فل: ميج ب يم  مي لت    
 ميةل   ميام مجى ميي ج  يل مط أ  يآلاميي. .1

 مي ق  أ  مياكان ام ي ةاب  م ق. .2

 كلمل ميقمكر  مي ج مت فل مييجزت م ي قاجر ي ي   أ  مياي ت ميزم م. .3

 ج ان  ين يي مت  ياياط  مطجي ر. .4

 ب  ميي كمم  ي ا ير مي غييم.ميةل   ميجي ى ميي  ي .5

 مي ص م فل مي يات اااو مييهاممط ميي يير  مياجاير ااي مط ايكت ية  ت. .6

  ججب مي  مصت مياصم  يع مءاميي. .7

 أجيا  يي ميةل   مييا  يلت ميقمكاط مطيير ميي كممل يلجةت )كهز مييم أ  مي صلين(. .8
 مطييان.متجيغات  مت  يات اأجزمن غيم   ليمير أ  عامير يي  .9

 مي ص م فل ميلاب مي ايلى  مييقاكال فل ميلاب. .10

أ  فم ت    ف م ية جيب ايكت ياايه في  طيت اةي   يأليت ي لا  ر ايكت كايم  مة جاا  .11
 .طيت يميم ت يق يل  أفممج  يجاةبية جيب ايكت 

 ثاني ا  الخصائص االجتماعية 
مي ممل علل مي لاعت متج ياعل  يظهم  ي  فل عمم يي مييظا م مي ل  اام عي ج ا فل 

يع مييقي يي ا     اام عجها يجي عر يي ميةل كياط مي ل ي  ت اها مي لت     م  ممب مي  قم 
 يلت:
  ام مي ممل علل  ك يي ع فاط  صممفاط يع مءاميي. .1
 ميييت إيل ميازير  ميلاب مييجلمم اايًمم عي مطفممي. .2
 متجةقااير  متج  من اص مل ياايه فيها. .3
ي  جمط  ل  مييقاكال ف ك ي اغيم فهت  .4 عمت مي ممل علل يقاكال ةل   مءاميي    ليم ت   م 

 ق ي ى ييااجيها أ  أغمم ها.
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 جي م مييياعم  عمت مت  يات. .5
 ت ي  م ع فاط مم اا  ا ميمي   ف  يجزعب يامت  ج م ت ق ي   كيا ت ي  مصت ياهت. .6
 .مياجز  ميليت فل  لب مييةاعمل يي مءاميي .7
 ميةلاير فل   ات متف ممب يي مءاميي جق ه. .8
 مف صام مي  مصت يع مءاميي فل مي اايم عي قاجا   ف  . .9

 ثالث ا  الخصائص المعرفية والعقلية 
   ظهم  ل  مياصا ا  ميةياط فل ميج مجب مييامفير ميا لير  مي  مصلير    يلت فل:

  امميها ايكت قمفى. صا ااط فل مة اممت ميلغر مييج  فر  فهت مي يا م  مة .1
 مييصاممل ) مميم ميك ت اص مل ااغا ير(. .2
 مة اممت كلياط غميار يل اايم عي مطييان. .3
 ميلج ن إيل ميصمم  أ  ج ب مءاميي ييا يق اج  م ي مة اممت مي اايم ميللظى. .4
 ميلغ    ف ممي ميكلياط  مييلمممط مي ل يك ةاها. مي ص م .5
 هاط جظم ت.مي ام فل إممم  أفكام مطاميي   ج .6
 فص م فل مي ممل علل مي  ليم.  .7
يمي  صا ااط فل مي  مصت ميللظى  غيم ميللظى يع ا ن ميلغر  أ  مجامميها يع مة ايات  .8

 غيم ي  ت يلكلياط.
  .مي ات يييت يلصيط أ  يله ير غيم كلياط ية ايت .9

  ين يجات متج ااه  مي مكيز. .10

 ية معل مج اا   ص ط ئام م  ممب ميق م  )ف م ية ليمه ص ط  ايم فل قيي ت .11
 ف  (.

 Independence Skills( المهارال االستقللية 2/2)
ي صًلا ااتع يامير علل  ميمي    مييقي يي ا  فى  ق ين كافر  -ايكت عات  –ي يم مي لت 

مق ياجا     ميًاا ة من مياي ي جير يجها كاييأكت  ميييمب  مييلا    ك ي  فى عيلير مإلاممج 
  لت يامأ مي لت ا  مي  فى ميايم  ق ين متة   يير فييا ةان  مميجًيا  فً ا ميياا مي  قياي   ي

ييممقت جي ه مييا للر  يا يًمم فى  ي  علل يا ي ل اه يي  مميب ي ص م يي  ميمي   مي ا ييي علل 
 معاي    أ  غيم ي ص م يي ا ت ي قظر مي لت ييا ي  ت ا  مءاميي    ليمه.
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ت يي متع يامير فى ي  لااط قيا   ميي يير إيل متة   يير فيها يي يجمم  مج  ات مي ل
  ا يًمم إيل يهاممط أكلم  متغ ةات مم ممن ميي ا    مي غ ير  أةاةياط ميجل  فى علل متع يام

ميام ج    ك م يع مي  مت فى مييممقت  ي ا    ما يام  متة قيات اةي ر   جار  ق يم يلت
 (. 153  ا. 2004عام ميمقيي  يجل قةي   ميايمير )يقيم

 يام يله ت متة   يير يي مييلا يت  مط مي ااع مي ميت  مييااصم فى ئي  مقم  قيا يقا ت 
مإلجةاي جا ًمم يج   تم    ق ين متة   ت مي م ى ة من فى ةل كيا   أ  عامم     اايمغت يي ك ج  

ج  يةال إيل متع يام علل  م     ك يي ياصير  مط كا ًجا مج ياعًيا ي لاعت  يي يجي عر  إت أ
  ااع يجلمم عي مءاميي. 

مي ى  اام عي يله ت مييهاممط متة   يير فامفط ااةت مييهاممط  مييص لقاط فم  اممط 
  Daily Living Skills   ك ي  يهاممط ميقيال ميي يير Independence Skillsمتة   يير 

 .Life Skillsيياييير  مييهاممط ميقيا ير أ  م
مييهاممط ميايلير   مي ى  يي     ع مييهاممط متة   يير  يي يجاتط ميةل   مي كيلى

  ت مييهاممط متة   يير  مييهاممط ميقمكير  مييهاممط مييهجير  ميقيال مييج ياير      يي 
يظهم مياات  مياجاير ااييلا   مي اات   مة اممت م مل مييياه  ميجظافر  مي  جا تمييهاممط متة   يير 

 & .Schalock, R) الع ميي ا  فى مط فاط مييجاةار   مي ظا م متة   يير مطام  

Braddock, D., 2002, p. 87)  

ت إيل يله ت متة   يير يي ا ت جظمي   مييام فر 1965 فم أيام إمي  أميكة ي عات 
 ميل افاط عام  مطةم مط لات يع أاقال  ج ا ب علل اجا ا تج ياعى   مي ىم ميجلةى اجظمير ميجي 

 يؤيي أميكة ي أي إت فم يم عجم ميجلةى ميجي  يجظمير مي ممم   ى أجلم ا ي جى  مييا للر  ايجهب
  مفم ي مؤير قةب مط يل ةج مط مياي  علل ف   ي  صم ت   ية يًمم يا ل اأي    م مإلجةاي

جا ًجا  ميلمم ا  ييم يا كت  يي  ميلمم قيال علل  م ق  أليم ايه  متج ياعير ميا ميت ميجلةير  أي
 (.13  ا. 2008ميغصيي   )ةا مل فم يم مي ى يمم ا مييممقت ميججةير عي
 ( مفهوم المهارال االستقللية 2/2/1)

( مييهاممط متة   يير  يي  اميل  يلةل   297  ا. 1999يامم قايم ز ممي )
ي زير ي قيت مي لت ميية  يير كايلر   مييا م اايقمير  متة   ت فى متة   يى اأجها مي مممط م
يي مءاميي  ييا يزيم يي ل    اجلة   يصاق ي  ياصي    يةاعمل ةييم مطي م اجلة  م ي 

 ميية  لر.
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مي ى ية  يع مي لت يي ا يها متع يام علل جلة  فى  جلي  ااو  مييهاممط  ى  ل  
فى قيا   ميي يير   فى مياجاير ا م   م ي  لب مييةاعمل أ  مج ظام ميا ي ميي  لااط مي ى يق اجها 

 (.153  ا.1999يي مءاميي )زيجب ي يم  
 فى ميلمم ( إيل مييهاممط متة   يير اأجها فممل50  ا.2007  ييم  يلان إامم يت )

مييجاةار  مطام  مي م مير ميقيال  ي  ي اايجظافر ميااصر مي ظا م أمير  فى جلة  علل متع يام
 يايمه ميزيجل  ميا لى  يق اجها ميلمم.

 علل ميلمم فممل( مييهاممط متة   يير اأجها 32  ا.2008ميييم  ) ع م م  امم 
 علل مييهاممط   ه   ي يت  يللمم ميزيجى ميايم قةب اججاح متج ياعير يلي  لااط متة جاار

 مييا مل ئممب   ميييم ااط   مي اات  جا ت   مل مييا  أم مط مة ايات  يلت فى  مطااام يي عمم
  جظيم   متة قيات    مي ج  مييميي كغةت ميياصير ميجظافر   مييياه م مل مة ايات علل مي مميب  

 مي ج ت   مت جا اط  يامفر  مطق ير مم ممن    الاها ميي ا   مم ممن  ميغةيت   اايلميال مطةجاي
 ميها م مة ايات     مييممةر  ميياجل مي مين فى ة يرمي ف معم  اا  م  ميي مص ط  مة اممت
 .تجز ميي أ  مإلي من ممم فى  مية ير ميي ج عر متة   يير مي ظا م  ااو

ةاام صايق )127  ا.2011   لن إكممت قةي   م  عام مي  اب )   2012(  م 
ل مي قمم يي ( علل أي ميةل   متة   يى أ  مييهاممط متة   يير  ى فممل مي لت عل186ا.

متي صان  متع يام علل مءاميي    ي  ق ل يصاق فامًمم علل متع يام علل جلة  فى  لاير 
اممن مأي  فى ااو  مق ياجا    ميل ر اها   مي ممل علل إفاير ع فاط مج ياعير يع مءاميي   م 

 مطي م ميااصر ا  ايكت ي ا ت مج ياعًيا.
ا فممل ميلمم علل متع يام علل  م   فى مي يات ااي ظا م متة   يير اأجه مييهاممطكيا  امم 

 (.84  ا.2011ميااصر ا    مطي م ميي ال ر اي  ج  ميقيا ير ااة   يير )يقةي ميكيكى  
( مييهاممط متة   يير  يجًيا يي ا ت 514  ا. 2012 فم عمفط علام ممجيات )

ع يام علل جلة     قيت ميية  يير فى ي مجهر  اميلها يلةل   مي  مف ى اأجها فممل مي لت علل مت
   يامفر مي لت اااو مييلا يت مي م مير فى مييجات مييهجى  متف صام   ميي ييري  لااط ميقيال 

  مي ممل علل مي اا ي يع مءاميي فى ج ان  مةع يي مياي ر. 
ر ا  م ي   يلت فى فممل مي لت علل إججاز مطعيات   مطم مم ميااص يك ةار  ى ةياط 

 (90  ا. 2015ميقاجر إيل يةاعمل مءاميي )قييمل ا مجى  
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مي مممط  مييهاممط مي ى ي ممب عليها مط لات ق ل يك ج م فامميي علل متع يام علل    ى
أجلةهت  يع إيكاجير ف ان قاجا هت ميي يير   مي ى  زيم يي فمم هت علل متة   يير   ايا يةاعم ت 

 (.183  ا. 2015ر ) ممم مي  ال  يهجم مييا ت  فى ميايش اص مل  اياي
ااييظهم   مت  يات تةي     يي يامف    مي ى يل لت  ميي يير ميقيال أجي ر   ى يا لم

فى  قاج    ف ان  مطةجاي  مي ج  مييميي غةت علل  مي ممل  يأكت  يلا    جظافر يي ميياصى
ايلممه   جا ت مي اات  مييممب إيل ااإل افر مم ممن ي اة   مييجاةب   ك م متة   يير مييكاي

 (13  ا.2016)عا ير قلجا    
( اأجها فممل مي لت    م  ممب مي  قم فل 109  ا. 2018 يامفها يقيم يصااح )

متع يام علل جلة  فى ييامةر قيا   ميي يير اص مل  اياير  اقيا يك ي يمي  مي ممل علل  جا ت 
ا   الاها   مة اممت مييمقاو   ميجظافر ميياصير   ك ي   قيت ميي   مم ممنمي اات  مييممب  

 ميية  يير  قياير جلة  يي ميياا م.
مييك ةار  مي مممط ومل خلل العر  السابق؛ يعرف الباحث المهارال االستقللية بأنها 

 ميي الير  مي ى ييكي  مميب مط لات     م  ممب مي  قم عليها ق ل يك ج م فامميي علل 
يع إيكاجير ف ان    قيلهت ميية  يير فى ي مجهر ي  لااط ميقيال ميي ييرع يام علل أجلةهت  مت

 قاجا هت ميي يير   مي ى  زيم يي فمم هت علل متة   يير   ايا يةاعم ت فى ميايش اص مل  اياير.
 ( تصنيف المهارال االستقللية 2/2/2)

 ي ها ميك اااط مياليير   اايمغت يي  ج م ااو   امم  صجيلاط مييهاممط متة   يير مي ى  جا
متا  فاط مي ى   يج ها  ل  مي صجيلاط يي قيا إجيات يجاتط مييهاممط متة   يير أ  

م ل ط علل  م مل مم اا ها ايهاممط ميايش ميية  ت  متع يام علل مي مط  جيياها لجيم ا؛ إت أي 
مقلر عيمير ايجي عر يي مييهاممط متة   يير ميجيا ير  فً ا يلل ر ميايمير يل لت  قيا   ةت كت ي

 مي ى  جاةب فمممط  ل  ميل ر ميايمير.
  صجم ميجياير مطيميكير ي   ممااط مي  جير  ميجيا ير مييهاممط متة   يير إيل يهاممط 

 مييمقاو   يهاممط مييظهم ميياصى )مم ممن ميي ا   الاها مة ايات جا ت مي اات   يهاممط 
 مياجاير اها(   يهاممط ميجظافر ميياصير   يهاممط مي ج ت      أقم مي صجيلاط مي ى  ا يم علل 

 يظا م ميةل   مي  مف ى  لصيً .
ايجيا  صجيلاط أام  مكزط علل مييهاممط مطةاةير إجياًت اصل ها  يلت مييهاممط 

عممم مي اات   جا ي   متة   يير ككت كاياجاير اايجةم  ة ي   ميصقير   مي اايت يع  ميلاا    م 
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 ,Jasmin) مياجاير ايكاي مييايير   مطياي  ميجظافر ميياصير   يهاممط مي  مصت يع مييقي يي

E. & Couture, L & Mckinley, P. Reid, G., 2009, p. 233).    
 يي: ييا ةان أيكي يلااقا مي  صت إيل  صجيم يليهاممط متة   يير  فً ا يليجاييي مي ايي

  المهارال االستقللية الذاتيةالمجال األول  
مممل       ى فممل مط لات  ةل كيا هت     جي م  ممب مي  قم علل متع يام علل  م هت  م 

ام ي يةاعمل  أ  ايةاعمل فى أ ين ميقم م ايا يق ن متة   يير    ي  فييا ياا  جا ت 
ن ميي ا   الاها  مي يييز ايجها   مت  يات مي اات  مييممب ايكت ي ا ت  ية  ت   ك ي  مم مم

ايكت ية  ت اجظاف هت ميياصير فييا ياا مطيم   مي ج   متة قيات    جظيت عيلير مإلاممج 
  ميجظافر يجها ايكت يجاةب     ت  ل  مييهاممط متة   يير مي م ير ل لر أااام فمعير   يلت فى:

 يهاممط  جا ت مي اات  مييممب. -أ 
 م ممن ميي ا   الاها.يهاممط م -ب 
 يهاممط ميجظافر ميياصير. -ج 
 المهارال االستقللية المجتمعية  -1

  ى فممل مط لات     م  ممب مي  قم علل مي اايت فى إ ام اي ر مج ياعير  ايا يق ن ي  
 كاييهاممطمي لاعت  متع يام علل جلة   مي يات اااو مطي م  مطفاات مياةي ر ايكت مة   يى 

 مي ى   الن اجظافر مييكاي مي   يايش في   مت  يات اأيااا   جياها   مييقافظر علل  مييجزيير
جلة  يي مطم مط  ميي مم ميا مل يي ا ت إمممك  يا  م ها   ميصا م  ميجز ت علل ميممج أ  
ممم  فيي ها   متة   مي عجم ميما ت أ  ميام ج يي يكا ي مطيااب ايكت ية  ت   مي اايت اايج  م  م 

 يايي   عا م مي مين  ميةيم في .
 ( تطور المهارال االستقللية لدى الطفل وأهميتها 2/2/3)

 ام مييهاممط متة   يير أقم يظا م ميجي  متجلاايى متج ياعى قيا  ؤلم فى ةل   
مط لات   صمفا هت فى قيا هت ميية  الير   مي ى  جاك  ألم ا علل مييج يع إيجاًاا أ  ةلًاا  

ةل   متة   يى  مييهاممط مييم ا ر ا  يي مييظا م ميةل كير مييييزل يةل   مي لت فى ةج مط فاي
يا فات مييممةر      يي ميةياط ميم يةر فى ياصير مي لت ايا يةاعم علل جي  ا  ييجق مي لت 

 (87  ا.2015ميل ر اايجل     ميمه ي م   )قييمل ا مجى  
جل   متة   يير يم  مي لت يج  صغمه   ي  فم  ي  علل   جي  ميمغار فى متع يام علل مي

يا ي ل اه مي لت يي معاير يي مي ميميي  مييقي يي ا     ي  يي ا ت  مميا  علل كيلير  جا ت 
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مي اات ية  ً   مي  اب إيل ميقيات     ممج   ه مييهاممط يع   مت مي لت فى ميايم ي صت إيل 
 لت  مميجًيا عي  ميمي     ةع مم مل ع فا   متج ياعير في ت مم ممن ي اة  اجلة    يجلصت مي

 & .Giesen, J)مع يامه علل  ميمي   يقت يقلها متع يام علل ميجل   متة   ت عي مءاميي 

Caveenaugh, S., 2006, p.480)    
 يم الياي ميجي  ميجلةى  متج ياعى يم  مي لت إيل مي  ت أي عيلير  ميكة يأ  ب   
 فم أفمم ي ة   يير مي م ير يمقل يي يي مييممقت ميلياجير مي ى   ك ي يجها ميجظمير   يلت ت  يممق

 فى مييمقل يي ميلاجير  ميلايلر   ى:
   سنوال( 4-2االستقللية في مقابل الشعور بالخجل والشك )المرحلة الثانية  

يي ا ت مي ممب علل  ييريج  ت يي متع يامير إيل  الت متة   فاي لت فى   ه مييمقلر 
فاييهت فى   ه مييمقلر    إقةا    ب علل عاممط مإلاممجي مي مم    مم ممن ميي ا   جا ت مي اات

فيامج مي لت مي    ل ل ياايلر قةجر   علل ميكاام ممي لت ااتة   يير اقيا يصاق أفت مع يامً 
م يي  م   أيا ميليت فى  ق ين  ي أكمً   أكلم مة   يير فى   ه مييمقلر ا ت عيلير مإلاممج يلً  

 (150  ا.2005)اا ميييا ييللم   .  م متة   ت فييامه ااياجت  ميي 
  سنوال(6-4في مقابل الشعور بالذن  ))المبادرة( المبادأة المرحلة الثالثة  

عي مإلقةا  ااتة   ت مي م ى يي ا ت   فيها ي ت مي اايم  ى يمقلر يا فات مييممةر 
 يلاب مي ميممي ميم م ميم ي  فى يا م مي لت ااي جب يي    يامأ ا   يم مي ييم    ميياامألةل  

 .ا ت مي أكيم ميي  مم علل ميصقيق  ميا أ
متج هام فى ي اات  أي مي لت فى مييمقلر ميمماار   مي ى أ لن عليها أميكة يكيا أيام 
ي  ي ا ايي أفممج  مءاميي  فه  ( يج هم فى ةايت إيجام يكاجً ةج مط12-6مييا م اايج ا )

مييهاممط متج ياعير كاي اايت يع ميجياعر  فن ف معم  مي  مت يي ميلاب ميقم إيل ميلاب ميجياعى 
 - 71  ا ا. 2008)يقيم ميمييا    مييجظت كيا ي الت مي يات ا مجاا   مييممةير فى مييجزت 

72 .) 
ايا ميت مياي ير أكلم يي  ألم ا اايا ميت  ي ألم    م مييهاممط متة   يير يم  مي لت ا

لت ييكي يلاايليي أ  مييقي يي ااي لت مي قكت فى ميا ميت مياي ير   ييميلةي ي جير  ميا  ير  
  جظييها   علي  فهى  ام يهاممط ي الير  يك ةار ييكي  جيي ها   اميلها  أ  ق م غيم مييمغ ب 

 (.84  ا.2016يجها )عا ير قلجا    
  مميب( إيل أي جي  مييهاممط متة   يير  امأ ا53  ا.2016) ييه ميمفط   ييم ي

 مي لت ية  يع أي إيل    ممج  مييياه م مل إيل يل  اب اجلة   مت  يات  جلة  إ اات علل مي لت
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 ع فا   مم مل    ةع  ميمي   عي ا مميجيً  يجلصت ميايم فى مي لت   مت  يع ة  اجل ي اة  م ممنم
 عي  متة   يير ميجل  علل متع يامها يقل  يقت  مميجًيا   ميمي  علل مع يامه في ت ير متج ياع
  .مءاميي

عي مة   يي   فى ي مفم عميمل يي ميةل كياط ميظا مل فه  ي م  يم  مي اايم ي الت مي لت 
مييت  ميمي  عجم  الي  ميييى  ي ا  ا  م   اجلة    ك ي  عمت يك ا مي لت ااي مب يي أي  ك

علل مييا م ااتة   يير مي م ير  كيا ييام اايةاامل عجم  الي  مي قكت فى عيلير مإلاممج   جا ت 
  ااي  اجلة  فمم مإليكاي. 

 يلاب ميجي  مياا لى يم  مي لت م ًمم يهًيا فى  يهيم مي مين ي  تك يام مياي ر اص مل 
م م ق ي    ي قملها مءام ي  غيم يي أكلم م ةاًعا  كيا أي مك ةاب مييلمممط ميلغ ير مي ى  

 ايار ع ف   ااطييان  يي ا ت مي يييز ايي ميي مفم  مطقمما  مطيااا  مطييان مييا للر؛ 
ايي مية أليممط  ميجيا اط مي ى يك ي ي  م م فيها   ي الت يي ا ت  ي   صقيقري ك يي ع فاط 

أ  ا  م ها أ  متا اام عي ااو مطييان مي ججب أ  مإلفممت علل مطييان قةب يم  صا ا ها 
مطام  غيم مييةي ح اها  كيا يامأ مي لت فى ةي ميلايلر  الت مي يات ااطعيات  مطجي ر ايلممه 

مغار يج   –كغةت مطت ي جه  أ  يةاعم   فى مم ممن ي اة   - ي ا ير مييةاعمل يي مءاميي 
تة   يير   قيت ميية  يير ييً ا فييً ا ) م  فميش  فى مي يات اه م ميايت    ام متتط علل جي  م

 (.32  ا.2005
يليهاممط مييا للر  مي ممب علل متة   يير فيها يع   مي  فى ميايم   مي لت ية يم  الت 

 جي  مي ممل يمي  علل متج ااه يليليممط مييقي ر ا   مي  ليم يةل كياط مءاميي   م ةا  مياي ر 
 جي  اها يي مطةمل يمياو مط لات لت مييممةر.متج ياعير مي ى ي

 متج  ات يي مياةي  إيل مطكلم  ا يًمم فى ميةل    مييهاممط متة   يير  متم  ان   م  
يقما ايكت  اياى يم  كت مط لات يا يت يقما يا يا ن عيلير متم  ان  مي الت  ل    يات 

يت يأل لات    ؤلم ةلًاا علل مي   م مي اياى يه ه مإلعافر يي أ ت ميا ااط مي ى  ا ن ميجي  ميةل
 ميل ر مييهير يي ميل اط ميايمير ط  يج يع.  

فهى ف ير  مط أااام يا للر  فم  ؤم  إيل عمفلر يةيمل مي جيير  مي   م فى مييج يع؛  يي 
ل   م مييج لن أصاقط معاير مطفممم يي     متق ياجاط ميااصر أيًمم يلًقا  ق ي  مي م م 

متج ياعير  مإلجةاجير  قيا ي  جب إي ن ميل اط ميااصر مي مم مييجاةب يي ميمعاير  مت  يات 
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  2007ق ل ي ةجل يهت متجمياج فى مييج يع إيل أفصل قم  ةيق ا  فممم هت )يجم  غزمت  
 (.4ا.
 ( المهارال االستقللية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد 2/2/4)

يير يي مييهاممط مطةاةير فى قيال كت إجةاي  ة من أكاي يمي   ام مييهاممط متة   
م  ممب أت ت   ي ل ل مي لت فى اممير قيا     ه مييهاممط يي ا ت مطةمل  ااصر مي ميميي  لت 
يأ ى م م ا ير أفممم يج يا  فييا اام يي أجت ميقلاظ علل مة يمممير مك ةاب مي لت ي ة   يير 

صر   لاير مق ياجا      جيير  ل  مييهاممط ايا ي جاةب يع مييمقلر ميايمير فى إمممل ي  ج  مياا
 (. 307  ا. 2016ميةميع   إقةايمي ى ييم اها ميلمم)

م  ممب مي  قم يااج ي يي فص م فى مي ممل علل متج ااه  مي  ليم    ييا كاي مط لات    
ل مي الت  مك ةاب ميلغر  مييهاممط ة من  مييقاكال يلةل   مي   يم ج   فإي  ي  يقم يي فممم هت عل

متج ياعير أ  مي  مصلير أ  مإلمممكير   ك ي     يم متة   يير فى أمم هت يي  لااط قيا   ميي يير 
  الت ميةل   ميي ا ت   أي مي ص م فى متج ااه  مي  ليم ييلت مياجز مطةاةى فى م  ممب مي  قم  

ى    م ميةل   متج ياعى ميي ا ت  مي  مصلى   أي   م  ي ع  ق   أ ج  مي ص م مييا للر ف
مي ص م يةاب عجًزم يل لت    م  ممب مي  قم فى ي قظر ةل كياط مءاميي ييا ي  و 

 & Hume, et al, 2009, P. 1330; Ingersoll)يقا ت   ي الت مييهاممط متة   يير يمي 

Schreibman, 2006, p.487)  . 
مي  قم يااج ي يي متع يامير فى مييهاممط ميقيا ير   فص ًمم فى  م  ممب مط لات     

مي يات اها ااة   يير   يي لت يق اج ي إيل ي ميى ميمعاير  مييالييي فى يةاعم هت فى مم ممن 
عمممه  ميااممط ميصقير مياةي ر كايلير مإلاممج  ميي ا   ميجظافر ميياصير   جا ت مي اات  م 

    (Laarhoven, T. & Laarhoven-Myers, T., 2006, p. 365) غيمه 
 ي م  ام مييهاممط متة   يير يي أ ت مييهاممط مي ى يجاغى مي مكيز عليها فى  اليت   مميب 

مي  قم  ات إجها  ام أكلم أ يير يي مييهاممط مطكامييير   اةاب  مجى  م  ممبمط لات     
هاممط مياجاير ااي مط    ق ين مق ياجا ها ااة   يير مي مممط ميا لير  صاق مييهاممط متة   يير  ي

أ ت يي غيم ا    ي  ييةاعمل مي لت    م  ممب مي  قم ية  اً  علل متع يام علل جلة  
يصاي  إيل أفصل يا  يكج  يج  فممم   فى يا لم ميج مجب )جيات ميي االر    (273  ا. 2016 م 
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( أي مي لت    م  ممب مي  قم 88ا.   2011 ي كم أةاير يص لل  ميةيم مييمايجى )
  ةت ع ف   ااءاميي  مييقي يي ا  اأجها ع فر  ةيلير  اياجل أج  ي ا  يي مءاميي  ةيلر ي جلي  

 يا يميمه  فاطب أ  مطت ياممي اايجةار يل لت مي ةيلر أ  مطممل مي ى  ق ن يل لت يا يق اج .
 مياجز فى مياميم يي مطجيا  ميةل كير  يام  علل مي لت    م  ممب مي  قم مي ص م 

 5مي ى ية  يع أممن ا أفممج  مياامييي فى يلت ةج   ية  مه متج ياعى  متف صام   فه  فى ةي )
( ةج مط فم ت ية  يع أممن أعيات ي  ت اها  لت عيمه ميزيجى ةج يي   فم ياجز عي معاير 10 –

مءاميي فى  جا ي  مي اات  مم ممن ي اة    ت جلة  أ  قياي ها أ  إ اات جلة   ات يا يم علل 
يلاب ااطيااب اص مل   ليمير ات يةام  إيل   اها فى في  أ  مي من ميية يم ايمه عليها  كيا 
ياجز عي  لهت    ميم مطا ام مي ى فم ي امو يها  كيا  ييع يميهت ييك ط مي قكت فى عيلياط 

 (.37  ا.2015مإلاممج   جا ت مي اات )ة ةي ميجلاى  
 ( أي مط لات     م  ممب مي  قم يظهم ي فص ًمم414  ا. 2016   كم جهلر علل )

فى  متة   يير  ق ين علل فمم هت  فل ميي يير  ميقيال ييهاممط ييامة هت فى  مجالاً ا يلق ًظا
ممت  مة ا  مم ممن ميي ا   الاها  مي اات     يي:  جا ت فم  مي ى ميمعاير مي م ير يهاممط

  قيلهت ية  يير أ  ميةميم    م يب اليلر   جار  معممم  غةيت مييام   متة قيات مييمقاو 
 مءاان  مييمايي تھكا علل ميييل ل ميابن يي يزيم مطيم مي   مييا للر  ميقيال ج مقى فى  م هت
 .يل لت مييهات   ه طممن ميي ل ايي  ميجهم يل فط جظمم

( أي مي يات ااييهاممط ميقيا ير ااة   يير  ام 91  ا.2012 يؤكم عام ميل يم زيات )
ميمكيزل مطةاةير فى  جيير يهاممط مط لات     م  ممب مي  قم    ي  يي ا ت ميايت علل 
إكةااهت يهاممط مياجاير ااي مط يل يات ا م ممط ميقيال ميي يير مطةاةير كام ممن ميي ا   مياجاير 

يكاجير مي يات ااطجي ر مي م مير يلايش  يي اايجظافر ميياصير    جا ت  مي اات  مييممب   م 
مييج يع   قياير جلة  يي ميياا م   ت يجاغى متة ة ت يأليم مي مفع  مي   يزيم يي عجز 

 مط لات     م  ممب مي  قم   متة يممم فى متع يامير علل مءاميي.  
فص م فى مييهاممط متة   يير يم    م ةاًفا يع يا أيامط ي  ميمممةاط  ميك اااط يي

مت لات     م  ممب مي  قم؛  همم ميمممةر ميقايير إيل  جيير ااو مييهاممط متة   يير  مي ى 
 ي جا يها ميااقا فييا يلى:
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 أوال   المهارال االستقللية الذاتية 
يي مييجاتط  مي ى عمم علل  ج    مييهاممط متة   يير مي م ير أ  يهاممط مياجاير ااي مط 

( فى أماار يجاتط يجلصلر    ى  جا ت 112  ا.2004قمم ا جيات ميا يب  يجل ميقميم  )
 مي اات  مييممب   مم ممن ميي ا   الاها   مة اممت م مل مييياه   ميجظافر ميياصير.

اأجها  ااي مط يهاممط مياجاير (James, et al, 2009, p.55)  ئام ي جيي   يامم
 يجميًجا فى مة   ًت ا م   أكلم قيال يايش أي يي مياايه أ  مي لت  يكي مي ى مط ميايليرمييهام 

مييج يع اإيجااير  ية  يع مي لت يي ا يها متع جان اجلة   مي اايت يع مياي ر مييقي ر ا   
  يصت إيل يمقلر متجمياج فى مييج يع.

قياي ها   م  اات جلة     أي ي  ت االع مياجاير ااي مط معاير مي لت يجلة     ي صم ايهاممط 
 مم ممن ي اة    ي يت علل متة قيات   ميجظافر ميياصير   ييي  مييام   جظيم مطةجاي  

جممنمط مطيي  مطياي   . جييع متق ياجاط مطةاةير مطام  ميااصر اايقيال ميي يير ميياصى م 
 (745  ا.2006  ميةيةى يقي م)

يي  عمم علل إ  اجها  يا يم ميم يةر  متة   يير مييهاممط يي اي مطيهاممط مياجاير ا   ام
  الت مطيم أي يام  ميزيجى  مي مميب مي   ي ل اه مي لت علل  ل  مييهاممط   فم ميايم يلت ميا ميت

ميااصر  متق ياجاط     ك ي  يل لت يي  مطيم أي إت مياام  أيم ةهت يل لت   ه مييهاممط
 (. 245  ا.2017مير زعي ش  )ةيير فاةت  جا

 ةيق يل لت اإججاز متة   يير فل قيا   مطةمير  إ افر إيل  ي   مييهاممط أمير   ه   
يز م مي لت ااي مممط  مييهاممط متة   يير ميااصر ااياجاير ااي مط؛فاك ةاب مي ممل علل  أمير 

ب مييممةير    لب أي يك ي طي ااو مياممي مي زير يألممن مييجاةب فل مط  ا  مييممةير 
 . م علل جلة  فل  لاير قاجا   ميياصيرمي لت يا يمً 

( أ يير يهاممط مياجاير ااي مط فى ك جها   الن اامم يي 320  ا.2016 ي  ق  ييم قةي )
 ميج مجب فهى:

 . ميجةم  ميجلةى ميابن يي يألت  ممقر ممفاير يا ى جلة  علل مي لت مع يام -أ 
 .قلط عليها مطمياي  جظافر  هامل فهى ميميجير ميجاقير يي -ب 
صاار قم ا  يجع ميصقير ميجاقير يي -ج   .ااطيممو مي لت  م 
 .مييجاتط مطكامييير جييع فى مي لت  ةاعم مي الييير ميجاقير يي -م 
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ميجا    يممعًيا يآلممب  مييااييم  يي ي ا تً  مي لت  جات متج ياعير ميجاقير يي -ه 
 .متج ياعير

 اجلة . مي لت ل ر يي  ازز ميجلةير ميجاقير يي -  
( مي ص م مي   يااجى يج  مي لت    47  ا.2002 فم قمم عام ميمقيي ةليياي )

م  ممب مي  قم فى يجات معاير مي مط ااي أام مي   يظهمه مي لت عي أفممج  فى جل  مييمقلر 
 يل  فججمه ميايمير  فه  فى ةي مياايةر يي عيمه فم يظهم ةل ًكا ي جاةب يع  لت فى ميةجر مط

ت يي ل  يي  ل  مي مممط  مييهاممط إيل مي ليت   يي لت يق اج إيل يي ي  ت اإ ااي   يةاعم   
فى مم ممن ي اة    مي  اب إيل م مه مييياه  متة اممت ميصقيق يها    ق ين ميجظافر ميياصير  

 كيا ت يااأ اي م ي ميا م  ت يممكها.
م صا ااط فى  الت مييهاممط مطةاةير يامير  معاير  ي مج  مط لات     م  ممب مي  ق

مي مط   متع يامير علل مطاميي   يمجع  ي  إيل ميصا ااط مييم ا ر ااي ممل علل فهت ميلغر 
   كم ا   ميةل كياط ميةلاير  ميجي ير   مت  ممااط ميقةير   مي ص م فى مي ممل علل مي  مصت 

ص م مإلممم  يميهت   يق اج  ؤتن مط لات إيل مي مميب متج ياعى   مإلصممم علل ميم  يي  ف
علل يهاممط مياجاير ااي مط    ي  فييا ي الن ا جا ت مي اات  مييممب   مم ممن ميي ا   الاها  
 مة اممت مييمقاو أ  م مل مييياه  ميجظافر ميياصير   ميةل   متة   يى فييا ي الن اقياير 

 (.148  ا.2017ة  يير  )أ مم عام ميل يم  أجلةهت يي ميياا م   قيت ميي
 يم  أ يير كت يجها   ميصا ااط مي ى   ةت يجات علل قمل كت   يامو ميااقا فييا يلى

 اها  ل  مييهاممط عجم مط لات     م  ممب مي  قم علل ميجق  مي ايى:
  تناول الطعام والشرا   -أ 

ااط  فيي اممير مييهم ميمماع  جي  يم  مي لت مياام  يهاممط  جا ت مط اير  ميييم  
ية  يع مإليةا  ااإلجان مي   ي  ع ميلاي ا   كيا ية  يع  جا ت مط اير مييهم ةر   ي  ت 
مييأك تط ميجايمل إيل قم يا  لت     م  ل  مييهاممط يية  يع عجم إكياي  عيم ميل ا ةج مط أي 

يلا ر ايكت صقيق  كيا ية  يع يا يم علل جلة  فمم مإليكاي فى  جا ت مي اات ااة اممت مي
مي يييز ايي مط اير   ميي مم غيم ميصايقر يل جا ت  كيا ية  يع أي ي جا ت مية م ت ا مم يي 
ميقما  عمت ةكاها  لت  زممم مفر  ل  مييهاممط يع مي  مت اايايم ييصاق فامًمم علل متة   ت 

  58  ا.1990مةر )قايم ز ممي  اجلة  فى  جا ت مط اير  ميييم ااط عجميا يصت يايم ميةا
 (.167 – 159  ا ا. 2015ةهيم ياش  
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  مهارال تناول الطعام والشرا  لدى الطفل ذوي اضطرا  التوحد 
  مييا ار ميي ال ر ااي اات  مييممب ميييك طيظهم مط لات     م  ممب مي  قم عمًمم يي 

  ق يي ا ت ميااا فل مي جااط صقيقر     م ي رعمت  جا ت مي اات  مييممب ا مي   يلت فى 
ا ميااا ااطم مط  عمت مة امميها اص مل ةليير   عمت ميجل   علل ميي ام   مت ي    أي ً  مي ى

ا مي ر صقيقر.  ييكلر مييزمج مييلم  إيا فل مإلصممم علل  جا ت  اات ألجان  جا ت مي اات 
 غييم   فم  أ لل مييا مل م ي يايي  أ  مإلصممم علل أي ي مت مي اات  يم ب اجل  مي مي ر ع

 (.88  ا.2016)عا ير قلجا       يلةم  ي  علل أج  يكت يي أيكات ميةل   متة ق م
ااإل افر ييا ةان؛ يااجى مط لات     م  ممب مي  قم يي ييك ط   الن ا جا ت مي اات 

 مط  جا ت مي اات كصا ار متع يام علل أجلةهت فى إعممم  جااط اليلر  أ  مة اممت أم  مييممب 
ايكت يجاةب  اق م ي امجر اأفممجهت  أ  مي اايت يع مييأك تط  ميييم ااط ميةا لر  ةكاها فى 
أغلب مطقياي   ك م متع يام علل أجلةهت ايكت ي  ت فى   ةيت مط اير مييام  ر أيايهت 

  .,p. 2013, al, et J. (Marshall 157  255  ا. 2000)ياجمل عايم  
   يا ت يل ل   ك ي     م  ممب مي  قم مط مطكت  مييممب   يا يل ل  مي لتإي عام

ا ت يأكل ي  ت ييما ي إت أصجافً     م  ممب مي  قم  لات اطا يها ص مل غيم يج ا ر؛ فغاياً 
 يقم مل مي ج   أ  يصم ي علل عمت مطكت أ  مييممب إت ااة اممت أ اان  أك مب يايجر    فليلر

يك ةا ي   ااي ايىلات يظهم ي  صييًيا علل مفو  جا ت مي اات ا مي ر يه ار   ااو مط 
 م غيم ة   ألجان  جا يهت يل اات  مييممب ا مي ر غيم صقيقر ايي ميجا  أ  علل مييأليظهمً 

Ledford, R. & Gast, L., 2006, p. 155) ( 

مامم يا   يييم  يليت يامب  ممييت ايم   ييييت ك م   كمية يي كميام   اا
 ,Sharp, W., Berry, R., Clark, M., Criado ,K. & McElhanon, B., 2016)إيهاج ي

p. 317)   أي مياميم يي مط لات     م  ممب مي  قم يااج ي يي ييك ط   الن ا جا ت مي اات
%( جةار 34%( كاجط يميهت ييك ط فى كيلير  جا ت مي اات  مييممب   )44 مييممب  قيا أي )

 %( يميهت متج  ا ير قةب مييلي   ميج  .26ميهت ييكلر مفو مي اات   )يي ي
متع يام   أ  ميل      ةاعم علل مة يممم مي لت فل   م ميةل    مي ى يي ميا ميت 

يقا ير يل غييم فل  مي ر   ميت أ   م يب مي اات إيل إصاار مي لت  أ ايير مط ت أي  ؤم  
لهت يامممط مط ت إت أي عمت مييم جر فل   ميت مطكت   م يا  اج ااط ميغ ب   علل ميمغت يي  

يقا ير  غييم  مي م م أيم ت ييكي مي فان ا  فل كت ميي مفم  كت مط فاط    ي ي  يصاق يي 
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 اير ميجم مجى  ( مييم جركام يي أةل   مي لت مييم ا  ا جا ت مي اات  مييممب ي ياي فمم 
 (27  ا.2013 مقاب صمين  
 ي ؛ يجاغى يليه ييي امعاير مط لات     م  ممب مي  قم ميايت الو ميةل    علل 

ميي يم أ  متة ق م   يم  مي لت  فات ميامن فى  اليي  أ   ممياي  علل ميةل   متة   يى 
 متع يام علل جلة   ق ل ت   م ميةل كياط ميي يمل أ  ميم  يجير قجمل علمل فى  مين مي اليت أ  

 مي مميب. 
   ارتدا  الملبس وخلعها -  

 يلت يهاممط مم ممن ميي ا  اكافر أج معها  الاها أقم يهاممط مياجاير ااي مط   ي الت مي لت 
يع   مي  فى ميايم مي يات اها ااة   يير    جي  يمي    ه مي ممل  مميجًيا فيامأ يي عيم ميةج يي 

 ي اص مل غيم صقيقر   مم ممن ميق من ايقا ير يةاعمل جلة  علل مم ممن ميي ا   الاها فم  ك
 غلن مطزممم  ف قها مي ى  ك ي فى إيكاجيا     ية يم  ي  علل يممم مي  مت ميايم  ق ى يصت 

؛ ةهيم 60  ا.2006فى ةي ميةااار إيل  ق ين متة   يير فى  ل  مييهاممط )ا ير يقيل  
 (.163  ا. 2015ياش  

ي لت إيل يمقلر يي ميج ب ميجةم    مي ى  يكج   ي  فم جي   ل  مييهاممط علل  ص ت م
يي مي قكت فى ميا  ط ميي ج عر مي ى ام جها يصاب إججاز مي لت يه ه مييهاممط أ   اليها   أي 
يك ي ميج ب ميجةم  ي ا ًعا اجي  مي مممط ميا لير يل لت  مجلاات     مي ى  ةهت ايكت كايم يك جها 

ي ا  ميي  فمل يمي    يم  ي نير كت يجها يكت يجاةار  غيمه  ةاعمه علل مي يييز ايي أج م  مي
يي ميا ميت مي ى ي  فم عليها ما يام ميي ا  كاييجا   مطي مي  متم ممن ميصقيق يها )عا ير 

 (.87  ا.2016قلجا    
  يلت يهامل مم ممن ميي ا   الاها صا ار فى مي مميب اايجةار يل لت مياام     ي  

لل عمم يي ميا  مط يكى   ت ايكت صقيق   يق اج مي لت إيل مي مميب ميية يم تع يام ا ع
ق ل يصاق مي الت لااً ا   ق ى ية  يع مي لت إججاز مييهير مييقممل اججاح يي ا ت أممن كت 
يممقت مم ممن ميي ا   الاها اجلة   يع مي ج يع فى مة اممت ميياززمط ق ل ت ييام مي لت 

 (.28  ا.2013 مجى  مقاب صمين   اير ميجم  (ااييلت
 مهارال ارتدا  الملبس وخلعها لدى الطفل ذوي اضطرا  التوحد 

إ م كاي  اليت مي لت مياام   ل  مييهاممط يق اج  ف ًا   مميًاا ية يًمم  فً ا ييا ةان؛ فإي 
مياام    م  ممب مي  قم ية لزت جهًمم أكام   مميًاا ي اعًلا ييا يق اج  مي لت    اليت مي لت 
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( أي مط لات     م  ممب مي  قم يظهم ي 58  ا.2005قيا  ييم ة ةي ميجلاى )
صا ااط فى مم ممن ميي ا   الاها اص مل صقيقر   عمت إممم  ميي ا  مييجاةار ة من يأل فاط 
أ  مييجاةااط أ  قاير ميج   مييجا   فيم م ي ميي ا  ا مي ر اا  ر أ  غيم يجاةار يي قيا 

    ي ي  يق اج إيل مييةاعمل ميية يمل  ميمفاار فييا ياا  ل  مييهامل.مييجا 
    م  ممب مي  قم فل ج ان فمممط مي لت  الاها  يهاممط مم ممن ميي ا   فم  ك ي

يكاجيا    يليت فى مك ةااها  مي يات اها فى مة   يير    ي   ج  فم يمفو مي اا يإف ؛ يع  ي    م 
 عجميا يصت   جي ر يايجر  ايلر ي ام ميا  ط  مييهاممط ميمفي ر يمي مييهامل مييم ير ط يك ي

   مطيم إيل مم ممن مي ييا أ  إقكات مطزممم عجم   ي  م مءاان إيل مي يات ااييهير يع  للهت 
)يييان  ميي عم فل يليممةر اب مي  يي مي لت ي يكي ق ل مييأ  تهيمفا  أقياًجا م  ممب مي  قم 

 (.43ا.  2008اي يى  
يلييي جامييي  ياييت فازيي غل   & .Iscan, G., Nurcin, E ي كم جايياى إيكاي  م 

Fazlioglu, Y. (2016, p. 1771)  أي مط لات     م  ممب مي  قم يميهت صا ار فى
 الت يهاممط مم ممن ميي ا   الاها ي امجر اأفممجهت مياامييي    ت يق اج ي إيل مي مميب تك ةاب 

اممط  كيا أجها  ام يي مييهاممط مي م مير مي ى يجاغى   فيم ميامياط  ميامميب مي ممياير  ل  مييه
إلكةااها يأل لات     م  ممب مي  قم   ييكي إكةااها يهت يي ا ت مة اممت أةاييب مي قليز 

  ميقا ة من ميجةم  أ  ميللظى.
 مجال النظافة الشخصية  -ج 

ي ج     جليم مييميي  مي ج     جظيم مطةجاي غةت مييميي  م ميياصير ميجظافر    يي 
 ميهمم يي ميجظافر ميياصير  مميب مي لت يليقافظر  مييام     ع ميا  م    ييي اايلميال  

  ا. 2018)يقيم يصااح   علل جلة  أجيً ا  يجظًيا     فيم أةا  يل يات ا ي  اصلر ية  لر
58.) 

كت فل مإلاممج ييكلر كايمل يم  ااو عمت مي ممل علل مي قما ت ميا ن   يلت كيا ي
أ  عمت  مي  إممم   ييت مفين ييامفر أةااب مي ا ت  إجممن  ييا يق ت     م  ممب مي  قممط لات 

مي ممل علل مي قكت فل إاممج مياممز    فم يا م  ميةاب فل  ي  إيل  أام مك ةاب مي ممل علل 
 ا كليم مي مميب علل مة اممت ميقيات .مي قكت فل مإلاممج    فل يلت   ه ميقاتط يجصق 

 أجلةهتي ا م ي علل  ل يا      م  ممب مي  قممط لات  ااويي جهر أام  ي قظ أي 
 اا  مطةاييب م  م ميةل   فل قاج  ي مات ةميع يي ا ت   ألجان  ج م ت ممات م مل مييياه  
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 غجل عي مي  ت يا ييلل    م   جلة ي ت اي جاها يكافأل مي لت علل عمت  ل يا  مي ىميةل كير 
  .(60   ا.2005  ) مايع ة ير ميةل   يي ا م علل صقر مي لت  عا ل  

 ثاني ا  المهارال االستقللية المجتمعية 
 يلت مييهاممط متة   يير مييج ياير ميجزن مييكيت يليهاممط متة   يير مي م ير ااع اام 

 ي ألم ا    م    همم مييهاممط متة   يير مي م ير إيل مإلجةاي كا ي مج ياعى يايش ايج يع يؤلم 
 جيير يهاممط ميلمم مي ى  ؤ ل  ييك ي ع ً م فااًت يا يًمم علل جلة    ت ييلت عاً ا علل مييقي يي 
ا   فإي مييهاممط متة   يير مييج ياير  يكي مي لت يي مي لاعت اكلانل يع مءاميي  يي إ ام 

  .مييج يع مي   يايش في
 يام مييجزت أ يل مياي اط متج ياعير مي ى يايش فيها مط لات   يك ةب يي ا يها أةاييب 
ياا  ميجاجب متج ياعى يمي   قيا  مي اايت   مي لاعت يع مءاميي فى ةايت  ق ين مق ياجا     م 
ييلت مييجزت اي ر مج ياعير  يج ياير فى ئي  مقم   يي لت فإي مي لت يق اج إيل مك ةاب 

مي ميميي  –يجي عر يي مييهاممط مي ى  يكج  يي يةايمل مءاميي   متجمياج يع مييقي يي ا  
  ا. 2013 اير ميجم مجى  مقاب صمين    ق ين قاجا   ميياييير  متج ياعير ) – مإلا ل 

34.) 
م  مي لت مياام  يك ةب مييهاممط مي لاعلير  متج ياعير  متة   يير ايكت  اياى  فً ا ي    

يممقت ميجي  مييا للر   يكي مطيم يق اج إيل  مميب ايكت يكلم إ م يا ما للط صلاط مي لت 
 عي أفممج  يي جل  ميل ر ميايمير.

  ام مييهاممط مييجزيير أقم أ ت يك جاط مييهاممط ميقيا ير   مي ى يجاغى يل لت  الت 
جلة  فمم ميية  ا    ي ت  ي  يي متة   يير فيها  فً ا ي   مه   ايا ييكج  يي متع يام علل 

ا ت مي مميب  ي قظر مي لت ي ل  مييهاممط  كيلير مي يات اها   يي لت   ليم  ل  مييهاممط اام 
 ,.Buie, T., Fuchs, J., Furuta, T)متج ااه يها    كممم  ل  مييهاممط فى ي مفم قيا ير أام  

Kooros, K., Levy, J., Lewis, D., Wershil, K., Winter, H. ,2010, p. 22 فام ن  
  (.115  ا. 2015ميم ةاي  ئام ي  

 -فى يمقلر مي ل ير ميياكمل  -   ك ي مييهاممط مييجزيير  مييج ياير مي ى يك ةاها مط لات 
أ  يجاغى  جيي ها يميهت يي يجي عر يي مييهاممط مي ى   الن ااطعيات مييجزيير أ  مييج ياير 

يع فمممط مي لت  يممقت جي ه    يكج  يي مي اا ي  متجمياج يع اي ر  مياةي ر  مي ى   جاةب
مييجزت أ  مييج يع مييقي ر ا   أفممم مطةمل   يجها مييهاممط مي ى   الن اجظافر مييكاي مي   يايش 
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في   مييةاعمل فى  م يب مييا مل   مت  يات اأيااا   جياها   يهاممط مطيي  مية ير   مي لاعت يع 
ممم  فيي ها   متة   مي عجم ميي قي يي ا    مي  اب إيل مية ام يامكط يليممن   مي اايت اايج  م  م 

ميما ت أ  ميام ج يي يكاي يايي    ى فى يجيلها  يلت ميةل كياط مي  مف ير  مييهاممط ميقيا ير 
ا ا.   2015مي ى يق اجها مي لت ي ع يام علل جلة   مييا م ااتة   يير )ة ةي ميجلاى  

95 – 97.) 
 فم أظهمط ج ا ب مممةر ميا مم أجممة ي  م زيليجم أ  ى  كالميي ي مم  كالليي  يل  

Anderson, D., Oti, R., Lord, C. & Welch, K., 2009, p. 1030)    أي مط لات )  
م  ممب مي  قم يااج ي يي فص م فى مك ةاب مييهاممط ميقيا ير   ميةل كياط مي  مف ير مييج ياير 
ي امجر ااياامييي فى جل  مييمقلر ميايمير    زميم متع يامير يميهت علل مييقي يي اهت  مطيم مي   

فى مييج يع مي   يجات  ؤتن مط لات عم ر يلكليم يي ميييك ط ميي ال ر ا  مف هت متج ياعى 
 يايي ي في  ة من مييجزت  أ  مييج يع مياامجى.

 ,.Bal1, V)كيا أظهمط ج ا ب مممةر فيجيةا اات  ة  كيت  ممجيات يي جب  كالميي ي مم 

Kim S., Cheong, D. & Lord, C., 2015, p. 778)   أي مط لات     م  ممب مي  قم ت
ير ااي  مت فى مييمقلر ميايمير إ م يت ي ت  ممياهت ايكت يك ةا ي مييهاممط ميقيا ير  أ  متة   ي

يكلم علل  ل  مييهاممط    م مل   ميت امياط ميمعاير  مي مميب ايجمم  يايا  ؤتن مط لات 
اه م مت  ممب    ي  مة جاًمم إيل يجهب مي مات ميياكم   يك ي  ؤتن مط لات ت ي  م ي 

 يب. يهامم هت  م ًيا إ م  يمك م م ي  مم 
 يااجى مط لات     م  ممب مي  قم يي فج ل كايمل ايي فممم هت ميا لير أ  مييامفير 
 يهاممط ميقيال ميي يير  مع يام ت علل أجلةهت فى  ق ين مق ياجا هت؛ قيا أظهمط ج ا ب أيى 

%( يي 73أي ق ميى ) (Duncan, A &  Bishop, S., 2013, p. 69) ممجكاي  ة يم ايي ب
لات     م  ممب مي  قم فم أظهم م  ااعًمم ايي ية    فممم هت ميا لير  ايي يهامم هت إجيايى مط 

متة   يير ميياييير  كيا أي مييهاممط متة   يير ميياييير أ  مييهاممط ميقيا ير يت  م ا  اممجر 
 ممجريكلط أعممو مي  قم   مي كان يم  أفممم ميايجر يي مط لات     م  ممب مي  قم  قيا 

ف   يي مي اايي فى مي جاؤ ااياجز ميي يى فى يهاممط  %(10)مي كان   اليت مطت  ميايم  ميجج  
 يميهت. مييايير

  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-009-9326-0#auth-2
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 :( أسالي  تنمية المهارال االستقللية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد2/2/5)
عات  همم أةاييب مي مات مي ى  ج هجها مي ماير ميااصر يع     متق ياجاط ميااصر ايكت 

إيل ميب   ه ميل اط فى مييج يع مي   يايي ي في     ق يلهت يي عبن يم ن  يكلم علل 
مييج يع إيل  افر ييكي متة لامل يجها  أ  علل مطفت إعاير أجلةهت يا يميي عليها   ميايش 

 ااة   يير فمم مإليكاي  فً ا ي ممم هت ميجيا ير.
ييب يل مات    ميت امياط مي ماير ميااصر  يق اج مط لات     م  ممب مي  قم إيل أةا

 يهت طجت  جيير يهامم هت ميقيا ير  ميياييير    قةيي مي مممط  مييهاممط متة   يير يميهت.
 فم أظهمط ج ا ب مياميم يي ميمممةاط أي أف ت مطةاييب مياليير  ميايلير فى  جيير 

كاجط مطةاييب أ  مييممات ميةل كير   -يير  مي ى يي ايجها مييهاممط متة    -مييهاممط مييا للر 
 مي ى  ا يم علل أي ميةل كياط مييمغ ار  غيم مييمغ ار إجيا  ى يك ةار  ي الير يي مياي ر 
مييقي ر    ااي ايى ييكي  غييم ا أ   اميلها اجان علل مي اميت فى ظم م قم ا  ل  ميةل كياط 

يي ا ت الن اي ر ييجار أ  يقلزل  ياززل  أ  مييهاممط  فايةل   مييمغ ب يقما أ  يك ةب
يلةل   ييا يؤم  إيل  كممم قم ل   ايجيا ميةل كياط غيم مييمغ ار فيك ي االن اي ر يجلمل أ  غيم 

 ياززل ايا يكاق ميةل   غيم مييمغ ب   يؤم  فى جهاير مطيم إيل ز مي  أ    ليت قمل قم ل .
كير علل فجياط  اميت ميةل   ميي ج عر   ي ت   ا يم ميمممةاط مي ى   اع مييممات ميةل  

مة امميها اجان علل ميهمم مييمج   ق ي   اايجةار يلةل    ة من ااإلكةاب أ  مي اميت أ  ميق م  
 & .Toelken, S) يي  ل  ميمممةاط مممةر مممةر ة يلاجى   يكيي  ميي جم ييل جايمجم

Miltenberger, R., 2012)  مي ى  ت مة اممت ميقا (Prompt) اأج مع  مييا للر 
( فى  جيير مييهاممط ميقيا ير متة   يير يم  Fading مي  يى ) (Reinforcement) مي ازيز

مط لات     م  ممب مي  قم  ايجيا مع يمط مممةر كامم  ي ت  جيجيلم ا فجي   ةات 
ي مميجى فجير مي اييت  ميةقب م  (Hume, K., Plavnick, J. & Odom, S., 2012)أ م ت

يلقا يي فات مييالييي فى  جيير مييهاممط متة   يير مييم ا ر ا جلي  مييهات  ميايت فى إ ام ا  
 مممةر يقي م عام ميغجى  (Bucalos, J., 2013)ايجيا مة اميط مممةر كً  يي ج يى اي كاي   

ججاز فى زيامل متة   ي (video self-modeling)( ميجي جر ااة اممت ميليمي 2018) ير   م 
  جيير  مي مجب ميي يى ااة   يير يم  مط لات     م  ممب  يم مي  قم يم  ميمممةر مط يل 

مييهةاممط ميقيا يةر ميي ال ةر ايهاممط ميجظافر ميياصير   يهاممط مم ممن ميي ا    يهاممط  جا ت 
 .مي اات
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يير مييهاممط  مع يمط مممةاط أام  علل مة اممت جمم ت ميجيا  مييص مل فى  ج
 .Koyama, T)متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم  كمممةر  اكاج م  ك يايا   ي   مجب

& Wang, H., 2011)   مي ى مة همفط مة اممت جمم ت ميجيا  مييص مل فى  جيير مطممن 
أيى متة   يى يم  مط لات     م  ممب مي  قم      مإلعافاط ميا لير مطام    مممةر 

 (Spriggs, A., Knight, V. & Sherrow, L., 2015)ةاميج   فيك  ميا جايط  ي ميي ييم 
 مي ى    ت علل مة اممت جمم ت ميجيا  مييص مل  فجياط  قليت مييهات  مي ةلةت  مي يكيت فى  جيير 

 مييهاممط متة   يير مطكامييير يم  مط لات     م  ممب مي  قم.
 ب ميمممةاط ميةاا ر م  ق يلااقا أي فجياط  اميت ميةل    مط  يي ا ت يممجار ج ا

فاعلير فى  جيير مييهاممط متة   يير  متع يام علل مي مط  ة من فييا ياا مييهاممط متة   يير 
مي ى   الن ااييهاممط ميقيا ير  معاير مي مط  مياجاير اها  أ  فى مييهاممط متة   يير  مط ميصلر 

 ام  ة من مييج ياير أ  مطكامييير.ااييهات مط
 :Repetitive Behaviors( السلوكيال التكرارية 2/3)

 ام ميةل كياط مي كمممير )ميجي ير( يي أكلم مييظا م ميممير علل م  ممب مي  قم    ى 
  ج   ا اايي مط لات     م  ممب مي  قم  فهى فم  ا لم يي قيا مييمل مي ى  ة غمفها 

يك ي اا ها أكلم  كممًمم يي مءام  كيا يام اا ها    ًةا أةاةير يم   ؤتن   ايا ها   فم 
مط لات يييامةر ميقيال   اا ها فم يلقن مط   ااي لت   يكي أغلاها ت يلقن مي مم ااي لت  
جيا يك ي يصمم إزعاج يليقي يي ا    يمعال يليا م اايقمج متج ياعى )أةاير يص لل    م 

 ( 206  ا. 2016

 & .Ruzzano L., Borsboom, D)ييم ي مم مي زمج   ميجى ا مةا ت   يلم جي م    

Geurts, H, 2015, p. 193)   أي ميةل كياط مي كمممير فم  صلها يي  كاجم جلة  فى مي صجيم
(   أجها أقم مياصا ا مييييزل يل ر 1943مط يى يل ر م  ممب مي  قم عجم مك ياف  يها عات )

ى قيي أجها   ياا  يع م  ممااط أام  كاإلعافر ميا لير  ي  زير   ميط إت م  ممب مي  قم  فل
 أجها  زيم فى يم ها   يم   كممم ا يصايق م  ممب مي  قم.

 :( مفهوم السلوكيال التكرارية2/3/1)
ي صم اايةل كياط مي كمممير اأجها يجي عر ي اايجر يي ميةل كياط  مط مي ااع مي كممم  

ظهم ا مط لات     م  ممب مي  قم عجم مي امو ييليممط يي مياي ر مييقي ر   ميلااط   مي ى ي
   ةت ااي ج   ايي     م  ممب مي  قم   ما  م يةام ها ايي مطفممم     يلت فى مي الن ميياايه 
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في  اأييان أ  أيااب يقممل   متة جاااط ميقةير غيم مييأي فر يألييان  مطفممم )يلت يت  يي  
ن  مطيااا اص مل ي كممل(   ميةل كياط ميقمكير مياامير  مياجيلر كايج م ااطصااع  ميمفمفر مطييا

ااييميي   ك ي  يى مطصااع  يم مييام  مياو  ميامش يلجلم   صمت ميمأ  اايجمممي 
(Moldin, S. & Rubenstein, J. Raton, B., 2006, p. 7).    

  مطجي ر  مت  ياياط ميةل   يي أجيا  ( اأجها15  ا. 2006يقيم ) عامت يامفها 
 ا. جي ي ه   كمممي ها ايقم مي ها   ةت

  ظيلر أ   امت ت  كمممير اطيةل ك( اأجها 57  ا. 2013كيا يامفها ميةيم يجص م )
 ااطييان  مي الن يا ل   قةير    ةير اطي ةل ك ي اممل  امجير اطي ةل ك ميصمم     ييت

 مي مط جق  ميي ج   ميام مي ميجميمل  ااطييان مت  يات  ج ا ممل يق  م  ياياط   لاصيلها 
 . ميهياج ميجي ير متجلاايير  مت  ممااط  مءاميي 

  ى يجي عر يي ميةل كياط مي ى    يي ميةل   ميجي ى  ميةل   ميجايم  ميم مفع 
 (.210  ا.2016 ميه مج   مييقافظر  مي كممم  ميجي ير فى مة اممت ميلغر )أةاير يص لل  

  ى ميةل كياط ميممف ر  ميي ا ير ط   غيم فى م  يي قيا هت ميي يير يألييان   مطفاات 
مي ى مع ام م علل فالها    ى ةل كياط غيم  ظيلير أ  غيم  امفر   مي ى يؤميها مط لات     

يةل   فى م  ممب مي  قم كمفمفر مييميي   ةمعر قمكر مطيم  ميي كممل     يلت أااام   م م
ميقمكاط ميجةيير ميي كممل    كمممير مة اممت ميق م    مطجي ر  مت  ياياط مييقم مل  مطفكام 

 (. 313  ا. 2016ميي كممل   م  يجير مطييان  لاا ها )يقيم على  
   يلت فى يجي عر يي مطفاات  مي     ميي كممل مي ى ييامةها مي لت كيقا ير ي اليم 

 (.637  ا. 2017ااط مي ى ييام اها )قيم  ياةيي  كميياي يقيم  مي لن أ  مت  مم
يجي عر " ومل خلل التعريفال السابقة؛ يعرف الباحث السلوكيال التكرارية إجرائي ا بأنها

م ي    صمم عي مي لت مييصاب اا  ممب مي  قممي ى  مي ظيليريي مييظا م ميةل كير غيم 
  ت يجي عر يي مطعممو أ  مييظا م  مةار ميج ان       ةت ااي كممم  أ   اياى ةاب يقمم 

ايي ميةل كياط مإلمممكير غيم مييأي فر يلت متجيغات مي ات  مياام    مم ح فى يم ها يي  لت طام 
عي مي مفع  متي زمت ام  يي لااط غيم فاات يل غييم إيل ممجر أفت يي ميةل كياط مي كمممير  مي ى 

 ميااقا فى:  ا يقممميجي ير  مي كمممير"     يلت فى ميةل كياط ميقمكير
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 الحركية التكرارية  السلوكيال -1
يجي عر يي ميةل كياط ميقمكير غيم مي ظيلير  مي ى ي  ت اها  يعرفها الباحث بأنها 

مي لت    م  ممب مي  قم ايكت ي كمم م ي  مم  م ق     يلت  ل  ميةل كياط فى قمكاط 
يا ي     ك ي  قمكاط أجزمن ميجةت كهز ميمأ   م ممجها  قمكاط ميجةت ميي كممل كهز ميجةت  م 

مييميي  مطصااع  كاي صلين م ي ةاب   ميج م ااطصااع   يى مطصااع  ف قها  غل ها   ميييى 
علل أ ممم مطصااع   مة اممت ميق م  اص مل غيم  اياير فى مي اايت يع مياي ر مييقي ر 

    ميقيل ر فى أيااا أ  أياكي يقممل.ك كممم يي  مطييان  ييها      فها 
 التكرارية  الذال إيذا  سلوكيال -2

يجي عر يي مييظا م ميةل كير مي ى ي  ت اها مي لت    م  ممب  ويعرفها الباحث بأنها 
مي  قم؛ اهمم إيقان مط   ا م   أ  جلب مإلي من يي مياي ر مييقي ر ا  أ  مءاميي     يلت  ل  

ميةل كياط مياجيلر ميي جهر جق   م    أ  مءاميي كاتص ممت اايجمممي أ  مييظا م ميةل كير فى 
ميج ميم ايكت عات    مب ميجةت ااطييان  مطيااب يي ق ي    ةل كياط إي من مي مط كاياو 
ماات   يم مييام  فما ميجلم أ  قك    امش ميجةت  جمق     مب ميمأ  اايجمممي   م 

   يات.مطصااع ااطييان ميا مل م ي م
 التكرارية  المقيدة السلوكيال -3

يجي عر يي ميةل كياط ميجي ير ميجايمل مي ى يظهم ا مي لت     ويعرفها الباحث بأنها 
م  ممب مي  قم   ت ي ات مي غييم فى جي ها أ  يظهم ا   يصاقب أ   غييم فيها عي ميجي  

اط ميجي ير فى  جا ت مييقمم يي فال  ج ااط غ ب  صمم  غيم يامم      يي  ل  ميةل كي
أج م  يي مط اير أ  ميييم ااط م ي  غييم  أ  اأم مط يايجر أ  جي ير       يايجر فى  مي ر 
ميج ت   ف     ميجظافر        أجيا  يقممل فييا ياا مي لاعت يع ااو مطييان أ  ميي ا  أ  

مل ايكت ي كمم م ي مطياكي أ  مطيااب أ  مطيااا م ي غيم ت   مي  اب إيل أياكي يقم
  غييم.

 ( أسبا  السلوكيال التكرارية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد 2/3/2)
علل ميمغت يي أي ميةل كياط مي كمممير  ام يي أكلم مييظا م ميةل كير يم  مط لات     
م  ممب مي  قم  إت أي مييا صيي فم ما لل م فى أةااب ظه م ا   مايا يمجع  ي  متا  م 

ل عمت لااط جي ها فى ميظه م عجم  كممم جل  ميظم م  فاي لت فم ي امو يجل  ميي فم أ  عل
 ميظمم إت أي ةل ك  مي كممم  فم ي ج   مة جاار ي ي .
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( أي ميةل كياط مي كمممير يأجها يأي ميةل كياط 23  ا.2008  م  جيهاي يص لل )
م  ي  ت اةل كياط يا للر عجم  ام   مياامير فييا عمم أجها غيم يأي فر  فكيا أي مي لت مياا

يي مفم أ  يليممط ي ج عر  فإي مي لت     م  ممب مي  قم إجيا ي  ت ا ل  ميةل كياط مي كمممير أ  
ميجي ير  أ  ق ل ةل كياط إي من مي مط كاة جاار يليليممط مي ى ي ل ا ا يي مياي ر مييقي ر   يكجها 

ى أ  اصا ا ميةل   مييأي م   ييكي فهيها فى   ن غيم ي ا ير يامت  جاةاها يع ميايم ميزيج
مي ص م فى مي ممل مي اايمير يم  مط لات     م  ممب مي  قم   صا ااط مإلممم   مي الت يلةل   

 مييجاةب  فه  يةل  اه ه ميص مل ك اايم عي مي ين أ  مي لن  مي غ  ميجلةى يمي .
غيم مي  مف ير يأل لات مييصاايي  فم يق ن ميةل   مي كممم  أ  غيمه يي ميةل كياط 

اا  ممب مي  قم  ظا م يايجر  قيا يك ي  ي  ميةل   مييا  يصمم مة ي ا  يل لت عجم مي يات 
ا   أ  فم يك ي يجاا  مييا م ااي لن  مي غ  ميجلةى  يع مطا  فى ميقةااي فص م مي ممل يميهت 

مييا ياط ميجميمل ق ت ميي فم أ   فى مي اايم ميةليت   ك ي  فص م مي ممل يميهت علل ياايجر
 (.75ا.   2011أةاير يص لل  ميةيم مييمايجى  مييليم مي   ي ام  ي ي  )

 فم  جا يط عميم يي ميمممةاط ميةل كياط مي كمممير اايمممةر   يقا ير مي  صت إيل أةااب 
  ا  ميظم م يقممل يها  ايا ييكي مي ا ييي علل معاير   ه ميل ر يي يجع ظه م  ل  مطةااب  
  ميا ميت مييةاار ي ل  ميةل كياط ايا يؤم  إيل مجالا ها أ  ما لا ها كليا أيكي.

 ,.Lam, K)ف م أظهمط ج ا ب مممةر كمة يي تت  جيي  ا مفيش  ج زيم ايلي 

Bodfish, J. & Piven, J., 2008)   مم اا  ميةل كياط مي كمممير ااي ص م فى مييهاممط
 ر   مياجز فى مي ممل علل  ق ين متق ياجاط. متج ياعير  مي  مصلي

أي ميةل كياط مي كمممير ( (Deramus, M., 2009كيا أظهمط ج ا ب مممةر ييييت مممي   
مي ى يظهم ا مط لات     م  ممب مي  قم إجيا  ى ج اج يل لن مي   ييام ي ا    يقم مير 

ج ا ب ميمممةر أي ميةل   مي كممم  مت  ياياط   غياب مي لاعت متج ياعى يميهت  كيا أظهمط 
مم ا  ااياجز يم  مط لات     م  ممب مي  قم عي مي يات اقاجا هت   متع يام مم ًيا علل 
مءاميي فى  لاي ها   أي مط لات     م  ممب مي  قم يظهم ي   ه ميةل كياط كج   يي مي  مصت 

 يع مييقي يي  يكي اص مل غيم يأي فر.
إيل أي  (Joosten,A. & Bundy, A., 2010)ا ج ة يي  أجي ا ا جم     صلط مممةر أجي 

ميةل كياط مي كمممير فم مم ا ط ااي لن يم  مط لات     م  ممب مي  قم  كيا مم ا ط اصا ااط 
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ميياايجر ميقةير  اقيا  زممم ممجر ميةل كياط مي كمممير  يم ها ازيامل ميقةاةير   مي ص م فى 
 ي فات  ؤتن مط لات ااصر ميمةا ت ميةياير يجها. ل ى ميمةا ت ميقةير ي

ا مما سبق؛ فإي ميةل كياط مي كمممير يت يجيع مييا ص ي  ميااقل ي علل أةااب  واستنتاج 
يقممل يها   ييكي  لايا  ل  مءممن  ميج ا ب ميي ال ر اأةااب ميةل كياط مي كمممير   مي ى   صل م 

 إييها فى:
  يا ل يليليممط مياي ير مييقي ر ااي لت     م  ممب مي  قم  أجها مة جاار غيم يأي فر أ .1

 ية اميها مي لت ج يجر ي ص م مي ممل يمي  عي مي اايم  مإلممم  ميةليت.
أجها فم  ظهم ا   مم أ  أجها ةل كياط غيم  ظيلير يم  مءاميي  إت أجها فم  ك ي  .2

 ي غ  ميجلةى مي   ي امو ي .يصمًمم يلي ار يل لت جلة   أ  أجها  اايًمم عي مي لن  م
أي ميةل كياط مي كمممير  م ا  ااي ص م فى مييهاممط متج ياعير  مي  مصلير   مياجز فى  .3

 مي ممل علل  ق ين متق ياجاط. 
أجيا  يي  ي أي ميةل كياط مي كمممير فم  ظهم يم  مط لات     م  ممب مي  قم كج .4

 غيم  اياير.  يكي اص مل  يع مييقي ييغيم ميللظى مي  مصت 
أي ميةل كياط مي كمممير  م ا  اصا ااط ميياايجر ميقةير  اقيا  زممم ممجر  يمل  .5

ميةل كياط مي كمممير ازيامل ميقةاةير   مي ص م فى  ل ى ميمةا ت ميقةير يي فات مط لات 
     م  ممب مي  قم  ااصر ميمةا ت ميةياير يجها.

 هرها لدى ذوي اضطرا  التوحد ( خصائص السلوكيال التكرارية، ومظا2/3/3)
 ظهم ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم اص مل ي لا  ر ة من فى ميج   

 يكت أا ( أي ميةل كياط مي كمممير فم  15  ا. 2006أ  ميممجر  قيا ي كم عامت عام مر )
 اأييان يايي مم اا   جا   ييك  فم  ميلاب  أجيا   مطجي ر ميي يى مطممن فى  ميم  يي مي صلب

 قمكير أجيا  جاجب إيل  مت  ياياط اااو جي ير مجيغاتط  جا   ك ي يا م كليمً   عامير غيم
 إ افر مييلات  ةايت علل يليةها أ  كمم ق ها مطييان فى  ظيلير غيم ااجاصم ااا م  يات أ 
 .مييقي ر مياي ر فى ميم  يي فى  غييم أ  ي ا ير إيل

ميمييت مي يايصى  مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير فى مي اار ميمماار مييامير   ي م أ مم
 يي يقكاط  يايا م  ممب مي  قم  يا ي  ق أي ميةل كياط مي كمممير  ميجي ير  ام أقم 
مييقكاط مي ى  ظهم جلًيا يم  مط لات مييصاايي اا  ممب مي  قم  قيا أ مم فى مياجم ميلايا 

 ر ت  ممب مي  قم يا يلى:يي مييقكاط مي يايصي
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 على واحدة في عنها معبر ونمطية وتكرارية محدودة وأنشطة واهتمامال سلوكية أنماط
 :يلي مما األقل
 غيم  ام   مي ى  مييقم مل   ميجي ير مت  ياياط يي أكلم أ   مقمل فى ميزم م متجيغات .1

 . مكيز ا  ج عير يم ها ية    قيا يي مع يامير
 .مي   ةير أ  ميم  يجير ميقمكاط يي اامم مي ظيلى  غيم( مييمي غيم) مميجاي متي زمت .2
 .(ااطصااع ميج م  مييميي مفمفر) يلت   كمممير جي ير جةيير قمكاط .3
 .مطييان اأجزمن ميقم عي ميزم م متجيغات .4

 (DSM IV-TR, 2000) 
مي  قم فى كيا ظهمط ميةل كياط مي كمممير  ميجي ير  يي مييقكاط مي يايصير ت  ممب 

 مي اار مياايةر يي جل  ميمييت فى مياجم ميلاجى يا يلى:
 على اثنتيل في عنها معبر ونمطية وتكرارية محدودة وأنشطة اهتمامالو  سلوكية أنماط

 التطوري التاري  في إليها أشير أم حالي ا عنها امعبر   السلوكيال هذه كانل سوا  يلي مما األقل
 ، على سبيل المثال للفرد
 :أيللر ميلغر   مطييان  مة اممتر(   ميقمكي) ميجةمير ميقمكاط فى مي كمممير أ  جي يرمي -أ 

 مييصاممل  مطييان    ليب أ  صل م فى مطيااب صم مياةي ر  ميجي ير ميقمكاط
 ر(.ميااص مييااجى  مط مياااممط

 مي   ةير ا مطجي أ  اايم  يي مييمي غيم ميجايم متي زمت )مي ياا (  ميم اار علل مإلصممم -ب 
 مييميم) مي ين ميممقر  )عمت متجزعاج :أيللر ميللظير  غيم ميةل كياط ميللظير أ 

  قير فى    ةير أجيا  جايمل   لكيم أجيا  فى متج  ات  صا ااط مياةي ر  يل غييممط
 .ي ت( كت (مي اات  جا ت جل  أ  مي مين جل  ةل   إيل ميقاجر  مءاميي

 أ  يم ها ية    قيا يي عامير غيم  ام  مي ى   عايير اص مل لاا ر يقم مل م  ياياط -ج 
 مي    ميزم م (جيغاتمت( متجهيا  أ  مي    يزم مم) متم اا ) مي النر: أيلل)  مكيز ا ج عير
 .( يقم مل  ي ر م  ياياط عامير  غيم اأييان

 بيج مج عامير غيم م  ياياط أ  ميقةير يليما ط متة جاار فى مجالاو أ  فم  -م 
 مة جاااط ميقمممل  ممجر أ  يأليت مي م ق متك مما عمت :ميقةير )أيللر مياي ر )يظا م(
 يي  أ  يت فى )ميياايغر( مإلفمم  فيير( يقممل )أ أجةجر أ  يقممل طص مط ي ااكةر
 ميقمكاط. أ  ااط  من مياصم  متف  اي مطييان 

(DSM V, 2013) 
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ي أ ت ةياط مط لات مييصاايي اا  ممب مي  قم    ام ميةل كياط مي كمممير  ميجي ير ي
  يلت ف ر غيم ي جاجةر يي ميةل كياط مي ى   ةت ااي كممم   ميمغار فى  لايط  عمت  غييم مياي ر 

 Repetitive Motor and)مييقي ر   ى   ع  يي يجاييي   يا: ميقمكاط مي كمممير  ميقةير 

Sensory (RSM)) يى مطصااع  قمك ها ميية يمل  ايجيا مييجات يلت مفمفر مييميي   قميكهيا   
يلت  Insistence on Sameness (IS)مءام فه  مي  يم  مإلصممم علل مي ياا   ميم  يي ميي يى 

 ,.Lidstone, J., Uljarevic, M)مت  ياياط مييقم مل  مي ي ر  ميم  يي  مي     ميجايمل 

Sullivan, J., Rodgers, J., McConachie, H., Freeston, M., Le Couteur, A., 

Prior, M. & Leekam, S., 2014).   
 (Healy, o. & Leader, G., 2011, p. 236)  فم صجلط أ ييم  يلى  جمميميي ييمم

ميةل كياط مي كمممير ميجي ير يم  مط لات     م  ممب مي  قم فى أجيا   فً ا تج يام ا    يلت 
 ميةل كياط ميي يمل  ميم  يجير   ميةل   مي كممم  إلي من مي مط   فى ميةل كياط ميقمكير ميجي ير 

 ميةل   ميي  يب   أيامط إيل أي مكلم  ل  ميةل كياط صا ار فى مي اايت  ال ها كاجط 
 ميةل كياط ميم  يجير  ميةل   ميي  يب.  

 ,.Leekam, S., Prior, M)ة زمي ييكات  يامج ط امي م  ييمك  م يجاميلي      قمم

Uljarevic, M., 2011, p. 562)   ييز  ف ر يي ميةل كياطاصا ا ميةل كياط مي كمممير اأجها  
ي  يم مييميم ايكت يايي يلاي ر مييقي ر   ين ا     ةت اعايير مي ممم  مي كممم ا مي ر لاا رأجها 

يم  يي  مي ية  فى مطجي ر   ميةل كياط ميقمكير مي كمممير   كممم ميك ت  م  عمت مييم جرمي مكيز  
 ا     يايجر  ي ا ير مي غييم.

  ظهم ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم فى ي  ات ميايم يي ا ت 
م  ممااط مطكت  ميج ت    ة يم   ه ميةل كياط ااي  مت فى ميايم  لت     م إيل إي من مي مط 

م  يي   ميام مي ميي ج  جق  مي مط  مءاميي   ج ااط ميغ ب مي ى يظهم جها عجم يقا ير  غييم مي
  م ا  ميةل كياط مي كمممير ميجي ير اية    مياجز متج ياعى  مي ص م فى ميلغر مي اايمير  قيا 
ية امي  مط لات     م  ممب مي  قم ك ةيلر يل  مصت يع مءاميي ي لاير مق ياجا هت  تع يام ت 

 .Dominick, K., Davis, N., Lainhart, J., Tager-Flusberg, H)علل مءاميي فى  ي  

& Folstein, S., 2007, p. 153) 
أظهمط ج ا ب مممةر جيي  ا مفيش  فممج  ةيي جز  مم ي اامكم  يام  ي ي    فم

(Bodfish, J., Symons, F., Parker, D. & Lewis, M., 2000)       أي مط لات
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ى ميةل كياط مي كمممير عجم ي امج هت ااط لات     م  ممب مي  قم فم أظهم م ية    يم لًاا ف
مإلعافر مي  جير فى يجات ميةل كياط ميقمكير مي كمممير   ميةل كياط ميي يمل  ميجي ير أ  ميي  يار  

  ك ي  ةل كياط إي من مي مط مي كمممير  كيا    فم يمل ميةل   مي كممم  علل ممجر مي  قم.
( عمًمم يي يظا م 128  ا. 2011يم مييمايجى ) فم قمم كت يي أةاير يص لل  مية

 ميةل كياط مي كمممير  ميجي ير مي ى  ظهم يم  مط لات     م  ممب مي  قم      يي:
 أمجقر ميجةت يأليات  ميالم أ  أمجق   يييًجا  يةاًمم. .1
 متجيغات اايلاب ااطصااع أ  أقم أع ان ميجةت  يى اص ط مييام. .2
لامل مي مط   يج  مفمفر أ  يم مييميي ااي مب يي ميايجيي  قمكاط ت إمممير ااييم إل .3

  مي من ااطيم .
ميةيم علل أ ممم مطصااع أ  ميةيم ايكت جي ى  كممم  يأليات  ميالم   مي مب  .4

 ااي مييي علل مطمو   ميم ممي ق ت جلة  ااة يممم م ي  اب.
 طصااع أيات ميايي.مي قمين فى ميلممغ أ  يصمم مي  ن     ليب ميكليي    قمي  م .5
 إقمما أص مط يايجر   غلن مط ي ااإلصاع. .6
 ميق   يةق ميجلم ااييم أ  مطييان. .7
 ام.ئمقمجر ميجةت   مي  ليب يي جاجب إيل  .8
 عو مي لت أ  مطييان ااة يممم      ن  يان مطييان ااة يممم. .9
 يت مطييان  مطيااا ايكت ية يم  غيم يأي م. .10

( أي ميةل كياط مي كمممير فم   يلت 82 – 81  ا ا. 2018 ي يم يقي م مييمفا   )
فى ي    فى مطكت  مييممب  ميج ت  ك صم مي اات  مييممب علل أج م  فليلر يقممل ت ييكي 
 غييم ا   مطمن  مي  لب ااة يممم فى ميج ت  كيا  ظهم فى ةل   إي من مي مط كصمت ميمأ  

اطييان ميقامل    جا ت أ  مي اايت ا  ق م يع اايقا     عو مطصااع  ييها   ق  ميجةت ا
ماات مطييان ميقامل فى في  أ  أجل  اص مل يؤ ير.  مطم مط  ميي مم ميا مل   يم مييام ااجم   م 

  ييت ميةل كياط مي كمممير إيل متة يممم يع مي  مت اايايم  كيا أجها ت    فم علل مك ةاب 
جيا يك ةب  مط لات أجياً ا أام  يي ميةل كياط مي كمممير  ميجي ير    ي  مي لت يج    مقم يجها   م 

يي أي مط لات     م  ممب  (Richler, J., 2007) يا أيامط إيي  ج ا ب مممةر جيجيلم مييلم
مي  قم فم أظهم م ممجاط يم لار يي ميةل كياط مي كمممير  مك ةاًاا طجيا  أام  ايم م مي فط  



    اإلطار النظري    =======================================الثانيالفصل  

- 60 - 

 

مط لات ي مات يقم يي  ل  ميةل كياط غيم مي ظيلير  أ  مي مات   ي  عجم عمت  اميو  ؤتن 
 طجت يجع مطةااب مي ى  ؤم  إييها فى ةي ياكم    ي  يلقيل ير م ي    م ا أ  زيام ها   ج عها.

ميةل كياط مي كمممير أقم أ ت ميةياط مييييزل ت  ممب مي  قم   ومما سبق يرى الباحث أل
يي مل علل   ت  مميب ي صت  إت أجها جييًاا   ةت ااي كمممير  مإلصممم   ى  أا  أجياً ا ي اممل   

ر( ميقمكي) ميجةمير ميقمكاط فى مي كمممير أ  ميجي يرعلل ميةل   ااا  م متةااب   يي أيكايها 
 مطجيا  أ  اايم  يي مييمي غيم ميجايم متي زمت )مي ياا (  ميم اار علل مإلصممم    مطييان مة اممت  

 يليما ط متة جاار فى مجالاو أ  فم      عايير اص مل لاا رمي يقم ملمي   ياياط  ةير   متمي 
 .ميقةير مياي ر )يظا م( يج مجب عامير غيم م  ياياط أ  ميقةير

كيا أجها  ييت إيل متة يمممير   زممم يم ها   ج عها ايم م مي فط    ي  يا يت ي ت مممةر 
 كممم ا  يم ها   ع ميت أ  يةاااط ظه م ا    ي  ايا يةاعم  ل  ميةل كياط يي قيا يم  

 مي ا ييي علل ميمعاير أ      مييأي يي ميايت علل يقا ير   ليلها أ  مي قكت فى يةااا ها.
 ( أسالي  خف  السلوكيال التكرارية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد 2/3/4) 

م إيل يقا ير فهت أةااب ميةل كياط يةال ميااقل ي  مييا ص ي فى يجات م  ممب مي  ق
غيم مي ظيلير مي ى يكمم ا مي لت مييصاب اا  ممب مي  قم   يقا ير الو  ل  ميةل كياط 
اي ل مطةاييب  مييممات ميا جير    ي  ي أليم  ل  ميةل كياط علل فما  اليهت  مك ةااهت 

 يي هت يي ميمعاير ميية يمل  أ  يليهاممط ة من مطكامييير أ  ميقيا ير  ايا ياين إيكاجير مة  
 إمياجهت فى مييج يع.

 ي م  جا يط عميم يي ميمممةاط مطةاييب مياليير ميا جير فى يقا تط الو ميةل كياط 
مي كمممير أ  ميجي ير يم  مط لات     م  ممب مي  قم   فم جانط ااو ج ا ب  ل  ميمممةاط  ليم 

 ي كمممير اام إا ا   ؤتن مط لات يل مميب.ااجالاو ية    ااو أجيا  ميةل كياط م
( مة همفط  جيير مإلممم  مياصم  يم  مط لات     2007فلى مممةر ميا قييمل )

م  ممب مي  قم يالو ميةل   ميجي ى مي كممم  يميهت   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر أي  جيير 
 يم  مط لات ي  ع ميمممةر. مإلممم  مياصم  فم أم  إيل مجالاو ميةل كياط ميجي ير مي كمممير

مة اميط ميا ج مييم كز  (Boyd, B., et al., 2011)ايجيا مممةر امياي ا يم  ئام ي  
علل مطةمل ااة اممت أةل ب مييم جر ميةل كير؛ يالو ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     

ميةل كياط مي كمممير   أي م  ممب مي  قم   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر مجالاً ا يلق ًظا فى ية    
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مة اممت  ي  مطةل ب يي فات مءاان أم  إيل  لاي  ميةل   مي كممم    مة يممم  ي  ق ل اام ف مل 
 ميي ااار.

( مي مميااط ميقمكير فى الو ميةل كياط ميم  يجير 2012 مة اميط مممةر ةها ميالاجى )
يم   ييان مط ميجل   ميم ممي ق تااع مطص   نم  علل  ميييى مي ف مميجي ير   مي ى  يللط فى 

مط لات     م  ممب مي  قم  قيا  قت مي مميااط  مطجي ر ميقمكير كاميت يلةل كياط غيم 
 مي ظيلير   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر فاعلي ها فى الو ميةل كياط ميجي ير  ميم  يجير ميية همفر.

ر فى الو مياميم يي ميةل كياط كيا أظهمط مي ما ط  م مطةا  ميةل كى جم    فاعلي
 ,.Boyd, B)مي كمممير  قيا أظهمط ج ا ب مممةر امياي ا يم  ة يلي ياكم ج   جيي  ا مفيش 

McDonough, S. & Bodfish, J., 2012)  أي مي ما ط ميةل كير كاجط  م ألم  م ق فى
ً ا يلق ًظا فى ية    ميي ات مط ت فى الو ميةل كياط مي كمممير ميقمكير  ايجيا يت  ظهم مجالا
  كممم ميةل كياط ميي يمل  مي   ةير يم  مط لات     م  ممب مي  قم.

إيل مي ق ن يي ألم مي مميب علل مي  ليم  (Field, T., et al., 2014)ايجيا عيمط مممةر 
فى الو ميةل كياط مي كمممير   زيامل ةل   ميلاب يم  مط لات     م  ممب مي  قم   فم 

ا ب ميمممةر ألم مي مميب علل مي  ليم فى  جيير ميلاب يم  مط لات   مي لاعت يع ميكاام  أ  قط ج 
  مجالاو ممت فى ية    ميةل كياط مي كمممير.

كيا أ  قط ج ا ب مممةر إييزمايا ف ي  ي  فايةايا إياي  مم  كمجةي   أيي   ي م  ةايى 
 (Fulton, E., Eapen, V. Crncec, R., Walter, A. & Rogers, S., 2014)م جمز

مجالاً ا يلق ًظا فى ية    ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم    ي  اام 
 ممياهت يي ا ت جظات ميجلم يل مات ميياكم  إت أي ميج ا ب يت  ظهم  قةًجا يلق ًظا فى ية    

 ر مط لات     م  ممب مي  قم. ميةل كياط ميي يمل أ  ميي  يار أ  ميةل   متة ق م   يم  عيج
علل مة اممت  (Lin, E., Koegel, R., 2019) مع يمط مممةر إججى ييي  م امط ك جت 

 مميب مط لات     م  ممب مي  قم علل إجممنمط مإلمممل مي م ير   يهاممط متة جاار مييق مير 
ج ا ب ميمممةر  جافًصا فى  فى الو ميةل كياط مي كمممير  مط ميية    مييم لع يميهت   فم أظهمط

 عمم يممط  كممم ميةل كياط مي كمممير   ك ي  زيامل ييامكر مط لات فى مطجي ر مياا لير. 
 ي قظ ميااقا ييا ةان  أج  ت ي جم أةل ب يقمم  م جم    فاعلير ي ل ر فى الو 

ميةل كياط مي كمممير ميةل كياط مي كمممير  فايجيا يظهم أقم متةاييب فاعلير فى الو ااو أجيا  
 يم  مط لات     م  ممب مي  قم  فإج  ت يظهم ألم ممت فى الو مطجيا  مطام  يجها.
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كيا ي قظ أي أغلب مطةاييب مي ى  ت مة امميها إجيا  ى يي  ر يي مطةاييب  أ  ميلجياط 
ط الو ميةل كير مي ى  معت مطةل ب مييمات مطةاةى ميية امت فى ميمممةاط مي ى  جا ي

 ميةل كياط مي كمممير.
 Applied Behavior Analysis (ABA)( تحليل السلوك التطبيقي2/4)

يام  قليت ميةل   مي  اي ى أقم مييممات  مطةاييب ميةل كير مي ى  ة امت فى إكةاب   الت 
ميةل كياط مييمغ ار أ   اميت أ   غييم  ق م ميةل كياط غيم مييمغ ار ة من يلاامييي أ      

 متق ياجاط ميااصر ااا  م ف ا هت   ت ي  صم مة اممي  يع مط لات     م  ممب مي  قم.
 فم جيأ يمات  قليت ميةل   مي  اي ى ية جًمم إيل ميجظمير ميةل كير   مي ى    ت علل أةا  

  كيا أي كافر ميةل كياط مي ى ي  ت اها ميلمم يك ةار  ي الير يي مياي ر مييقي ر   لاعت ميلمم ياها
أجها ييكي  غييم ا أ   اميلها أ   اليها  م ي ميجظم إيل مطةااب مياي ي جير أ  ميجلةير يها كيا 

 اجظمير مي قليت ميجلةى.
يلجظمير ميةل كير فاي الت أ  مك ةاب ميةل   يقما يي ا ت يجي عر يي متم اا اط    فً ا

  ج ةت إيل ج عيي  يا:
  :Respondent Conditioning االرتباط الكلسيكي أو االستجابي -أ 

مي الت يي ا ت ميةل كياط متجاكاةير   مي ى  ة معل ا مة ر يليممط يايجر ك الت  ي ت في  
 جا ت مي اات اام يت مم ق    أ  صياح مي لت فمًقا ا م ت  ميمه اام ةيا  ص ط ف ق أ  غلن 

 ميااب   ك م  فاي الت  جا يقما ج اج مي كممم  متف ممي.
 :   Operant Conditioningاط اإلجرائي أو العملياالرتب -  

 يييم   م ميج   إيل أي ميةل   ميي الت ي  فم مة يمممه يي عمي  علل   ماا  يي ياززمط 
أي ميةل   مي   ي اا  يىن يقاب يييت إيل متة يممم  مي كممم  فى قيي أي  أ أ  يلا اط  

إيل متج لان أ  عمت مي كممم      يا يامم  ميةل   مي   ي اا  يىن أ  ج يجر غيم يقاار يييت
 (.66  ا. 2017)جيات ميا يب   "Low of Consequences" ا اج ي ميج ا ب
ميةل   مي  اي ى علل متم اا  مإلجمم ى أ  ميايلى  فه  يا يم علل  قليت   قليت يا يم 

يي ا ت مي قكت فى  ميةل   فى   ن ة مان    ماع   م ميةل     يي لت ييكي  غييمه أ   اميل 
 ل  ميي جهاط  ميل مقن ة من اايزيامل فى قاير ميمغار فى  معيت أ   الت ااو ميةل كياط 
 مييمغ ار  أ  مي  ليت فى قاير ميقاجر إيل ق م أ   غييم ااو ميةل كياط مطام  غيم مييمغ ار. 
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 ( مفهوم تحليل السلوك التطبيقي 2/4/1) 
اأج  ميالت مي   يه ت ا  اين يجي عر يي مي  مجيي  ميياامئ  يامم  قليت ميةل   مي  اي ى

مي الت ميةل كير   علت ميةل   متجةاجى  يي ا ت أةاييب يجهجير  جظمياطمياليير ميية جمل إيل 
يجظير  ة امت يل أليم علل ميةل   مييهت مج ياعًيا يي ا ت  قميم ميي غيممط مياي ير  مط ميصلر 

ج اج   جياط ي غييم اايةل     مي ى  ل ط  ج ا ب مياق ا مي جمياير صل ها اايةل   ميية همم   م 
 .(Mace & Critchfield, 2010, p. 296)ميةل   ية جمل إيل  ل  ميج ا ب 

    مييجهب أ  ميالت مي   يمكز علل  قميم   قليت ميياامئ  ميايلياط مطةاةير مي ى    ق 
ميييكلر  مط مط يير متج ياعير ااة اممت إجممنمط علل قت   اميت ميةل كياط   يمكزميةل    

 (. (Fisher, W.; Piazza, C. & Roane, H., 2011, p.3 قليت ميةل  

 & .Cooper, J.; Heron, T)ك ام   يي لى  يم ي   يليات  ا مم  ج يكيا يامم 

Heward, W., 2014, p. 40) يم علل  قليت ميةل   مي  اي ى اأج  مييمات أ  ميالت مي   يا 
ميلجياط ميية يمل يي ياامئ ميةل    مي ى   ان ا مي ر يجهجير ي قةيي مييهاممط متج ياعير  مط 

 مط يير  يي ا ت  قميم ميي غيممط  ميا ميت ميية  ير عي  غييم ميةل  .
اأج  ميالت مي   يمم    يؤكم  (Sturmey, P., 2015, p. 121)كيا يامف  اي م ة ي ميى 

يلير ايي ميةل    مياي ر مي ى يقما فيها ميةل    ايا ي  ق ميا فر متم اا ير ايي ميا فر مي ظ
ميةل    ميي غيممط مياي ير مي ى يقما فى ج افها  ايا ييكي مي ا ييي علل  اميت ميةل كياط 

ميةاا ر  مي ق ر يلةل     يي لت إيكاجير  اميل  ازيامل مي ازيز   ي غيمم هاااي قكت فى مياي ر 
 إليجااى يلةل كياط مييمغ ار )ج يجر ميةل  ( ايا يزيم يي مق يايير  كممم ميةل    مياك .م

مي   يمكز علل  لةيم   غييم ةل كياط ميلمم  يي ا ت ميياايجر  ميةل كى    مييمات 
مييج ظير يلاي ر مي ى يقما فيها ميةل    قيا يا يم علل فهت ميةل   يي ا ت مي  ييت مييجهجى 

ان ميةل   )ميي جهاط(   ك ي  ج ا ب   م ميةل   )ميل مقن(  قيا يه ت   م مييمات اة مان ييا ية
 .(McDougle, C. 2016, p. 254)أ  ي مق   كأةا  ي اميت   غييم ميةل    ميةل   ج ا ب 

    يجي عر مإلجممنمط مي ى   جا ت ميةل كياط  مط مط يير متج ياعير ااي اميت أ  مي غييم 
فى   ن ياامئ ميجظمير ميةل كير  قيا ي ت  ازيز  يكافأل ميةل   ميجيم أ  مييمغ ب   ميق م 

ايجيا ي ت إ يات ميةل   ميةىن أ  غيم مييمغ ب ية امًيا فى  ي  فجياط  اميت ميةل   مييجاةار  
(   قميم ميايلياط أ  ميي غيممط مي ى 2(  قميم  ي قظر ميةل   ميية همم  )1) ا ت  ي  يي 
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(  يي لت إيكاجير مي قكت فى ة مان ميةل   3ن   م ميةل     ميج ا ب مي ى يؤميها   م ميةل    ) ةا
 . (Kearney, A., 2016, pp. 21 – 22) ك ي  ج ا ج  مي ازيزااييجع أ  

يقا ت    يق ميظ م م  ميي اةاط مي ى  قمم ميةل    فه  ي يق إيكاجير  مي      ميالت 
 قكت في  يي قيا   ييت   م ميةل   ة من أكاي ميةل   يمغ ًاا أ  غيم مي اايت يع ميةل    مي

يمغ ب   مياقا عي ميلجياط مي ى  ايت علل  ازيزه أ  إ لاؤه   مة امميها فى  معيت أ  ق م 
   . .(Beirne, A. & Sadavoy, J., 2019, p. 10)   غييم ميةل  

"أقم مييممات ميةل كير مي ى  ا يم  اميم  قليت ميةل   مي  اي ى اأج   ييكي ومما سبق؛
علل  قليت ميةل   فى إ ام مياي ر مي ى يقما فيها  اهمم مي  صت إيل ميا ميت  ميي غيممط مي ى 
 قكت ظه م ميةل   ايكت يايي   يي لت ميايت علل  اميت ميةل   أ   غييمه يي ا ت مي قكت 

اايةل   أ  ج يج   )ميل مقن( علل قةب فييا يةان ميةل   )ميي جهاط(   معيت أ  إ لان يا يلقن 
 جي  ميةل   ميية همم يي قيا ك ج  ةل ًكا يمغ ًاا أ  غيم يمغ ب". 

 ( أسس تحليل السلوك التطبيقي 2/4/2)
يا يم يمات  قليت ميةل   مي  اي ى علل ميجظمير ميةل كير  ااصر متي مم  مإلجمم ى مي   

ي قيا  ع أةة  ةكيجم   ل م ي فا  أي ميةل   يقك ت ايا ي اا  يي ج ا ب يم  كت يي ةكيجم  م 
يق  ها   م ميةل    ف ييت ميةل كياط مي ى ي ااها ج ا ب إيجااير أ   ازيز إيل متة يممم  فى قيي 

 أي ميةل كياط مي ى ي ااها اامل  جليمير أ  ج ا ب ةلاير  جز  إيل متج لان أ  ميز مت.
إيل أي  قليت ميةل   مي  اي ى  (Sarafino, E., 2012, p.7)إم ممم ةاممفيج   أيام فم  

وتعني ما  (Antecedents) مي   ي ك ي يي ل لر ي ا ع  ى  (ABC)ي اع ميجي  ج ميةل كى 

     (Behavior)   (A) يميز يها اايقمم  يسبق السلوك الذي يظهره الفرد )الموجهات(
     B   (Consequences))) ميةل   ميظا م مي   ييكي ي قظ    فياة   يميز ي  اايقمم
   ييكي  اميم عجاصم   م (C)يا ي اع ميةل   مي   أظهمه ميلمم )ميا مفب(  يميز يها اايقمم 

 (:4يي ا ت مييكت ) (ABC)ميجي  ج ميةل كى 
 

 
 
 

 السلوكي (ABC)(  يوضح نموذج 4شكل )

Consequences 

(C) العواقب 

النتائا أو توابع وهي 
 الفرد السلوك الذي أظهره

Behavior 

(B) السلوك 

 يظهرهوهو السلوك الذي 
 الفرد ويمكل قياسه

 

Antecedents 

(A) الموجهات 

وهي العوامل والظروف 
التي تسبق السلوك 

 الظاهر
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مي  اي ى؛ فإج    مي   يا يم علي   قليت ميةل   (ABC) يي ا ت   م ميجي  ج ميةل كى 
ييكي مي قكت فى ميةل كياط مييا للر يي ا ت ي قظر ميا ميت  ميي غيممط  ميظم م مي ى  ةان 
ظه م ميةل   ميية همم )ميي جهاط(   يي لت إيكاجير مي قكت فى ميةل   ايقا ير مي غييم فى 

  ة من ميةل   أ  عمت مياي ر  ميظم م مييةاار ي  ايا يزيم أ  ي لت يي ميةل   ميظا م   فً ا ييم
 ة م  .

كيا ييكي زيامل أ    ليت ميةل كياط ميية همفر يي ا ت مي قكت فى ج ا ب   م ميةل   
)ميا مفب أ  ميج ا ب( ة من ا ازيز   م ميةل   أ  يجا  ايا يزيم يي إيكاجير  كمممه أ  إ لا   قةب 

 يكت ميةل   ميية همم.
 ي ( خصائص تحليل السلوك التطبيق2/4/3) 

ميةل   مي  اي ى اةاار اصا ا يقمم ا كت يي  جم  م مي  ج يت   قليتي صم 
 ( (Roane, H.; Ringdahl, J. & Falcomata, T., 2015, p. 3ميججممت   يم  فايك يا ا

امم يت ميزمي اط )37 – 36  ا. ا 2017 جيات ميا يب )  – 31  ا. ا 2018(  م 
  يجظت يلا ييى  فاات   ايييى.  ( فى أج    اي ى  ةل كى   قليلى    جى33

  ي جا ت ميااقا  ل  مياصا ا علل ميجق  مي ايى:
 :Appliedتطبيقي  .1

ميا جير مي ى ي  يجها  قليت ميةل   مي  اي ى   جا ت ميييك ط  مإلجممنمط ي صم ا  أي 
اًن علل  مط مط يير متج ياعير  أ  أي  قليت ميةل   مي  اي ى إجيا يه ت اايةل    مييليممط اج

 (.36  ا. 2017ممجر أ يي ها يللمم  مييج يع  امًت يي أ يي ها ميجظمير )جيات ميا يب  
  Behavioralسلوكي  .2

  اجى أي  قليت ميةل   مي  اي ى يه ت امممةر ميةل كياط مي االر يلي قظر  مي يا    يي لت 
مي  اي ى امممةر ميا فر ايي اةل كياط أام   قيا يه ت  قاييت ميةل     غييم اييكي  اميلها أ  

ميةل    مي ظا م مي ى يؤميها   م ميةل   ايا ي  ق ميا فر مي ظيلير ايي ميةل    ميي غيممط 
 & .Roane, H.; Ringdahl, J)مياي ير   يممفار  أليم  ل  مي غييممط فى ميةل   ميية همم

Falcomata, T., 2015, p. 5) . 
 :Analytic تحليلي .3

قليت ميةل   مي  اي ى يا يم علل مإلظهام مييج  ى يلا ميت   مطقمما  ي صم ا  أي  
أ  عمت قم ل   ييا ي  لب مي ق ن يي أي مإلجممنمط ميي اار فى  ميةل  ميية  ير عي قم ا 
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 اميت ميةل   ية  ير عي إقمما   م مي اميت أ  مي غييم   يي لت ية  يع مييقلت أ  ميااقا أي 
ةل   أ  ال   أ  يجا  يي ميقم ا إي أيكي )جيات ميا يب  يايت علل زيامل قم ا مي

 (.    31  ا. 2018؛ إامم يت ميزمي اط  36  ا. 2017
 : Technologicalتقني .4

اياجل أي كافر مإلجممنمط ميي اار فى زيامل أ  الو ميةل كياط ميية همفر يجاغى  صلها 
اط ميية همفيي  أم مم مييممب أ  ميا  مط مي لصيلير يألجي ر   مة جاا قيا صًلا مفيً ا يي 

ميااقا  ميي مم ميية امير  ايا ييكي أ  ياا ئام يي   اين جل  مإلجممنمط إ م يا  ت  مميا  
 (.32  ا. 2018  ز يمه اايي ممم مي زير )إامم يت ميزمي اط  

 Conceptual systems: نظام مفاهيمي .5
ا ييى صقيق يجاغى ي     يق اياجل أي  قليت ميةل   مي  اي ى يا يم علل أةا  يل

ميجظمياط مياليير مي ى مة جم إييها  فه  يجالن يي ميجظمير ميةل كير  فجيا ها  قيا ية لزت   اين 
ف مجيي ميةل   مطةاةير   أي  ك ي مإلجممنمط  مط ج  م فى مي  مجيي ميةل كير مييام فر 

(Williams, B. & Williams, R., 2011, p. 68)  . 
 :Effective فعال .6

 ي صم اها أي مة اممت إجممنمط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  قةيي ميةل كياط  مط مط يير 
عجها  قةًجا يلق ًظا    م متير  يم  كايم ايي مييظا م ميةل كير  يج بمتج ياعير يجاغى أي 

مي  اي ى  ميية همفر فات  اام   اين مإلجممنمط مي ممياير أ  ميا جير ميجااار يي  قليت ميةل   
 ,Cooper, J.; Heron, T. & Heward)  ي  يي ا ت فيا  مطلم ميجا ب عي  ل  مإلجممنمط 

W., 2014, pp. 37 - 38). 

 : Generalization or Generality العموميةالتعميم أو  .7

يي ا ت مإلجممنمط ميا جير أ  مي ممياير فااً  يل اييت فى  مييك ةب ي صم اها أي ميةل   
  ا. 2017م أام    فى ةيافاط اي ير يا للر عي مي ى  ت فيها مي مميب )جيات ميا يب  ي مف
 (.38 -37ا 

 وتظهر خاصية العمومية أو التعميم إذا  
 مة يم ميةل   مييك ةب ايم م مي فط  أ  اام مج هان عيلير متك ةاب. -أ 
 ممياير أ  اي ر ظهم ميةل   مييك ةب فى ي مفم أ  ةيافاط اي ير يا للر عي ميي مفم مي -ب 

 مي مميب.
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مي م ألم مي مميب أ  مإلجممنمط ميا جير إيل يجي عر يي ميةل كياط  مط ميصلر اايةل    -ج 
 .  (Williams, B. & Williams, R., 2011, p. 69)مييك ةب. 

 ( مراحل تصميم وتنفيذ براما تحليل السلوك التطبيقي 2/4/4)
يةل   مي  اي ى ايجي عر يي مييممقت  ميا  مط يمات  قليت م علل يم ميامميب مي ى  ا يم 

مي ى يجاغى م ااعها فى ةايت  صييت  ل  ميامميب    اي ها   مي ق ن يي كلان ها  فاايي ها فى 
إقمما مي غيم مييجي م فى ميةل   ميية همم   ي م مة الا ميااقا  ل  مييممقت  ميا  مط يي 

امم يت ميزمي اط 43  ا.2017ميا يب ) جيات  (Ryan, C., 2011, p.194)كام ييي مياي (  م 
 ( علل ميجق  مي ايى:29  ا.2018)

 أوال   اختيار السلوك المستهدف بالتحليل  مل خلل 
  قميم ميةل   ي  ع مت  يات. .1
  اميم ميةل   ميية همم ايكت إجمم ى. .2
  قليت ميةل    ظيلًيا يي ا ت  قميم ميي غيممط ميةاا ر  مي ق ر يلةل  . .3
 ا  قياس السلوك المستهدف  مل خلل ثاني  

  قميم إجممنمط فيا  ميةل  . .1
 جيع مياياجاط عي ميةل   ميية همم ) أةي  اياجاط ميا  مي اعم (. .2
 مة يممم جيع مياياجاط عي ميةل   ميية همم   مت ف مل مي مات. .3

 ثالث ا  تحديد واختيار إجرا ال المعالجة والتدري   مل خلل 
 كير اصياغ ها ايكت يقمم  فاات يل يا   فاات يل ق ين  اقيا  قميم مط ممم ميةل .1

ي  يي ميهمم ميةل كى  مطممن مي   يجاغى مي يات ا    ك ي  ميظم م مي ى يقما فيها 
  م مطممن أ  ميةل   ة من مييكاي أ  ميي عم أ  ميكيلير   لايلًا مييااييم مي ى يي ا يها 

 ي .ي ت ميقكت علل يم   ق ن ميهمم يي عم
 ما يام ميلجياط مييجاةار يل مات  فً ا يلةل   ميية همم. .2
 ما يام ميي مم مي ممياير  مي جهيزمط  يكاي مي مميب. .3
  اميت فجياط  ا   مي مات  ميياايجر قةب ميقاجر أ  ج ا ب مي يا  ميية يم يلةل  . .4

 رابع ا  تطبيق وتنفيذ اإلجرا ال  مل خلل 
 ل مياياجاط مييجيار.  ييت فاعلير مإلجممنمط اجان عل .1
  اميت مإلجممنمط قةب ميقاجر  ميج ا ب. .2
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 خامس ا  تقييم أثر وفاعلية المعالجة أو التدخل  مل خلل 
 جيع مياياجاط عي ميةل   ميية همم. .1
  اميت أ  إزمير ميياايجر أ  مي مات قةب يم   ق ن ميج ا ب ميةل كير ميية همفر. .2

 ( فنيال تحليل السلوك التطبيقي2/4/5)
يا يم  قليت ميةل   مي  اي ى علل فجياط ميجظمير ميةل كير ميي اار فى  اميت ميةل     يي 
لت فإي ما يام فجياط يايجر يي فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى إجيا ي  فم علل مؤير مييممب أ  
مييقلت  كيا ي  فم علل يم  يجاةار  ل  ميلجياط يلةل   ميية همم  فهجا  فجياط  ة امت فى 

جيير أ  إكةاب   الت ةل كياط جميمل يمغ ار  ايجيا  ة امت فجياط أام  فى الو أ  يق   
 ةل كياط أام  غيم يمغ ار.

 قيا إي ميااقا فى ميمممةر ميقايير يا يم علل يمات  قليت ميةل   مي  اي ى   مي   
ما يام  فإي ميااقا يك ي اصمم – مي   ةان    يق   - (ABC)يم كز علل ميجي  ج ميةل كى 

فجياط  اميت ميةل   مي ى ييكي يي ا يها مي قكت فى يا يةان ميةل   )ميي جهاط 
Antecedents،)  ك ي  فجياط  اميت ميةل   مي ى ييكج  يي ا يها مي قكت فى ع مفب أ  ج ا ب 

 . Consequences) ميا مفب) ميةل  
ميهمم مي   اصممه    يي لت فإي ميااقا ي  صم فى عم   يللجياط مييجاةار اجان علل

متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم    لب فجياط يجاةار  مييهاممطفيلً   جيير ااو 
يل قكت فييا يةان ميةل   متة   يى   ك ي   ازيز مك ةاب   الت مي لت ي ل  ميةل كياط أ  

مي كمممير يميهت    لب  مييهاممط متة   يير  كيا أي ميااقا فى يقا ي   يالو ااو ميةل كياط
فجياط يق م ميةل   يي ا ت مي قكت فى ة مان   ه ميةل كياط   ك ي  إ لان ميج ا ب ميي م ار 

 علل  ل  ميةل كياط )ميا مفب(.
فايااقا يامو فجياط  اميت ميةل   مييجاةار يل قكت فى ة مان ميةل    ة من  وعليه؛

هاممط متة   يير  أ    قكت فى ة مان ميةل كياط  ةيق ا كممم ميي  ع ميتا  فيم اي اط  ظم م 
مي كمممير ايا يقم يي ظه م ا أ  يق  ا كليا أيكي  كيا أي ميااقا يامو فجياط  اميت ميةل   

  قم يي ج ا ب ميةل كياط  –مييهاممط متة   يير  –مييجاةار يل قكت فى ج ا ب ميةل كياط مييمغ ار 
 يم  مط لات     م  ممب مي  قم. -ممير ميةل كياط مي كم  –غيم مييمغ ار 
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   Antecedentsأوال   فنيال التحكم في المثيرال القبلية )الموجهال( 
مي الير    يجي عر مطقمما مي ى  ةان ميةل   مإلجمم ى   يؤلم علل  ااييليممطي صم 

  2017يا يب  مق ياتط  كمممه فى ميية  ات ة من أكاي ميةل   ي ا ًت أ  غيم ي ا ت )جيات م
 (. 145ا. 

 يي لت فإي يهير يقلت ميةل     يلت فى مي ا   مي قكت فى مييليممط مي ى  هيئ ميظم م 
  كممم ميةل كياط مييمغ ار  أ  مي الا  الو ميظم م  مييليممط مي ى  هيئ  يظه م ميلما 
 ميةل كياط غيم مييمغ ار. يظه مميلما 

مطةاييب مي ايير يل يات اايلير مي قكت فى مييليممط  ميةل   متع يام علل أقم ييقلت ييكي 
 مي الير   ى:

   فيم أ  إا ان مييليممط مي الير مي ى  يجع قم ا ميةل   مييجاةب أ  مي الت ميصقيق. -أ 
 إزمير مييليممط مي الير مي ى  هيئ ميلما يظه م ميةل   غيم مييجاةب أ  مي الت مياا ئ. -ب 

   مييليممط مي الير )ميي جهاط(   جظييها: فييا يلى فجياط  ا ميااقا يامو 
 فنيال ضبط المثيرال القبلية  -

مي الير إيل يليممط  يييزير إيجااير  يليممط  يييزير ةلاير   ي صم ااييليممط  مييليممط صجم 
مي يييزير مإليجااير مي ى  جات مق ياتط قم ا ميةل     كمممه ف ير  فهى  ك ةب  ل  ميصلر 

ز متة جاااط مي ى  قما ا ج م ا  ايجيا مييليممط مي يييزير ميةلاير فهى مي ى  جات عجميا ي ت  ازي
مق ياتط قم ا ميةل     كمممه  ايلر أ  يام ير    ى ةلاير عجميا ت  ج هى متة جاااط مي ى 

 (.148  ا. 2017 قما ا ج م ا ااي ازيز )جيات ميا يب  
مييليم مي يييز  ة من مإليجااى أ  ميةلاى يجاغى   يي لت فإي ما يام يليم يايي يل يات ام م

يا لم عي مييليممط مطام    أج  ييكي   ميي  اةه ير فى ميي مفم  مييليممي أكم يي أي   م 
مييا للر ي معيت قم ا ميةل   مييمغ ب أ  كم ميةل   غيم مييمغ ب   أي   م مييليم يج ب 

 . (Alberto, A. & Troutman, C. 2013, p. 56)مج ااه ميلمم  م  ياي  عجم   ميي  
ميلمم متة جاار ييليممط يايجر م ي غيم ا  فاييقلت ميةل كى ت يهمم إيل   اليت يجاغى 

جيا ية همم قم ل  فى  فط يجاةب  يكاي يقمم    فً ا ي اليياط  ف معم  قم ا ميةل   ف     م 
ة  أيكاي   قميم ميةل    يكت يقمم     يا يامم ااي اليت مي يييز   مي   يييت فى أا

ميية همم    قميم مييليم مي   ةي ت   ظيل  يل يت ام م مييليم مي يييز    مي ا ي  ءيير  جلي  
 .(Kearney, A., 2016, p. 38)مي ازيز
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فم ت  ك ي كافير يقم ا ميةل    ظه مه أ  كم ميةل   غيم مييمغ ب  مي الير مييليممط 
ااييليممط مي الير مإل افير )مي ل يجير(  مي ى   ام إيل مييليممط  يق ه   يي لت ي ت متة ااجر 

مي يييزير مي اياير ميي  فمل اهمم زيامل مق ياتط ظه م ميةل   مإلجمم ى مييمغ ب  أ  كم 
ميةل   غيم مييمغ ب   فم  ك ي مييليممط مي الير مإل افير يلظير)مي  معم  مي اليياط  مي لييقاط 

)مي  جي  ميامجى( أ  اصمير )ميص م مي   يقير  مي لييقاط مياصمير  مي اليياط ميللظير( أ  جةيير 
متة ااجر اها عجميا ت  كلى مييليممط مي يييزير مي اياير فى  هي ر ميظم م يقم ا   ي تمييك  ار(  

متة جاار    ى  قا ميلمم علل مي يات اايةل   اةمعر م ي مج ظام يل يات ا   ل ا ًيا )جيات 
 (150  ا. 2017 يب  ميا

 ي ت ميايت علل إزمير مييليممط مي الير مإل افير )مي ل يجير(  مميجًيا    ي  يقا ميةل   علل 
مي اياير ميي ج مل ااياي ر      يا يامم ااإلالان أ  مي  يى  مييليممطميظه م فى ظت 

(Fading)    م ميةل   ا ج م     مإلالان مي مميجى يليليممط مي اا ر يلةل    اقيا يقما
يليممط جميمل أ  يليممط  ت  غييم ا ايكت جز ى  يع  ازيز متة جاار أ  ميةل   عجم قم ل  فى 

 . (Laarhoven, T. & Laarhoven-Myers, T. 2006, p.377) ج م مييليممط مي اياير ف   
  ييكي  قميم فجياط  ا  مييليممط مي الير فى ميلجياط مي ايير:

 : Prompting الحث والتلقيل -1
فى اممير  الي  إيل يةاعمل يي مي ا ت علل عيلير مي الت أ  مي مميب   ي   مي لتيق اج 

 مي ى Prompting) )يل يات ااييهامل أ  مييهير ميي ل ار   ي ت  ي  يي ا ت فجير ميقا  مي ل يي 
ةل   أ  يهامل ي صم اها كت يليم  يييز  إ افى ي ت   ميي  يل لت؛ يقل   مفا  يل يات اأممن 

يقممل      إجممن يي يت علل متة اممت مييؤفط ييليممط  يييزير إ افير اهمم زيامل مق يايير 
 أمير ميلمم يلةل   ايكت ةميع م ي مج ظام فيات مي لت اايةل   يي جلة  ايكت  ل ا ى )   

  (.262  ا. 2008قةيي  
 فى:    جم ل ا ص م تة اممت فجير ميقا أ  مي ل يي   يلت

      جي  مي لت يل يات اايةل     : Physical Promptingالحث أو التلقيل الجسدي -أ 
أ  مييهامل ميية همفر يي ا ت ميلي  ميجةم  كية  مييميي أ  إمممل ميمأ  امفن جق  
ميايت ميي ل ب   ي ت مة اممي  عجم فيت مي لت فى مي يات اايةل   أ  مييهامل يي ا ت 

مإلييا ى   مم ًيا يا ية امت مي ل يي ميجةم  ااإل افر إيل مي ل يجاط مي ل يي ميللظى أ  
ميللظير  مي اليياط   ي ت مي ازيز ياايمل اام فيات مي لت اايةل   ميية همم 

((Abraham, C. & Michie, S., 2008, p. 381 
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    مة اممت مي اليياط ميللظير : Verbal Promptingالحث أو التلقيل اللفظي  -  
اط مي ى  مت مي لت علل ميةل   مييمغ ب  ميي ل ب يج  مي يات ا  )يلت: مية   ميكلي

 (.28  ا. 2016مي لت   ع ميك ب    ك م( )يقي م مييمفا    
:  ي صم اها مي ل يي مي    Visual Promptingالحث أو التلقيل اإليمائي أو التلميحي  -ج 

يايي  ك لييق  ي يات مي لت اةل   ي ت يي ا ت ميجظم أ  مإليامل اا جاه يايي أ  اأةل ب 
يايي )يلت:   ع مييم علل ميلت مييت علل ميةك ط  أ  ميقيل ر يل لت مييت علل ا أ يا 

  (Pennington, R.; Flick, A. & Smith – Wehr, K., 2018, p. 144)ي  ت ا 
 :(Fading)اإلخفا  أو التلشي  -2

ياط  اميت ميةل    مي ى  ة همم مي قكت أقم فج (Fading)مإلالان أ  مي  يى  فجير ام  
فييا يةان ميةل   أ  ي جها     ي صم اها مي يات ااي غييم مي مميجى يليليممط مي ل يجير مي ى  ايت 
علل  ا  متة جاااط مي ى  صمم عي مي لت   ؤم  إيل قل ت يليممط جميمل يقلها    ي  ق ل 

فى مط  ا  ميجميمل  أ  أجها مإلزمير مي مميجير ييكي مييقافظر علل مة يمممير قم ا متة جاااط 
يل ل يي  ميقا أ  مييليممط مي ل يجير اهمم يةاعمل ميلمم علل  أمير ميةل   ااة   يير )جا ت أام  

 (.157  ا. 2013 يقي م جاصم  
كايمل فى قم ا  اييت يلةل   ميي الت فى ظم م أ  اي ر يايجر  ج ل  إيل  أ يير يه ه ميلجير 

ر أ  ظم م جميمل   ي ت  ي  يي ا ت مي غييم  متج  ات مي مميجى يي ميي فم أ  ميظمم مط ت اي 
إيل ميظم م ميلاجير  اقيا ية يم ميةل   ميي الت  ت يل م   م ميةل   مييك ةب  كةل كياط  جا ت 

 & .Valentino, A.; LeBlanc, L)مي اات أ  مي  مصت متج ياعى ااي قير يع مءاميي 

Paige, R., 2018, p. 177).   
فجير مي  يى يقل ًفا اايياا م    ي  طج  يي ميييكي أي يؤم    فم  مة اممت فم يك ي 

إيممم مي لت ااييليممط مإل افير ايكت يلاجئ إيل   فم ظه م ميةل   ميي الت  كيا أي إالان   ه 
 مييليممط اا ن يميم فم يؤم  إيل مع يام مي لت عليها ايكت كايم.

( أةاييب مة اممت مطيلت 152 – 151  ا. ا 2017لت ي  ق جيات ميا يب )  يي
 ي ل  ميلجير يي ا ت يا يلى:

  ي  يي ا ت  قميم ية     (:Decreasing Assistance)تخفيف المساعدة  -أ 
مي  جي  مييجاةب ة من ميجةم  أ  مي ل يي   يي لت فيات مييممب ا  ليت   م ميجي  يي 

مجر مطفت  اام مي أكم يي قم ا متك ةاب مييجي م يلةل   كاتج  ات يي مي  جي  إيل ميم
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مي  جي  ميجةم  إيل مي ل يي ميللظى إيل مي ل يي مي لييقى  أ  مإلي اقى إيل مي  يى 
 ميجها ى يليليممط مإل افير.

يي ا ت مي ممج فى مييةاعمل ميجةمير   (:Graduated Guidance)التوجيه المتدرج  -  
مييممب ااة اممت ميية    مي زت يي مي  جي  فى مياممير  لت ي لت يي  ل   قيا يامأ

مييةاعمل  مميجًيا يي ا ت متج  ات يي يمكز مي  جي  ميجةم   مي ق ت إيل يكاي ئام 
)علل ةايت مييلات: متج  ات يي ميية  ميكايت يليم    جيهها إيل يجمم ييةها   ي  ايكت 

  مميجى(.
 يا لم   م مطةل ب عي ةاا ي  فه  ت (: Time Delay)ير الوقتي التأجيل أو التأخ -ج 

جيا ي  يي  أجيت  فط   ميي   ي  يي  غييم يكت  جي  مييةاعمل أ  مييليم مإل افى   م 
جيا ي ت متج ظام يل مل زيجير  أ  ظه مه  اياجل أج  ت ي ت   ميت مييليم أ  مي  جي  ف ًمم   م 

ظها م ميةل   فات   جيه    ي ت زيامل يمل مي أجيت  مميجًيا يقا مي لت علل متة جاار  م 
  قةب ية       م يهاممط مي لت. 

 :Modelingالنمذجة  -3
أ ت ميلجياط ميي اار فى  اميت   اليت ميةل كياط    ى  ة جم إيل مف ممو  أقم ام ميجي جر 

يج ظير يلجيا ج  أي ميلمم فامم علل مي الت يي ا ت ي قظر ةل   مءاميي   ام هت اص مل 
قيا يا ل ميلمم ميلمصر يي قظر ميجيا ج   يي لت أممن جل  ميةل   ميي قظ  مي   ي  ت ا  

 ميجي  ج.
( أي أيامط 128  ا. 2002(  عيام ميزغ ت )104  ا. 1990 ي كم ي ي  يليكر )

 يلت فى:متج ياعى فم قمم أي يلجي جر أماع عيلياط ي  يجر فيها    مي التااجم مم فى جظمير 
    جا  ايام متج ااه عيلير  م مير  ام جها ت يك ي  اليً  )إدراك النموذج(  االنتباهمرحلة  .1

 ع ميت  ؤلم فى متج ااه   ى:

  ممجر  يااه  يع ميي قظ      يلت فى اصا ا ميجي  ج  مل المرتبطة بالنموذجاالعو 
  مياصا ا مطام .   مياي ر ميل افير  يي قيا ميجج 

 قيا   يله ت مي مط    ية    ميممفاير     يلت اايا ميت مييزمجير المرتبطة بالفرد  العوامل
يله ت مي مط   يله ت مي مط مييم لع أفت ييً  ي  ليم مءاميي يي مطفممم      ي مطفممم    إ

 مييجالو.
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  يلت فى فيير  أ يير ميةل   اايجةار يللمم  كيا   يلت اية    عوامل تتعلق بالسلوك    
   صا ا  .أةه ير ميةل   

 يامم اأج   ازيي مييال ياط أ  متق لاظ اها   ي ت   (تذكر النموذج) مرحلة االحتفاظ .2
 متق لاظ اها ا مي  يي  يا: مي مي ر مي ص مير  مي مي ر ميللظير.

ي  لب مإلج اج   فم فمممط يلظير  قمكير يم  )االستخراج الحركي(   مرحلة إعادة اإلنتاج .3
 كى ي ةجل يهت أممن ميةل   مي    ت  الي  يي ا ت ميي قظر.  ؛مطفممم

ت فى مطممن ال يكي ت يظهم   م مي   فلى كليم يي مطقياي فم يقما مي الت يي ا ت ميي قظر
اةاب عمت   فم مي مممط ميللظير أ  ميقمكير مييجاةار  فاي مميب علل ميةل   أ  مييهامل فى يمقلر 

 اامًزم فى إ  اي   م ميةل  . ج اج يلاب م ًمممإل
ي  فم ظه م ميةل   مي    الي  ميلمم يي ا ت ميي قظر علل  ج م ممفع مرحلة الدافعية   .4

 يلاب مي  فع م ًمم  اًيا فى  ي   قيا إ م   فع ميلمم أي يقاكا   يةل   يا مايا   اع   أ  قافز
ي  قليز مطفممم أمي يات ا   كيا ايازز  فإي  ي  ةيزيم يي ممفاي   ي ج ااه ي ي  ميةل     

 .  يجياهت علل يقاكال ميةل    ةا ت فى متج ااه ي ي  ميةل     الي 
 :Shaping التشكيل -4

ييلت مي يكيت  مقمل يي ميلجياط مي ى  ة امت فى  يكيت  الت ةل كياط جميمل  أ   اميت 
 ةل كياط ي ج مل  فً ا ييظهم  ل  ميةل كياط.

يجااى مييجظت ي ة جاااط مي ى يت علل مي ازيز مإل مإلجممن مي   يييت  ي صم الجير مي يك
مي معيت يي ا ت  ا يي ميةل   ميجها ى  اهمم إيجام ةل   غيم ي ج م قايًيا   مب ييً ا فيي ً 

ايمل ميلمم لت يايت   مةياها فى ييجااى مييجظت يلةل كياط مي ى    مب يي ميةل   ميية همم مإل
  ا. 2015)كيات ا ي   كياط مي ى    مب أكلم فأكلم يي ميةل   ميجها ىعلل  ازيز ميةل  

153) 
 التشكيل  إجرا ال

 يةيم مي مميب ااة اممت فجير مي يكيت يي ا ت م اا  عمم يي مإلجممنمط   يلت فى:
     قميم ميةل   مييممم مي ص ت إيي  اكت مفر  ي   عير اصياغر  تحديد السلوك النهائي  .1

 .يهمم يي  ي  عمت مإل اير فى ا  مط ت  ؤم  إيل ميةل   مييممم  الي  م  ةل كير
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اأج  ميةل   مي   يجب أي جامأ ا   مييمالىيامم ميةل    تحديد وتعريف السلوك المدخلي  .2
ي يي  لب يم  مييمالى يكي ميةل     ف م يك ي يم  ميلمم ةل كياط كليمل ييكي أي جامأ اها

 : يا  
  ةل   ميجها ىفمب إيل ميأأي يك ي. 
 .  أي يقما ايكت ي كمم  جةار قم ل  عايير ق ل    مفم ميلمصر ي ازيزه     ي 

   لب عيلير مي يكيت ما يام ياززمط  غيم ةل   ميلمم     ي    ي ي   اختيار معععال فعالة   .3
 ت ام يي مييقافظر علل ممجر ميممفاير يمير  ي ي  يجب ما يام ميياززمط ميلااير مييجاةار.

 ق ل يصاق يامت قم ل  يم لًاا.  مييمالىمتة يممم فى  ازيز ميةل    .4
اام إ  اي جي  ةل    ا  جا يجب أي يج  ت ميياايب  مميجيً  االنتقال مل مستوى أدا  آلخر  .5

فاتج  ات ت ي ت اا ن أ  اةمعر    يي ا  ل إيل ميا  ل مي ايير   ى يا    لب اامل ميياايب
 .طممن يي ل ا إيل اي  يممط فات متج  ات إيل ميية    مي ايىإجيا ميايت علل  ازيز م

 (110  ا. 2015)فام ن ميم ةاي  صايق  ام ي  م يمم ميا     

 :Task Analysisتحليل المهمة  -5
  أ ل فجير  قليت مييهير كأقم فجياط  اميت ميةل     مي ى    ت علل أةا  أي ميةل   

ط ميي صلر  مييم ا ر ااا ها ميااو   مي ى  ك ي فى يجيلها مإلجةاجى    يجي عر يي ميةل كيا
 ميةل   ميظا م ميجها ى.

 ي صم ا قليت مييهير اأجها عيلير    يي  جز ر مييهات أ  مييهاممط مييا للر إيل ةلةلر 
يي مياجاصم ميصغيمل مييك جر يها مي ى يجياها إ ام  ةلةلى ةليت   ي ت مي مميب أ  مي اليت اص مل 

ير يجظير  اقيا  ةيم يي أاة  مييهاممط أ  مييهات  أةهلها إيل أكلم ا صا ار )عام  مميج
 (420  ا. 2014ميمقيي ةليياي  

 :Chainingالتسلسل  -6
 يا   ل  ميلجير فجير مي يكيت قيا أي كليهيا ي  يي  ازيز ميلمم علل ميا  مط  أ  

  ميجها ى ميي ل ب ايكل  ميكايت  ميةل كياط ميجز ير ميصغيمل إيل أي ي يكي يي أممن ميةل  
  ةلةل  ميصقيق  فاجميا يق    ميةل   ميجها ى أ  مييهامل علل ةل كياط يصغمل  ةيل 
اايقل اط    صت  ل  ميقل اط ااا ها ميااو فييا يامو فى  قليت ميةل   مي  اي ى ااية ةت 

  2010ت)أقيم ةليياي  ييكي مة اممت فجي ى مي يكيت أ  مي ةلة Behavioral Chainميةل كير 
 (.  144ا. 
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ايجيا  ا لم فجير مي ةلةت عي مي يكيت فى أي فجير مي يكيت ي ت فيها  ازيز متة جاااط  
ميجها ى  كيا أجها  ة امت يل مميب علل ةل كياط غيم ي ج مل يم  ميلمم   ميةل  مي ى    مب يي 

كيا أي مي يكيت يةيم ايكت ي  مت يأليات  ايجيا فجير مي ةلةت في ت فيها  ازيز ميا  ل مطايمل ف   
علل عك  مي ةلةت مي   يةيم يي ميالم يأليات  كيا ي ت مة امميها يل مميب علل ةل كياط 

 253  ا. ا 2008ي ج مل اايلات   يكجها   ت فى ص مل قل اط ةل كير يجلصلر )   قةيي  
– 254.) 

جز ر مييهير  أ  مييهامل إيل أجزمن   م ا  فجير مي ةلةت الجير  قليت مييهير  قيا ي ت  
صغيمل ي ت مي مميب علل  ل  مطجزمن مييك جر يليهاممط أ  مييهات ميية همفر ااة اممت فجير 

 مي ةلةت.
 إجرا ال التسلسل 
  ا. ا 2017 جيات ميا يب )(Johnson, E., 2013, p. 85)  ج جة يقمم إيلى 

 ا ت جاه ميةيم فى مي مميب   ى:( إجممنمط مة اممت فجير مي ةلةت  ف ً 163 – 162
 فيها ي ت مي مميب علل ميةلةلر ميةل كير  :Forward Chainingالتسلسل األمامي  - أ

مييك جر يليهامل  أ  مييهير ميي ل ب  اليها امًنم يي ميقل ر ميةل كير مط يل  فاجم م  اي 
علل كافر أجزمن  مي لت يه م ميجزن ي ت متج  ات يلجزن مي ايى    ك م ق ل ي ت مي مميب

مييهير  مي ص ت ييكت مييهير أ  ميايت ميجها ير )يلت:  مميب مي لت علل غةت مطةجاي  
قيا ي ت ميامن يي ية  مي لت يللميال    ع ميياج ي عليها  مج هان ا جليم يمي  

   جه (. 

 في  ي ت مي مميب ما ممن اايقل ر  :Backward Chainingالتسلسل الخلفي أو العكسي  -  
يةل كير مطايمل أ  مييكت ميجها ى يليهامل أ  مييهير  لت متج هان ااي مميب علل ميقل ر م

ميةل كير مط يل  اياجل أي مييالت أ  مييممب يامأ يي ميجهاير ك جها مطف   طجها مطفمب 
يي مييازز ميجها ى  لت متة يممم فى مي مميب ق ل ميقل ر ميةل كير مط يل طجها مط ام 

 ا عي مييازز ميجها ى   ي ت مة امميها عجم صا ار مييهامل  أ  صا ار  قميم قل اط ياام
ميةلةلر ميةل كير يي فات مييممب )يلت:  اليت مي لت غةت مط اان  قيا يامأ يي   ع 

 مط اان فى يكاجها اام مي جظيم ييج هى مي مميب ا لميه ا ايا مي اات يي مط اان(. 
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 :Total Task Presentation or Chainingالكلية تسلسل أو عر  المهارة   - ل
 فيها ي  ت ميي ممب ا أمير جييع مييهاممط ميلمعير مييك جر يلةلةلر ميةل كير يي اممي ها 
يجهاي ها إيل أي ي يكي يي  أمير ميةلةلر ميةل كير كلها    ة امت   ه مي مي ر عجميا يك ي 

 ير   يكي يي  ااي م يب مييجاةب.  ميي ممب فم أم  كافر مييهاممط ميلمعير ميةل ك
 ي  فم ما يام مييممب أ  مييالت يلجياط  ا  مييليممط مي الير مإل افير )ميي جهاط( علل 

يي قيا ك ي   م ميةل   يمغ ًاا أ  غيم يمغ ب  كيا ي  فم   م  ميية همم يا ير ميةل   
مييالت  غييم إقم  ميلجياط إيل متا يام علل ج ا ب مة اممت  ل  ميلجياط  قيا ييكي يليممب أ  

فجير أام  إ م يت يقما  قةًجا يلق ًظا فى ميةل   ميية همم ة من ااي غييم أ  مي اميت أ  مي الت  
كيا ي  فم  ي  علل يم  اامل مييممب فى متا يام  فه ه ميلجياط ييةط جايمل ت   ات مي غييم  

 ميقاجر.  يكي ييكي مي اميت  متا يام يي ايجها قةب ي   ل
  :Consequencesثاني ا  فنيال التحكم في المثيرال البعدية )العواق ( 

ميةل كى   مي   ي  ت  (ABC)ج يجر تع يام يمات  قليت ميةل   مي  اي ى علل جي  ج 
علل أةا  مي قكت فى ع مفب ميةل   ة من ا ازيز ميةل كياط مييمغ ار  أ  ميقم يي ميةل كياط 

ت فجياط ي معيت ميةل كياط مييمغ ار   فجياط أام  إل اام  يق  غيم مييمغ ار يي ا 
 ميةل كياط غيم مييمغ ار.

 يي لت؛ فإي ميااقا يصجم فجياط مي قكت فى مييليممط مياامير )ميا مفب( قةب ج   
 ميةل     كيلي   ة من أكاي ةل ًكا يمغ ًاا فية لزت مي معيت  مي   ير تة يمممه  أ  ةل ًكا غيم يمغ ًاا

 في ت إ ااف  أ  يق ه   ي  علل ميجق  مي ايى:
 فنيال تعديل السلوك لتقوية السلوكيال المرغوبة  -1

 : Reinforcementالتععيع -أ 
 ام فجير مي ازيز إقم  أ ت ميلجياط مي ى   ااها ميجظمير ميةل كير فى إكةاب ميي الييي 

ك  مت جا يي فى ميجظمير ميةل كير    فم ظهمط   ه ميلجير كج يجر يمييمغ ارمييهاممط  ميةل كياط 
 ة من ميك ةيكير أ  مإلجمم ير.

 أ K ياايمل ميةل   قم ا اام إيجااير   ماع إيل مي ى  ؤم   ي صم الجير مي ازيز مإلجممنمط
   كمممه  ميةل      ير مق يات زيامل علل يايت ييا ميةل   ياايمل  قم ا اام ةلاير   ماع إزمير
 يؤم  ةل   كت علل أي مي ازيز قيا يجا فاج ي ميةل     عيلير  اميت فى اأةاةً  مي ازيز  يام
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)جا ت أام   لاجير عليها يلقص ت  غايًاا يل كممم  صاقا  يقصلر(  مفع )ج يجر يكافأل إيل
   (.119  ا. 2013 يقي م جاصم  

 غييم ( مي ازيز اأج  ميايلير ميهامفر إيل 160  ا. 2018كيا يامم إامم يت ميزمي اط )
ميةل   يي ا ت مياامل  قيا يا م مي ازيز إيل مياامل مي ى  غيم مي ا  مياي ى يلةل      ي  
اهمم  معيت     ير ميةل    زيامل مق يايير  كمممه    ي  إ م كاي مي ازيز إيجااًيا )مياامل مييقاار(  

فاي ازيز يامم يي ا ت  أ  يجع قم ا ميةل   إ م كاي مي ازيز ةلاًيا )مياامل مييجلمل(   يي لت
ئلامه  فإ م يا أم  مي ازيز إيل زيامل ميةل       ي    فإي ميةل   يصاق يازًزم يي ا ت ميياززمط 

 مإليجااير أ  ميةلاير.
كافر مطييان أ  مطقمما أ  مطجي ر مي ى يميم ا  (Reinforces) ي صم اايياززمط 

 & .Cooper, J.; Heron, T)مإلياا   أ   يامه ااتم ياح أ  يقاارميياا أ  يجم ا 

Heward, W., 2014, p. 278) 
  ج ةت ميياززمط قةب يكت   مييها أ  يجاها إلقمما ميةل    أ  متة جاار مييمغ ار إيل 

    يي أ  أييان أ  أقمما أ  أجي ر يقصت Positive Reinforces) ) مإليجاايرميياززمط 
 Negative)) يير  كممم ميةل    ايجيا ميياززمط ميةلايرعليها ميي ممب  همم إيل زيامل مق يا

Reinforces  فه  كافر مطييان أ  مطقمما  مطجي ر مي ى ي ت ةقاها أ  يجاها ييا يؤم  أيً ا
 Hadaway, S. & Brue, A., 2016, p. 45)إيل زيامل مق يايير  كممم ميةل   )

 تطبيق تلك الفنية تتمثل في   وتتضمل فنية التععيع نوعيل وفق ا إلجرا ال وأدوال
    مإلجممن مي   ي ت في  إيممم أ  إع ان ميي ممب أييان يقاار ي   أ  التععيع اإليجابي   -أ

 يامه ااتم ياح أ  مإلياا  ة من أكاي   م مي ازيز يامًيا كاييأك تط أ  ميييم ااط أ  ميزير 
  زه أ  ياج ًيا كايلجان  متا ةات.كايجج ت  ميياممط أ  جيا ير كايمق ط أ  ميام ج يل ج

  ي  عي  مين   إزمير ةل   ةلاى أ  اا ئ    مإلجممن مي   ي  يي التععيع السلبي   - 
ة من يامًيا أ  ميزًيا أ   –  أ  يي ا ت يجع يليم يقاب يلياا قافز غيم يقا ب يل لت

  يقيي صم م متة جاار أ  ميةل   مييمغ ب.  –جيا ًيا أ  ياج ًيا 
يز از فاي   ايي ميا اب  مي ازيز ميةلاى  فاي ازيز ميةلاى عك  ميا اب  ياًياكليًمم ال   ي ت مي

أيا ميا اب فه    ميةلاى ي    ميةل   مإليجااى اةاب مج جاب أ  يجع قاير ةلاير كج يجر يةل   يا
ا.   2008)   قةيي   ي ام ميةل   اةاب قاير ةلاير أيمالط أ  جيماط كج يجر يةل   يا

211.) 
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ة من إيجااًيا أ  ةلاًيا ي  مصً  ك  ميي  كليا ظهم ميةل   أ  متة جاار  مي ازيز فم يك ي 
ميصقيقر أ  مييمغ ار  أ  فم يك ي ي   ًاا  فً ا يل ممط لاا ر أ  يا للر ييا يةيق ا كممم ميةل   

 ي  فى يمقلر مك ةاب  ميي ي   م ي مج ظام مي ازيز   ي ت ميامن ااة اممت مي ازيز ميي  مصت    
ميةل   لت مي ق ت  مميجًيا إيل مي ازيز ميي   ع فى يمقلر مييقافظر علل مة يمممير ميةل   

 (. 169  ا. 2018)إامم يت ميزمي اط  
 االستخدام الفعال لفنية التععيع 

فى   اي ها علل أجها ةهلر   ت  ق اج إيل اامل فى مة امميها  إت  مي ازيزفم  ظهم فجير 
أي متة اممت مياا ئ ي ل  ميلجير فم ت يؤم  إيل ميج ا ب مييمج ل   يي لت يقمم جام  يام ي 

اصا ا مة اممت مي ازيز  (Martin, G. & Pear, J., 2015, pp. 33- 34) ج زيم اييم 
 ميلاات ي  ًقا فييا يلى:

ميةل     اجى أي ي ت   ميت مييازز ف م صم م متة جاار ميصقيقر    فورية التععيع  -أ 
 مييمغ ب.

أي ي ت مي ازيز  فً ا يجظات لااط  ف مجيي يقممل يةاً ا ة من ي  مصً  أ   نظام التععيع  -ب 
 ي   ًاا.

أ  أي مي ازيز  زممم فاايي   كليا كاي كايًمم   يق ن مإلياا  يللمم  كمية ومقدار التععيع  -ج 
يق ن مإلياا   ت يق اج  فى ج ان قم م يايجر  ف  يك ي فليً  غيم كافًيا   ت كليًمم ف

 ميلمم اامه مييمم ير علل إصممم ميةل   مييازز.
اياجل أي فاايير مي ازيز    فم علل يم  قاجر ميلمم إيل مييازز  الحاجة إلى المععع  -م 

  مييا م ااتم ياح أ  مإلياا  ميجا ب عج .
مًيا يع ممجر قيا ي جاةب فيير  ي ممم مي ازيز  م  مناسبة التععيع لدرجة تعقيد السلوك  -ه 

   يم ميةل   مييمغ ب أ  متة جاار ميصقيقر.
يي ا ت ما يام أج م  يا للر يي ميياززمط ة من فى ج    مقم  التنويع في المعععال  -  

 عمت متع يام علل يازز  مقم ف    أ  مي ج يع فى  –يل  مي ازيز مييام   –يجها 
   ك م.أةاييب مي ازيز يا ايي يام   ياج    جيا ى  ميز  

 (Token Economy)االقتصاد الرمعي   -  
يام متف صام ميميز  أقم ميلجياط مي ى  ج يى إيل يمات  قليت ميةل   مي  اي ى      ياجل 

 ميميز  مييام فر فى ميجظمير ميةل كير. مي ازيزعلل فجير 
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  يامم متف صام ميميز  اأج  أقم أةاييب مي ازيز مي   يج لن يي متي مم  مإلجمم ى 
ا جاط( يي  يها فيير فى قم  م     –ياممط  – يقصت ا ي  ميلمم علل يكافأل ميزير )جج ت 

اام اياززمط ممعير يقاار ي  عجم مة كيات ي  لااط ميقص ت علل  فييا ييكي يللمم مة امميها 
 (  326  ا. 2006 ل  ميياززمط )أقيم إامم يت  علل يةافم  

 ي يت علل  مي ى ميةل    اميت أةاييب يي يجي عر إيل يإليامل ية امت عات يص لق   
مييجي مل     يلت ميياززمط ميميزير فى أييان  ميا جير مط ممم ي ق ين ميميزير ميياززمط   ظيم

يامير ييكي   فيم ا ياايمل اام قم ا ميةل   )ميك ا جاط  ميجج ت مي ص ر  مي  ماع  مي  ع 
فى قم  م ها  يي أجت مة امميها فى  فط تقن اياززمط ميا ة يكير  مطزممم(  يي  يها فيير 

 (.279  ا. 2003يا للر )جيات ميا يب  
ميامميب مي ى ي ت مة اممت فجير متف صام ميميز  ا يها امميب متف صام ميميز    علل ي لن 

   ي يت  ل  ميامميب علل مياجاصم ميم يةر مي ايير:
 ا. قميم ميةل   ميية همم   اميل  إجمم يً  -أ 
 ما يام ميياززمط ميميزير مي ى ة  مت يللمم عجم فياي  اايةل   ميية همم. -ب 
  قميم ميياززمط ميممعير مي ى ييكي مة امميها اايمي ز. -ج 
  قميم ف معم صمم ميياززمط ميممعير   مي مم مييجاةب يي ميمي ز أ  ميج ا  يلقص ت عليها. -م 
 (Parks, P., 2009, p. 56) ي ااار امجايب متف صام ميميز  -ه 

 فنيال تعديل السلوك إلضعاف ومحو السلوكيال غير المرغوبة  -2
 :Differential Reinforcementالتععيع التفاضلي  -أ 

يام مي ازيز مي لا لى أقم أجيا  فجير مي ازيز  إت أج  يا لم فى مة اممي  طجت الو 
ل  جا ت ميةل كياط غيم ميةل كياط غيم مييمغ ار    معيت ميةل كياط مياميلر أ  مييمغ ار  اياج
 مييمغ ار  ايجيا ي ت  ازيز ميةل كياط مييمغ ار أ  مياميلر عجم صم م ا.

 .Ringdahl, J. & Falcomata, T., 2009, pp)ج يت ميججممت   يم  فايك يا ا  يامم

 مي ازيز مي لا لى اأج  إجممن فا ت علل مة اممت فجير مي ازيز فى مي  ليت يي ميةل كياط  (39 - 38
ميييكلر      يا يم علل ميج ا ب  قيا ي ت  ازيز مة جاار  مقمل يمغ ار  ايجيا ي ت  جا ت أ  
قجب مي ازيز عي متة جاااط مطام       ية امت فى مياامل ي  ليت ميةل كياط غى مييمغ ار  

 .إت أج  ييكي مة اممي  ي يكيت ةل كياط أام  ية همفر أ  يمغ ار
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مي لا لى علل قجت مييهامل أ  ميةل   فيزممم كليا كاجط مييهامل   ي  فم مة اممت مي ازيز
كايمل  ي ت ااياك    مي ازيز ج عاي إيجااى ة من أكاي يلظًيا أ  يي ا ت مط اير أ  مطييان 
 مطيااب مييل لر يل لت مي ى   مت اام متة جاار أ  ميةل   ميصقيق   أام ةلاى   ي  يي 

يقاار يل لت ق ل يصمم ميةل   مييمغ ب  يج   مي ازيز ايي مي ازيز ا ت مييجع يي مطييان مي
 . (Daddario, R;  Anhalt,  K. & Barton, L., 2007, p. 342) مييام   مي ازيز ميياج  

 يةيم مي مميب أ  ميا ج عجم مة اممت  ل  ميلجير  فً ا ييجي عر يي ميا  مط مي ى يجاغى 
  يلت فى: م ااعها عجم  جلي   ل  ميلجير  

  قميم   اميم ميةل   غيم ميي ا ت مي   يممم   ليل  أ   جلي  مي مات علي . -أ 
 مي قليت مي ظيلى يلةل   ميية همم.  -ب 
 قميم إجممنمط جيع مياياجاط    قميم ميا  مي اعم   يي ا ت ي قظر ميةل   ألجان  ل   -ج 

 ميل مل ميزيجير ايكت ي  مصت.
  قميم ميل مل ميزيجير مي ى يل مو عمت قم ا ميةل    ما يام إجممنمط مي ازيز مي لا لى  -م 

غيم مييمغ ب فيها     ه ميل مل فم  ك ي لاا ر أ  ي غيمل يي جلةر طام    ي ت  قميم  ل  
 ميل مل اجان علل يامت قم ا ميةل   مي ى  ت ي قظ ها فات ميامن فى مة اممت  ل  ميلجير.

جممنم ها.  -ه     ع ا ر مي مات أ  مي جلي   م 
   اين ا ر مي مات كيا  ى يقممل يةاً ا. -  
 جيع مياياجاط عي ميةل   ميية همم اام   اين مي مات. -ز 
 ,.Vismara, L)يممجار ا ر مي مات   جا يها ااي اميت أ  مي غييم  فً ا يج ا ب مي  اين  -ح 

Bogin, J., & Sullivan, L., 2009, pp. 1 – 10). 
 ازيز ميةل    فً ا يص م ي ج عر   يلت فى: ييكي مة اممت فجير مي ازيز مي لا لى فى  

 Differential Reinforcement of Otherالتععيع التفاضلي للسلوكيال األخرى -أ 

Behaviors   
 في  ي ت  ازيز ميلمم فى قاير متي جا  عي مي يات اايةل   ميية همم غيم ميي ا ت   مي   

ن ا ازيز غياب ميةل      ي  طج  يي يت يممم   ليل  يل مل زيجير يقممل   ي لن علل   م مإلجمم
علل  ازيز ميلمم علل أ  ةل   فييا عمم ميةل   مي   يممم   ليل   اياجل إا ا  ميةل   غيم 

 مييمغ ب يإل لان.  
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   Differential Reinforcement of Low Ratesالتععيع التفاضلي للنقصال التدريجي -  
 م أ  قم ا ميةل   غيم مييمغ ب  ي صم ا   ازيز مي جافا فى عمم يممط ظه

ميية همم   ية لزت  ي   قميم عمم يممط قم ا ميةل   غيم ميي ا ت  مييممم   ليل  أ  ق ف   لت 
ي ت  ازيز ج صاي عمم يممط قم ا ميةل   عي مييامت ميي قظ يةاً ا  أيا إ م زمم ميةل   

يز   م ميةل   )يلت: ي قظر عمم ميية همم عي عمم مييممط ميييللر اايا  مي اعم  ف  ي ت  از 
يممط مفمفر مي لت    م  ممب مي  قم ايمي    ي ت  ازيز ميج صاي مي مميجى يه م ميةل   ا ت 

 .(Wardany, O., Choiri, A., 2017, pp.25 - 26)ف مل زيجير يقممل( 
 Differential Reinforcement of التععيع التفاضلي للسلوك البديل أو النقي  -ج 

Incompatible Behavior: 
    مإلجممن مي   ي ت ا ي   ازيز ةل   ميلمم ميج يو يلةل   غيم ميي ا ت مييقمم   ي لن 
علل   م مإلجممن مإليمم  ميي ام   ميةل   ميج يو    مي   ت ييكي قم ل  فى جل   فط 

و يع  ج ل  قم ا ميةل   غيم ميي ا ت )يلت:  جا ت مي لت ي ااي      جاي  علل ميكمةى ي جاف
 (248  ا. 2007يي يكاي ءام ييةًكا ا ااي (. )جيات ميا يب  

 : Extinctionاإلطفا  -  
ي لن علل فجير مإل لان فجير مييق  أ  مي جا ت مييا   ي     ى أقم ميلجياط مياميلر 
يلا اب    ة امت فى ق م ميةل كياط غيم مييمغ ار  يق  ا    ة جم  ل  ميلجير إيل متف ممو 

يجا علل أي: إ م كاي ميةل   مي   يازز ي     ية يم  فإي ميةل   مي   ت يازز ي ام  مي  
  يا لى اام ف مل زيجير يايجر.

  امم فجير مإل لان اأجها إجممن ي  يي  فم أ  إزمير مي ازيز مي   كاي ي ت ي ة جاار غيم 
 م متة جاار أ  ميةل   غيم مييمغ ار ةااً ا   يظهم  أليمه يي ا ت الو  كممم أ  مق يايير ظه

مييمغ ب   يي لت فإي مإل لان ي  ع ميا فر مييق يلر  ميي ك جر يةاً ا ايي متة جاار أ  ميةل   
 (.196  ا. 2018 ج ا ج  )إامم يت ميزمي اط  

 يجاغى يممعال ااو مييظا م ميةل كير مي ى فم  صاقب مة اممت فجير مإل لان أ  مييق   
ل فاعلير مة اممت  ل  ميلجير فى الو ميةل   أ  متة جاار غيم مييمغ ار   مي ى فم  ؤلم عل

    يلت  ل  مييظا م ميةل كير فى:
 .مياممير فى ة ًنم يزممم فم في  مييمغ ب غيم ميةل   أي -أ 
 . مقمل مفار  يي   مميجًيا يجالو ميةل   أي -ب 
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 .ي ا ير غيم  مجلاايير عم مجير مة جاااط إيل مييق  يؤم  فم -ج 
 ."مي ل ا ير ااتة اامل يةيل   ي " إ لا   اام يجمًمم ميةل   يظهم فم -م 
 كليت يليق  ا  ع  ألجان  مقمل يمل  ي  مييجاةب غيم يلةل   ياا أ  مج ااه إي -ه 

 (.186  ا. 2013ن )جا ت أام   يقي م جاصم  مإل لا عيلير ا ا يت
 :Punishmentالعقا   -ج 

مج ياًمم  يامفر اام فجير مي ازيز      ية امت فجياط  اميت ميةل   أكلم يام ميا اب لاجل 
اكلمل فى الو ميةل كياط غيم مييمغ ار كإجممن يامم يي ا ت ج ا ج   فه  يا يم علل يا 

 يقما يلةل   اام   ميت مييليم ميا ااى.
فإ م مجالو يامت أ  يمل ميةل   غيم مييمغ ب اام   ميت مييليم ميا ااى فإي  ي  يةيل 

إ م يت يا م أ  ي ت ميةل   غيم مييمغ ب اام   ميت مييليم ميا ااى فإي  ي  ت يةيل ع اًاا  أيا 
 (214  ا. 2018ع اًاا )إامم يت ميزمي اط  

 يامم ميا اب  ظيلًيا كإجممن ي  يي الو يامت قم ا أ  يمل ميةل   أ  متة جاار 
أ  مي  ايخ أ  ميقمياي يي  غيم مييمغ ار يي ا ت   ميت يليم    اامل ةلاير أ  يجلمل )كاي مب

مييصم م أ  يليممط مياي ر مييجلمل كايصا ر ميكهماا ير أ  مية    مييؤيت أ  مي امو يأليت عجم 
ي يةر مطييان ميةااجر(    ي  يي ا ت متة اممت ميل م   ميياايم اام ظه م ميةل   غيم 

 ,.Leaf, J., Townley-Cochran, D., Cihon, J., Mitchell, E., Leaf, R)مييمغ ب

Taubman, M. & McEachin, J., 2019, p. 107) 

 يل ت مم ًيا مياام عي مة اممت ميا اب كلجير يالو ميةل   أ  متة جاار غيم مييجاةار أ  
 غيم ميي  مف ر   يكي فى ااو مطقياي ت غجل عي مة اممت  ل  ميلجير فى  اميت ميةل  .

ت  ايار مييليممط مييجلمل مي ى  ة امت فى   اين فجير  يجاغى ييقللى أ  ياميى ميةل   فه
 ميا اب   ك ي  إجممنمط  جلي  فجير ميا اب  مي ى   يلت فى:

 قميم ميةل   مييممم ال     اميل  امفر  فياة  اي   عير   مي أكم يي يامفر ميياا  -أ 
 يلةل   مييممم مي  فم عي إصمممه.

 قمياًجا قً ا أ  أقمملًا غيم ةامل يلياا.ما يام مطةل ب مي   ييلت اايجةار يلياا  -ب 
 عمت  أجيت ميا اب   جلي ه اام ظه م ميةل   غيم مييمغ ب ميية همم. -ج 
  ججب  ازيز ميةل   غيم مييمغ ب اأ  يكت يي مطيكات. -م 
إزمير أكام فمم ييكي يي ميا ميت  مطقمما مييةاار  مي ى   ج  ميةل   فات ميامن ا جلي   -ه 

 مإلجممنمط ميا ااير.
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جيع مياياجاط  مي يا  ميية يم يلةل   ميية امت يا  فجير ميا اب يل  فم علل يم   -  
 فاعلير مطةل ب ميية امت.

مي أكيم علل مق ممت ميلمم  فايةل      ميي ص م ااي غييم أ  مي اميت  يي  ميياا.  -ز 
(Martin, G. & Pear, J., 2015, pp. 48) 
ميا اب اإزمير مييليممط مإليجااير أ  ميا اب      يي فجير ميا اب جي يي يا لليي يي ا ت

 يي ا ت إ افر يليممط يجلمل   ييكي   اي هيا ألجان  جلي   مة اممت  ل  ميلجير ي يل ي فى:
 :Punishment by Removal of Positive Stimuliأوال   العقا  بإعالة مثيرال إيجابية 

ليممط مإليجااير مي ى فم يك ي قصت ييكي مة اممت فجير ميا اب يي ا ت إزمير ااو ميي
 عليها ميلمم يةاً ا   يي أيللر  ل  مطةاييب:

 :Response Costتكلفة االستجابة  -أ 
 ام  كللر متة جاار أقم أةاييب مة اممت فجير ميا اب   جلي  ا يي ا ت إزمير مييليممط 

ااى ي ت ا ي  ةقب يا أج  إجممن ع Response Cost مإليجااير   ي صم الجير  كللر متة جاار 
كاي ي ي ع ا  ميلمم    ميةل   غيم مييمغ ب يي مي يازمط )ياززمط(    ي  فى ةايت  قيت ميلمم 
يية  يير يا  ةاب ا  يي أا ان   ميايت علل مفع ميليي اي ممم  ي  ميا أ   ي لن علل   م 

و ميج ا  أ  ميمي ز مطةل ب )ميغممير أ  ميياايلر(   فم يييت   م مإلجممن ميقمياي يي اا
(Fiksdal,  B., 2014, p. 6). 

  ق اج  كللر متة جاار عجم مة امميها كجزن يي ميلجياط ميي اار عجم   اين يمات  قليت 
إيل مي  ييت ميية يم    ي  يل  فم علل يم  فاعلير  جم   مة امميها  (ABA)ميةل   مي  اي ى 

  2013)جا ت أام   يقي م جاصم   ار ميية همفر فى ميقم أ  مي  ليت يي ميةل كياط غيم مييمغ
 (.191ا. 
 فجير  كللر متة جاار  فً ا ييجي عر يي مإلجممنمط أ  ميا  مط مي ى   يلت فى: مة اممت ي ت 
 إي اح يله ت  كللر متة جاار   كيلير إجمم ها يل ايب فات ميامن ااي  اين. -أ 
 ت أةل ب  كللر متة جاار. قميم ميةل   غيم مييمغ ب  مييممم  اميل  يي ا  -ب 
 ازيز ميةل   مييمغ ب عجم ظه مه   فم يك ي  ي  ااة مجا  يا ف مه ميلمم يي ج ا  أ   -ج 

 مي ز عجم ظه م ميةل   غيم مييمغ ب.
  ميت مي غ ير ميممجار ياايمل اام   اين  كللر متة جاار يكى يامم ميلمم ةاب ف ممج   -م 

 يلياززمط.
 اام قم ا ميةل   غيم مييمغ ب. جاار مي  اين ميل م  ي كللر متة -ه 
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أت ي ت قمياي ميلمم يي كافر ميياززمط قمًصا علل عمت مييا م ااإلقاا  أ  عمت ججاح  -  
 مإلجممن ميا جى.

 (Musser, E., Bray, M., Kehle, T., & Jenson, W., 2001, pp. 296 – 297) 

 : Time Outاإلقصا  -  
إزمير مييليممط مإليجااير   ي صم ااإلفصان   ى أقم فجياط مة اممت ميا اب يي ا ت 

ميقمياي مييؤفط يي ميييامكر فى قم ا مييازز مإليجااى ي     ي  يي ا ت ميقمياي يي ميلاب 
يلً  فى يجي ع   مييقاار أ  ميقمياي يي مي يات ام م فيام  يايي     م مإلجممن يم ب ااياي ر مي ى 

يليقلت ميةل كى   اين مإلفصان أ  ميقمياي علل ميلمم  يقما أ   يلت يازًزم يللمم  ق ل ي ةجل
 (.215  ا. 2017)جيات ميا يب  

 يجاغى عجم   اين فجير مإلفصان  قميم ميةل   مي   ةياافب علي  ميلمم ااإلفصان   مي أكم 
( 10 – 5يي فهت ميياا يه م مإلجممن  يةااا     ك ي   قميم يمل مإلفصان امفر ي  مم ح ايي )

 يا م ميلمم اام ا إيل يكاج  مي اياى فات مإلفصان م ي مي الين علل ميةل   غيم  مفا ن 
 مييمغ ب إت فى قاير مي أكم يي فهت ميلمم يةل ك  غيم مييمغ ب  مي    ةاب فى إفصا  .

 (Wolf, T. & Williams, R., 2006, pp. 23 – 24) ي كم  يمم   يم  ممجم   يليايز 
 أةاييب فى   اي ها   يلت فى:أي يلجير مإلفصان ل لر 

  اإلقصا  باالستثنا    -أ 
 – 5 فيها ي ت إفصان مي لت عجم فياي  اايةل   غيم مييمغ ب ميية همم ييهلر يي ميزيي )

( مفا ن يي يكاي ميجيا  أ  مياي ر مي ى ي ت فيها ميجيا  مييازز  يع مة يممم   مجم مي لت فى 10
يلصت اايًمم عي يكاي  جلي  ميجيا (   ت يةيق ي  يكاي ميجيا  )كايجل   فى مكي يا فى م

 اي قظر ميجيا  أ  متي قان ا  يجمًمم يقيي مج هان يهلر مإلفصان.
 :الملحظة المشروطة -  

  ى  يا  مي مي ر مإلفصا ير ميةاا ر  إت أجها  ا لم فى أي مي لت ي ت إفصاؤه يي ميجيا  
مم ي قظر ميجيا   ميةل كياط مي ى ي  ت اها  يي  يي يكاي ميجيا   اقيا يةيق يل لت ااة يم 

 أفممج   مي ى يازز ي اجان عليها.
 الععل )غرفة اإلقصا (  -ج 

 فى   ه مي مي ر ي ت عزت ميلمم كلًيا عي مياي ر مي ى ي ت فيها ميجيا  مييازز ييهلر يي 
ةقب مي فط  قيا ي ت ج ت مي لت يي اي ر ميجيا  إيل اي ر أفت فى ميياززمط  أ  يي ا ت 

 ميياززمط يي مي لت   مت ف مل مإلفصان.
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 Punishment by Presentation of Aversiveثاني ا  العقا  بإضافة مثيرال منفرة 

Stimuli: 
  :Negative Practiceالممارسة السلبية  -أ 

 ام فجير ميييامةر ميةلاير أقم فجياط ميا اب اإ افر يليممط يجلمل  فهى  ا يم علل إمغات 
يامةر ميةل   غيم مييمغ ب ميية همم ااي اميت عمم كايم يي مييممط ايكت  مفاى  ميلمم علل ي

 ق ي ى فى غياب مييليم مي   ية معى   م ميةل   غيم مييمغ ب  ييا يجات ميلمم ي ججب   م 
ميةل   فى  ج م مييليم مي اياى ميية معى يه م ميةل   غيم مييمغ ب )يقيم ف جاجى  يية ي 

 (. 458  ا. 2012ا  علياي  ئتن مياج
 يا  مطظافم  ف ت مييام  كج م مي همير ااو ميااممط ع ج فى مي مي ر   ه   ليم

 مييجاةب غيم ميةل   مييميمل أ  ةل كياط إي من مي مط  فه  يقا ت الو مطصااع  ميةل كياط
 ي كمم. ايكت ميةل    ي  ا أمير علل متة يممم إمغات ميياا ا ت يي

ميااصر  إت أج  ألاط فاعلي   فى      متق ياجاط يع متة اممت فى فليت مطةل ب    م 
متة اممت يع مط لات     م  ممب مي  قم  ااصر فييا ي الن ااي الا يي ااو ميةل كياط 
ميجي ير  مي كمممير  ةل كياط إي من مي مط كمممةر ة يلاجى اا مة ي  فيم جيكا ةييا  ييكاي  جيليي 

(Patterson, S., Smith, V. & Jelen, M. 2010)   مممةر ةايجلا فيميم   ةياي  ي يم 
 مممةر كالليي  يلة ي  (Ferreri, J., Witmer, S. & Shivers, C., 2016) ك ام ييلمز 
 (Wilson, K. & Landa, R., 2019) ميايكا تجمم 

 :Over Correctionالتصحيح العائد  -  
 ام فجير مي صقيق ميزم م أقم فجياط ميا اب اإ افر يليممط يجلمل    ى مإلجممن مي   ي ت في  
 إمغات ميلمم علل مي يات اةل   يايي إلص ح يا أفةمه ةل ك  مياا ئ غيم مييمغ ب في    مي يات
اأعيات  أجي ر إ افير جممن ةل ك  غيم مييمغ ب    ى  همم إيل إق ت ميةل   مييمغ ب 

  MacNaul, H. & Neely, L., 2018, p. 401))كاميت يلةل   ميية همم غيم مييمغ ب 

جا ت أام   يقي م ميزم م أةل ايي عجم   اي ها يقمم يا كً  يي  مي صقيق  أا  فجير 
جاة يي ييم (؛   219 – 218  ا. ا 2017جيات ميا يب )(؛   189  ا. 2013جاصم )
 في:  (Leaf, J., et al, 2019, p. 109)  ئام ي

  ي  يي ا ت إجاام مي لت مي   فات اةل   أم  إيل  (Restitution):إعادة الوضع  -أ 
 مم إيل إعامل مي  ع ييا كاي علي  فات ةل ك  غيم مييمغ ب    كليل  اايت ئام فى 

http://www.frontiersin.org/people/u/602679
http://www.frontiersin.org/people/u/183596
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  ع )يلت: ةكب مي لت يلاصيم علل مطمو  في لب يج   جظيم ميغمفر يجات إعامل مي
 اايكايت  يي  يكاي مياصيم مييةك ب ف      جظيم ميي اعم كلها   جظييها(.

  ييت إمغات مي لت علل مي يات اةل    (Positive Practice) : الممارسة اإليجابية -ب 
عجميا   ةخ يم مي لت جممن  يجاةب     مف ى ف م فياي  اايةل   غيم مييمغ ب )يلت:

  ل يج  أ  ياا  ااطف ت؛ يي لب يج  غةت يمي  يممط ي اممل ي  ايير ف ًمم(.



 

 

 
  

3 

 دراسات وبحوث سابقة

 ميلاياميلصت 

دراسال تناولل استخدام تحليل السلوك  (3/1)
 التطبيقي مع األطفال ذوي اضطرا  التوحد.

دراسال تناولل السلوكيال االستقللية لدى ( 3/2)
 األطفال ذوي اضطرا  التوحد.

السلوكيال التكرارية لدى دراسال تناولل ( 3/3)
 األطفال ذوي اضطرا  التوحد.

 ( تعقي  عام على البحوث والدراسال السابقة.3/4)
    ( فرو  الدراسة.3/5)
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 الفصل الثالث
 دراسال وبحوث سابقة

ي ةت ميااقا ميمممةاط  مياق ا ميةاا ر ميي ال ر اي غيممط ميمممةر  فً ا يليقا م ميل لر 
 مي ايير:

 ل استخدام تحليل السلوك التطبيقي مع ذوي اضطرا  التوحد.المحور األول  دراسال تناول
 المحور الثاني  دراسال تناولل المهارال االستقللية لدى ذوي اضطرا  التوحد.
 المحور الثالث  دراسال تناولل السلوكيال التكرارية لدى ذوي اضطرا  التوحد.

 ال ر اها: فييا يلى ية امو ميااقا  ل  مييقا م ميل ا اايمممةاط ميي 
 ( دراسال تناولل تحليل السلوك التطبيقي مع ذوي اضطرا  التوحد 3/1)

  م مييق م ميمممةاط مي ى  جا يط يمات  قليت ميةل   مي  اي ى  فاعلير مة اممي  ي  يي 
 يع مط لات     م  ممب مي  قم   ي  علل ميجق  مي ايى:

 (Healy, et al, 2008 )دراسة أوليف هيلي وآخرول  -

فط ميمممةر ميقايير إيل مي ق ن يي ألم مي مات مييكلم ااة اممت يجهاج  قليت ميةل    م
مطكامييى  ميةل   مي كيلى    ك جط عيجر ميمممةر يي  للر  األداءومي  اي ى علل ممجر مي  قم 

 مقمل اايم زيجى ةج يي  عيمل يه م   مع يمط ميمممةر علل  مي ر مممةر ميقاير   فم  يللط 
ميمممةر فى ي يا  جيليات مي  ميم  ي يايا مي  قم  ي يا  مي مممط ميامي اجى يألممن  أم مط

مطكامييى  ي يا  فايج جم يلةل   مي كيلى   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر مجالاً ا فى ممجر مي  قم 
  قةًجا فى    قةًجا فى مطممنمط مطكامييير يل للر    قةًجا فى يهاممط ميلغر متة  اايير  مي اايمير 

يةاعمل جلةها   مي يات ا جا ت مي اات  مييممب   مم ممن ميي ا  ااة   يير  مة اممت مييمقاو  
 فم أ صط ميمممةر ا م مل مي يات ايزيم يي ميمممةاط مي ا ير علل مة اممت يمات  قليت ميةل   

 مي  اي ى يع عيجاط أكام يي مط لات مييصاايي اا  ممب مي  قم.    
 (2009ة أشرف الملك )دراس -

ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير امجايب  الييى ية جم إيل فجياط  قليت ميةل     مفط
مطةاةير يم  مط لات مي يي يااج ي يي مي  قم   فم  ك جط  األكاديميةمي  اي ى فى  جيير مييهاممط 

ط   فم  ت   زياهت ( ةج م8 – 6( أ لات   قمييي  مم قط أعيام ت ايي )10عيجر ميمممةر يي )
( أ لات    يللط أم مط 5عي م ًيا    ةييهت إيل يجي ع يي  اا ر   جمياير ف مت كت يجهيا )
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ميمممةر فى ي يا  مييهاممط مطكامييير   ميامجايب مي الييى ميي  مح   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر 
ير مييهاممط مطكامييير مطةاةير فاعلير ميامجايب مي الييى مي ا ت علل  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جي

ميي يللر فى ميهجمةر  ميايلياط ميميا ير مطةاةير يم  مط لات مييصاايي اا  ممب مي  قم   فم 
أ صط ميمممةر ا م مل إجممن مممةاط ية  الير ي صييت امميب ية جمل إيل فجياط  قليت ميةل   

 ت مي  قم.  مي  اي ى فى  جيير يهاممط مي ممنل  ميك اار يم  أ لا
 McPhilemy, C. & Dillenburger, K)ديلنبورجر  كاروالدراسة كاثريل مك فيلمي و  -

2013)  

ممن  ميم  مط لات     م  ممب مي  قم ق ت  جاماهت ئ مفط ميمممةر إيل مي امم علل 
فى مييجزت   (ABA)ق ت مة اممت مي ما ط ميةل كير مي ا ير علل  قليت ميةل   مي  اي ى 

عا لر يي  12( عا لر يي عا  ط مط لات     م  ممب مي  قم )15عيجر ميمممةر يي )   ك جط
( يي 15) - (  لً  17عا  ط يي إي اييا(    ك جط عيجر مط لات يي ) 3إيميجمم ميييايير  

ةجر(    يللط أم مط ميمممةر فى  20 –يهم  24أعيام ت ميزيجير ايي ) - ( يي مإلجاا2مي ك م)
   فم أظهمط ج ا ب Keenan, et al, 2007)  ح مي مم )إعممم: كيجاي  ئام ي مة اياي يل

ميمممةر أي  ميم  مط لات     م  ممب مي  قم فم أكم م أي مي ما ط ميةل كير مي ا ير علل 
(ABA)   فم أقملط  قةًجا يم  أ لايهت فى مييهاممط مي  مصلير  ةل   مي قم   متة   يير

  قةًجا فى ج مل قيا هت  م ا ت عي أجلةهت فى   ميت ميمعاير ط لايهت.  ك ي  أفم مي ميميي 
 (2015دراسة إيمال المصدر ) -

 أ لات   لة  اميت فى مي  اي ى  قليت ميةل   امجايب يرلفاع مي ق ن يي ميمممةر إيل  مفط
مط  ت ( ةج  8 – 6( أ لات   قمييي  مم قط أعيام ت ايي )10  ك جط عيجر ميمممةر يي ) مي  قم 

( أ لات    يللط  5يجي ع يي  اا ر   جمياير  ك جط كت يجهيا يي ) إلى  ةييهت عي م ًيا 
 مي مجب مييهاممط  ميةل كياط  فا ير مي  قم  قاتط ياياي  كامز ي يا  أم مط ميمممةر فى 

  محي مي امجايبمي   مي  قم  أ لات يهاممط  ةل كياط ي قظر  ا افر  مي  قم أ لات يم  جيي ها 
   لمية يتقل  امجايب يرعلفا عيميمممةر  ج ا ب أةلمط    مي  اي ى   لمية يتل ق للع  ا تمي

 .يميهت  مي  قمممجر ميةل     الو  كهتلة   اميت مي  قم  أ لاتيهاممط   جيير فى مي  اي ى
 (2015دراسة صفا  منصوري ) -

الو ااو  فى  ى قليت ميةل   مي  اي مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي يم  فاعلير 
 – 6( أ لات   قمييي  مم قط أعيام ت ميزيجير ايي )3    ك جط عيجر ميمممةر يي )أعممو مي  قم

( ةج مط   فم م عى فى ما يام ميايجر أي يك ي فم  ت  يايصهت اا  ممب مي  قم   أي يي ل  9
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ي قظر ةل كياط  ميقم مطمجل يي مي ممل علل مي  مصت ميلغ      يللط أم مط ميمممةر فى ا افر
(  ميامجايب 2007مي لت مي  قم    فا ير   ميم ميةل كياط يل لت مي  قمييي )إعممم يجم  غزمت  

مي ممياى   فم مع يمط ميمممةر علل  مي ر مممةر ميقاير ك صييت  جمياى يها   فم   صلط ج ا ب 
 مي ى ميةل كياط يااو ميقاتط مك ةاب فى ي  ك   متج ياعى مي لاعت ية   ميمممةر إيل  قةي 

  مطكتر ميياصي ميجظافر ياا فيت ااصر  تاأجلةه ميياصير ق م جهت ف ان يي  يكجهت فم
 يل لاع ط مييجاةار  غيم مييمغ ار  غيم ميةل كياط ااو مج لان    متج ياعى  مي لاعت
 .رمتج ياعي

 (Peterson, et al. 2016)دراسة كاثريل بيترسول وآخرول  -

 Modified)في   ميي ةلةت -ميي امجر ايي يمات مي اميت ميق   إيل  مفط ميمممةر

Sequential Oral Sensory) يمات  قليت ميةل   مي  اي ى  (Applied Behavior 

Analysis) فم  ك جط عيجر فى ياايجر مي ل يت ميغ م ى يم  مط لات     م  ممب مي  قم   
مي  قم يي مي ك م  مم قط أعيام ت ميزيجير ايي  ( يي مط لات مييصاايي اا  ممب6ميمممةر يي )

( أ لات م ااط كت 3( ةج مط  ت   ةييهت إيل يجي ع يي كت يجي عر يك جر يي )6 – 4)
يجي عر يماً  يي مييماليي ميةاا يي فى ياايجر مي ل يت ميغ م ى    يللط أم مط ميمممةر فى 

ك ي  ةل كياط  جا ت مي اات  مييممب فا ير ي قظر مي ل يت ميغ م ى يأل لات مي  قمييي    
 ميجظافر ميياصير اام مي جا ت   فم   صلط ج ا ب ميمممةر إيل فاعلير يمات  قليت ميةل   
مي  اي ى فى الو ممجر مي ل يت ميغ م ى   مي  يم مييميم اج   يي مي اات أ  مييممب   ك ي  

ى ةل كياط  جا ت مي اات  مييممب   قةًجا فى ةل كياط أ لات يجي عر  قليت ميةل   مي  اي ى ف
في   ميي ةلةت   فم  – ك ي   جظيم أجلةهت اام مي جا ت ي امجر ايجي عر يمات مي اميت ميق  

ظهم  ي  يي ا ت مي فط ميية غمن يك  مييجي ع يي ي ق ين ميي ل ب  قيا مجالو مي فط 
ي فات أفممم مييجي عر ميية غمن يي يجي عر  قليت ميةل   مي  اي ى عي ميزيي ميية غمن ي

 مطام .   
 ( دراسال تناولل المهارال االستقللية لدى ذوي اضطرا  التوحد 3/2)
 (2007دراسة هيفا  إبراهيم ) -

   يي  يم  متة   يير مييهاممط فى  جيير  الييى امجايب ألم مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي 
يً م   ليي ل يي يممم  مي ماير ميااصر (  لي24    ك جط عيجر ميمممةر يي )ميااصر مي ماير

  ليي ل   م(  ليي ً 12ميايجر إيل يجي ع يي  اا ر   جمياير ف مت كت يجها ) اايي صت   فم  ت   ةيت
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(  ميامجايب مي الييى 2001مييهاممط متة   يير )إعممم: جيار     يللط أم مط ميمممةر فى ي يا 
ميامجايب مي الييى فى  جيير مييهاممط متة   يير ميي يللر فى ميمممةر فاعلير  ميي  مح   أظهمط ج ا ب

 جظيم  اايق من  مياجاير ااطظافم  مياجاير ااييام  مياجايرمي ج    مييميي  غةت متة قيات  غةت
 .مييمقاو مة ايات  ميهجممت  مي م يب مطةجاي 

  (Hume, K. & Odom, S., 2007)دراسة كارا هيوم وسام أودم -

مممةر إيل مي ق ن يي فاعلير جظات ميايت ميلمم  علل مطممن متة   يى ميي يلت فى  مفط مي
متجامم  فى مييهات   مة كيات مييهات   زيامل عمم أم مط ميلاب ميية امير يم  مي  ب     

( ةجر  20  7  6( أفممم  ك م اايم زيجى )3م  ممب مي  قم   فم  ك جط عيجر ميمممةر يي )
ط ميمممةر فى كاييمم فيمي  ي ةجيت جلةاط مي مميب   فا ير ي قظر مطممن    يللط أم م

متة   يى   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر  قةًجا يم  مط لات ميل لر ي  ع ميمممةر فى  جيير مطممن 
متة   يى فى متجامم  فى مييهات  مة كيايها  ايجيا قما زيامل فى أم مط ميلاب ميية امير يي 

( ةج مط  كيا أظهمط ميج ا ب مجالاً ا فى 7  6ي لت مط ت  ميلاجى     مطعيام ميزيجير )فات م
مة اممت ميقا ميللظى يي فات مييالييي يع  ؤتن مط لات   مع يام مط لات علل أجلةهت فى إ يات 
مييهات مييا للر   أ صط ميمممةر ا م مل إعممم مممةاط  ة همم ميايت علل  جيير مطممن 

 ة   يى فى يجاتط يةاعمل مي مط   يهاممط ميايت   يهاممط مي مفي    مييهاممط مطكامييير.مت
 ,.Bereznak, S)دراسة سالي بريعناك وكيفيل أيريس وليندا ميشلنا وجينيفر ألكسندر -

Ayres, K., Mechling, L. & Alexander, J., 2012)  

ير ميليمي  مي الييى    كج ي جيا ميها م  مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير مة اممت   ج
مييقي ت فى زيامل يهاممط ميقيال ميي يير   متة   يير مييهجير يم  مي  ب     م  ممب مي  قم  

(   ب ااييمقلر ميلاج ير يااج ي يي م  ممب مي  قم    يللط 3 فم  ك جط عيجر ميمممةر يي )
قيا ير  مييهجير ي  ب مييمقلر ميلاج ير   فم أظهمط أم مط ميمممةر فى فا ير ي قظر يليهاممط مي

عممم  جااط يي مييكم جر  غيم ا   مة اممت  ج ا ب ميمممةر  قةًجا فى يهاممط مة اممت ميغةاير   م 
 ئير مي ااعر  كيا أظهمط ج ا ب ميمممةر زيامل فى ةل كياط مي الت مي م ى يم  عيجر ميمممةر. 

 ,Toelken, S. & Miltenberger)ميلتنبيرجر دراسة ستيفاني تولكيل وريموند  -

R.,2012) 
 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير مة اممت مة مم يجياط مي ممي  مييا ل  فى زيامل 
مييهاممط متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم     ك جط عيجر ميمممةر يي  لليي  ك م 

 قم   فم فات ميااقلاي ا مميب أاصا يى ( ةج مط يياصيي اا  ممب مي 5  4اايم زيجى )
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 مي  يى  (Reinforcement) مي ازيز اأج مع  مييا للر (Prompt)مي لليي علل مة اممت ميقا 
(Fading ( فى معت متة   يير فى مي يات ايهاممط ميقياه ميي يير )فم  مييميي ألجان غةلهيا  ف ق

 ع مط ممن فى ق يار ميظهم  قيت ق يار ميظهم  علار ميغ من  يةق مي ا ير اام  جا ت ميغ من    
ف ق ميااب ألجان ميام ج    يللط أم مط ميمممةر فى فا ير ي قظر مييهاممط متة   يير )إعممم: 

(   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر  قةًجا فى مييهاممط Parsons, et al, 2009اامة جز  ئاميي 
 اام  ممياهيا يي فات مطاصا ييي.متة   يير ي  ع مي جميب يم  ك  مي لليي 

  (Hume, K., et al, 2012)دراسة كارا هيوم وآخرول  -
 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير مة مم يجير مي الت ميلمم  فى  جيير مفر مي يات ااييهات 

( أ لات 3 متة   يير  مي اييت يم  مط لات     م  ممب مي  قم    ك جط عيجر ميمممةر يي )
    يللط أم مط (CARS)( ةج مط  ت  يايصهت اا  ممب مي  قم  فً ا يي يا  7م اايم ) ك  

  كيا  ت (Fidelity form)ميمممةر ي يا  مييهاممط متة   يير   فا ير ي قظر مفر مييهات 
ي قظر يم   اييت مط لات يليهاممط ميي الير فى ميلص ت ميمممةير اام مي مميب   فم أظهمط 

ممةر أي مة مم يجير مي الت ميلمم    ةت اايلاعلير فى  جيير متة   يير  مي اييت  متي زمت ج ا ب ميم
 ااييهات  ميمفر فى أمم ها يع مجالاو يلق ظ فى ميقا يي فات مييالييي.

  (Bucalos, J., 2013)دراسة جولي بيوكالوس  -

 video)ااة اممت ميليمي   مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير   ليم ميةل   مي م ى مييجي ج

self-modeling)  ججاز ي اات ميقا )مي  جي ( ميللظى يي فات مييالييي فى زيامل متة   يير   م 
مي مجب ميي يى ااة   يير يم  مط لات     م  ممب  يم مي  قم    ك جط عيجر ميمممةر يي 

اا  ممب مي  قم    يللط  ( ةجر   يياصيي11  10( أ لات ااييمقلر متا مم ير اايم زيجى )3)
أم مط ميمممةر فى كاييمم فيمي   جهاز )أ  اام( يامو ميةل كياط مييمغ ار ا مة ر مي صا 
متج ياعير مي ى    يجها   فم  ت مة اممت أةل ب ميي قظر يي ا ت مي ةجيت ميي يى يجلةاط 

ميةل   مي م ى ااة اممت  مي مميب ااة اممت كاييمم ميليمي    فم أظهمط ج ا ب ميمممةر أي جي جر
ججاز مي مجب ميي يى  ميليمي      ليم مي لت ي  فم أظهم  قةًجا فى كت يي زيامل متة   يير   م 

 ااة   يير    اييت مييهاممط ميي الير اي مفم أام  ي امجر اايقا ميللظى يي فات مييالييي. 
 (Hustyi, K., et al, 2015)دراسة كريستيل هيوستي وآخرول  -

إيل مممةر ميا فر ايي مطعممو مي  قمير  مييهاممط ميقيا ير متة   يير يم   مفط  
( ميهش   مي ى  يللط فى مي مكمل  مي  جي   مي اايت اايج  م  مك ب  ةا ت X) اي  زيرمييصاايي 
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ميي مص ط  مي ة ن  مييهاممط ميصقير  مية ير  مي كيم متج ياعى  قت ميييك ط  مطممن  
( ةجر    ت   ةييهت إيل 25  15( فمًمم  مم قط أعيام ت ايي )70ط عيجر ميمممةر يي )  ك ج

( ميهش    يللط أم مط X( يصاب اي  زير )35يجي ع يي  اا ر   جمياير ف مت كت يجهيا )
جم ت ميي قظر ، (ILS; Loeb, 1996)ميمممةر فى ي يا  مييهاممط ميقيا ير متة   يير 

   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر  ج م (ADOS; Lord et al, 2000)مي  قم مي يايصير ت  ممب 
ع فر مم اا ير عكةير ممير ايي مطعممو مي  قمير  ية    مييهاممط ميقيا ير متة   يير يم  

( ميهش  قيا ي ت ية    مييهاممط ميقيا ير متة   يير ازيامل يمل مطعممو X    ي  زير )
 مي  قمير.

 ,Wynkoop,  K., Robertson)واينكو  وراشيل روبرتسول وراشيل سكوارتع دراسة كايلي -

R. & Schwartz, R., 2018) 

 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير مة اممت جي  جيي يل مات فا ييي علل   جير ميليمي  فى 
ر   جيير يهاممط ميقيال متة   يير يم  مط لات     م  ممب  يم مي  قم  مإلعافر مي  جي

( ةجر   ل ي يجهت يصاا ي 16: 14( أ لات  مم قط أعيام ت ايي )4  ك جط عيجر ميمممةر يي )
اا  ممب مي  قم   مءاممي يصاا ي ااإلعافر مي  جير    يللط أم مط ميمممةر فى فا ير   ميم 
يليهاممط متة   يير   يجط ةل كياط مي اايت يع مي ياير   مي هى  مي جظيم   غةت مي ج  
 مييميي    جا ت مي اات   مم ممن ميي ا   كيا   يجط مطم مط كاييمم فيمي    امجايب يصجاعر 
ي ا ع ميليمي  يلاط علل ميها م مييقي ت   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر  قةًجا يلق ًظا يم  ل ا 

أفت يل لت يي مط لات عيجر ميمممةر فى يهاممط ميقيال متة   يير جيياها  فى قيي كاجط ميج ا ب 
 ميمماع    ي  يك ج  يااجى يي  ي ط متج ااه.  

 (2018دراسة محمود عبد الغني ) -

يى جظمير إامجايب ااة اممت ميجي جر اايليمي  ية جًمم مي ق ن يي فاعلير يل إ مم مياقا 
هب مة امت ميااقا يج    مي الت متج ياعى يااجم مم ي جيير ااو مييهاممط ميقيا ير يم  أ لات مي  قم

ميهمم يج     ميكيم عي فاعلير امجايب ااة اممت ميجي جر اايليمي  )ي غيم   مممةر ميقاير مي مقمل
ية  ت( ي جيير ااو مييهاممط ميقيا ير )ي غيم  ااع( يم    ه ميقاير.  مع يمط ميمممةر علل 

 6ي لت فى يمل جممن ميمممةر فى يجزت مإ ت     مي ياةيي مي الى  مياام  )مي ص يم مي الى  مياام (
مف صم مياقا    فً ا يي يةةةةةةةا    ميم مي  قم فى مي ل ير   علل  لت   قم  أيهم    ان مياقا

علةل مييهةاممط ميقيا يةر ميي ال ةر ايهاممط ميجظافر ميياصير   يهاممط مم ممن ميي ا    يهاممط 
مي  قم فى مييهاممط يي     ر( قم ا  قةي فى أممن مي لت )ميقاي ميج ا ب جا ت مي اات.  فم ايجط 
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فم مك ةب جييع مييهاممط ميقيا ير مي ى  ت ياايج ها    ي  يي  مي لت أي   مي ى   يجها ميامجايب
ا ت يا  اكة  ميلم ن فى مي ص يميي مي الى  مياام  يكت يهامل    ي  يصايق مي ص يم مياام   

 ..%100   اي جييع مييهاممط اجةارإ م علل أي مي لت كاي فاممً 
 (Hu, X., et al, 2019) و وآخروليه إكسيدراسة  -

 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير مة اممت جظات مي الت ميلمم  فى  جيير فممل مي لت     
ججاز مييهات ايكت ية  ت   ك ي   عللم  ممب مي  قم  مة يمممير ميايت  يي إ ام مييهير   م 

( أ لات يياصيي اا  ممب 3    ك جط عيجر ميمممةر يي )ميمفر فى إججاز مييهات مي ى  ةجم إيي 
( ةج مط  يا اج اي   يم  مقم   فم  ت مة اممت فا ير 9 – 8مي  قم   مم قط أعيام ت ميزيجير ايي )

ي قظر ي ممجر متة جاااط يي قظر مط لات ألجان   اين مي مميب عليهت   ك ي  ميامجايب 
( مفي ر   فم 15 – 10( جلةر زيي كت يجها )18ميلمم  ا مفع )مي ممياى مي ا ت علل جظات مي الت 

أظهمط ج ا ب ميمممةر  قةي مط لات ميل لر فى مة يمممير ميايت   ك ي  إججاز مييهات ميي كلر 
إييهت امفر   ك ي  مجالاو يامت مق ياج مط لات إيل مي مات يي فات مييممب   متع يام علل 

يا أظهمط ميج ا ب ا ان ألم مي مميب علل مط لات ميل لر اام مج  ان أجلةهت فى مي يات ااييهات  ك
 أةا عيي علل مطفت يي مج هان مي مميب ميلالى.

 ( دراسال تناولل السلوكيال التكرارية لدى ذوي اضطرا  التوحد 3/3)
 (2007دراسة رشا حميدة ) -

مم  مياصم  يم  مط لات  جيير مإلم مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير امجايب  ممياى فى 
( 12    ك جط عيجر ميمممةر يي )يميهت مي كممم  الو ميةل   ميجي ى ما اام ألمه فى   مي  قمييي

أ لات  ك م   اجط(   يجي عر  5  ت   ةييهت إيل يجي ع يي يجي عر  جمياير )  لً    قمًيا 
  يللط أم مط   مط ةج 8 -4أ لات  ك م(  يي     عيم زيجل ي مم ح يا ايي  6 اا ر )

ي يا  ن   ي يا  مي كا Goodenough Harris ي يا  مةت ميمجت يج م إجم  امي  ميمممةر فى 
 :)إعممممتف صام   متج ياعىي يا  ميية       (2001عاممر   عامت: )إعممممي  قم  مي لت 

 قم   مي ي يا    ميم يهاممط مإلممم  مياصم  يم  مي لت    (2006عام ميازيز ميياا  
مي ممياى   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر  قةًجا فى مإلممم  ميامجايب    ميجي ى ي يا    ميم ميةل     

مياصم     ج م فم ن ممير إقصا ًيا ايي ي  ة ى م ب ممجاط مييجي عر مي جمياير  مي اا ر 
 علل ي يا    ميم ميةل   ميجي ى يصايق مييجي عر مي اا ر.
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 (Boyd, B., et al, 2011)ل دراسة بريال بويد وآخرو -
 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي ألم مي  اين مياا لى يلياايجر ااة اممت أةل ب مييم جر 
ميةل كير علل ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم    ك جط عيجر ميمممةر يي 

( ةج مط اي  ة  5 5  3 3( أ لات اايم يا فات مييممةر  مم قط أعيام ت ميزيجير ايي )5)
( ةج مط    يللط أم مط ميمممةر فى جظات  مييز يلي قظر ميياايمل يلةل كياط مي كمممير 4عيم  )

   ميامجايب ميا جى ميي  مح يل  اين مياا لى   مي   (Boyd, et al, 2010)يم  مي  قمييي 
قظر ميةل كياط مي كمممير   يي  اميم مي ميميي  ي ميى ميمعاير اايةل كياط مي كمممير    مي ر ي 

 فً ا يجي  ج مت  ممااط مي   مير مياصاير    مميب مي ميميي علل  قميم ميظم م مياي ير مي ى 
 ةهت فى قم ا ميةل كياط مي كمممير    مميب مي ميميي علل كيلير   اين ميامجايب فى ميقيال 

ا لى يلياايجر فم أقما مجالاً ا فى ميي يير يع أ لايهت   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر أي مي  اين ميا
قمل ميةل كياط مي كمممير  عمم يممط  كممم ا  كيا أي مي ميميي فم مة يم م فى مة اممت مطةاييب 

 مي ى  ت  ممياهت عليها اايامجايب اام مج هان مي مميب.
 (2012دراسة سها الخفاجي ) -

 ميم  يجير ميةل كياط ااو  لانإفى  مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي ألم امجايب قمكى 
 يي ااي  قم يصاايي( أ لات 5   فم  ك جط عيجر ميمممةر يي )ااي  قم مييصاايي يأل لات مي كمممير
    يللط  ل   يلق ظ ايكت ميم  يجير قمكاطمي يميها ياأ ميل ر   ه    ييز  ميي  ة ر ميممجر

ييان    يللط أم مط  مط ل ميج  ميم ممي ق تمطصااع     نم  علل  ميييى ميقمكاط فى مي ف م
  ميامجايب ميي  مح   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر ميامجايب ميمممةر يي ي يا  ميةل كياط ميم  يجير

 فى ججق ام أ  فى قاتط  ااو ميقاتط الو ميةل كياط ميم  يجير يم  فى ججق فم ميي  مح
 مي مميب ي أ  قمكى ميي  محمي علل فاعلير ميامجايب يمت ييا ميم  يجير ميةل كياط   ه  لانإ

 م  يجير. ةل كياط يي يااج ي مي يي مي  قم  لاتأ يم  يجاايرإ ج ا ب يا ى  ميلمم  ميية يم
 (2013دراسة حسيل محمد ) -

 علل مي ا ييي ي مميب ميةل كى ميا جى ميامجايب  فاعلير م م  امم مفط ميمممةر إيل 
 عجم ميجي ير ميةل كياط يي  ميقم  متج ياعير طمييهامم  جيير علل  ألمه  مي  قم أ لات معاير

 – 6ايي ) أعيام ت  مم قط ااي  قم يصاايي أ لات( 10 (يي   فم  ك جط عيجر ميمممةر مط لات
( يالييي 10( ةجر   )42 – 37( يي  ميم  مط لات  مم قط أعيام ت ايي )20( ةج مط   )9

( ةجر  38 – 32ي  مم قط أعيام ت ايي )( أاصا ييي جلةيي6يي ياليى مط لات ااييممم    )
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  ك جط أم مط ميمممةر يي مة يامل ميية    متف صام   متج ياعى  مي الييى مي ا ييي علل معاير 
ي ااار ي مميب مي ميميي علل ي قظر ةل    للهت مي  قم  ااييجزت    مة ياملأ لات مي  قم  

يجلةييي علل ي قظر ةل   مي لت مي  قم   مة يامل ي ااار ي مميب مييالييي  مطاصا ييي م
 ي يايا  ي يا  مي  قمييي  مط لات يع ميية امير ميةل كيرااييممةر   ميل قر ميا جير 

فاعلير  إيل ميمممةر   صلط)إعممم ميااقا(      مييممةير مييجزيير ميص مل يأل لات مي  قم م  ممب
)مي ميميي  مييالييي  مي  قم أ لات عايرم  علل مي ا ييي ي مميب ميةل كى ميا جى ميامجايب

 مطاصا ييي ميجلةييي( يي ا ت مي قةي مي   ظهم فى أممن أفممم مييجي عر مي جمياير ي امجر 
اأفممم مييجي عر مي اا ر فى مي يا  مياام   كيا أي ميامجايب ميا جى ميةل كى أظهم فاعلير فى 

ط ميجي ير يم  أ لات مييجي عر مي جمياير ي امجر  جيير مييهاممط متج ياعير  ميقم يي ميةل كيا
 اأ لات مييجي عر مي اا ر.

 Ravizza, S., et al, 2013)) دراسة سوعال رافيعا وآخرول -
 مفط ميمممةر إيل كيم ميا فر ايي ميةل كياط ميم  يجير مي كمممير   كت يي متج ااه 

( 20(  لً  )22عيجر ميمممةر يي )  مي ص م ميقمكى يم  مط لات     م  ممب مي  قم    ك جط
( ةجر    يللط أم مط ميمممةر فى ي يا  ا زجم 17  12( إجاا اايم زيجى  مم ح ايي )2 ك م  )

 فا ير ي قظر مي قكت ميقمكى مإلي اعى   ي يا  ميةل كياط  (Posner,1980)ي ج ااه مييكاجى 
   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر عمت (Bodfish, Symons, & Lewis, 1999)ميم  يجير مي كمممير 

 ج م ع فر مم اا ير ايي متج ااه  ميةل كياط ميم  يجير مي كمممير  فى قيي أظهمط ج ا ب ميمممةر 
 ج م ع فر مم اا ير  ممير ممير ايي ميةل كياط ميم  يجير مي كمممير   مي ص م ميقمكى يم  مط لات 

     م  ممب مي  قم.
 (Field, T., et al, 2014) ولدراسة تيفاني فيلد وآخر  -

 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير مي مميب ي جيير مي  ليم علل الو ميةل كياط مي كمممير  
 زيامل ةل   ميلاب   مي  ج  جق  ميكاام يييامكر ميلاب يم  مط لات     م  ممب مي  قم  

( 12(  كًمم  )12( ةج مط )6 – 4(  لً  ايمقلر يا فات مييممةر )24  ك جط عيجر ميمممةر يي )
أجلل   فم  ت مة اممت مي ةجيت ااة اممت ميليمي  يي قظر عمم يممط ظه م ميةل كياط مي كمممير 
 مي ى  يللط فى ميقمكاط ميجةمير   ز مطييان    قمي  مطييان أيات مي ج     كممم ميك ت 

يهت  ميجظم جق  مطييان  ييةها )مييصاممل(   ك ي  متف ممب يي ميكاام  ييةهت  ميم ممي ق  
(   ب يي ميمممةاط مياليا مي يات ا يليت ميم م يلاب يع ميكاام  10 ميلاب اها    يلب يي )
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 ميلاب ااطيااب أيات مط لات  كيا  يلب يجهت  ةجيت عمم يممط ظه م ميةل كياط مي كمممير  
م(    فم أظهمط ج ا ب 3 -ا10 ك ي  متي مم  فى ي مفم ميلاب علل ف ممط  مم قط ايي )

ميمممةر فاعلير  مميب مط لات مي  قمييي علل مي  ليم فى الو ميةل كياط مي كمممير   زيامل ةل   
 ميلاب  مي لاعت يع مءاميي.  

 ( 2015دراسة أسامة مصطفى ) -
  ليم م  ممب     اتمط ل ااو يج  يااجى كامو مي لن الو إيل ميمممةر  مفط

   قةيي  ااييج يع ميجهت زيامل فى يةا ت فم ييا  )ميااقا إعممم( ممياى مجايبات ا  يي مي  قم
  ليم م  ممب     أ لات (5) ميمممةر عيجر  ك جط  فم يميهت  متج ياعير ييهاممطم ية   
( 11 – 8) ايي يا ميزيجير أعيام ت    مم ح (69 – 59) ايي يا  كا هت جةار   مم ح مي يي مي  قم
 أج م  يي ج   أ  يميهت يي  ميايجر أفممم  جييع ي  ة ر  يميهت مي  قم م  ممب  جةار  عايا

 ياهم يي ما يام ت  ت  فم ميا لير  مإلعافر غيم مي  قم ت  ممب مييصاقار مطام  مإلعافاط
 علل مي ممياى ميامجايب   اين  ت قيا ميةا مير مياماير اايييلكر مي ا م ايميجر ميلكمير ي مايرم

  مي  قم  يم م  ممب    يم   مي كممم  ميجي ى ميةل   الو اهمم؛ مي  قمييي اتمط ل
  ئام ي  ام يي إعممم) Anxiety Rating Scale مي لن    ميم ي يا  ميمممةر  مة اميط

(Hartman, et al., 2001)،  ي يا  مي ممياى  ميامجايب  مي كممم  ميجي ى ميةل     ميم ي يا 
 مي اار) نيل كا ايجي  ة اجل مم ي يا   )2002  ميةم ا    يييم م إعممم) مي ل يى مي  قم   ميم
  فم(  1985  صامن (إعممم مي كيلى ميةل   ي يا   )2001  قج مهيصم   إعممم))ميمماار
  يلت فى: فاعلير ميامجايب مي ممياى فى الو مي لن يم   ميج ا ب يي يجي عر عي ميمممةر أةلمط

 مي يا  فى يميهت مي كممم  ميجي ى ميةل   ية    مجالاو قم    مط لات     م  ممب مي 
 علل مي جمياير مييجي عر أفممم ممجاط م ب ي  ة ى ايي اإقصا يً  ممير فم ن عمت  ج م  مياام  

 . مي  ااى مياام  مي ياةيي فى ميكلير  ميممجر مي كممم  ميجي ى ميةل     ميم ي يا  أممن
 (2015دراسة سوسل الرماضيل ) -

 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير امجايب يازز ييامكر مي ميميي فى ميا ر مي ما ير 
ميلممير فى الو ميةل كياط ميجي ير يم  أ لات م  ممب مي  قم    ك جط عيجر ميمممةر يي 

(  ميًمم ط لات     م  ممب مي  قم    ت   ةييهت إيل يجي ع يي  اا ر   جمياير ااي ةا    40)
أم مط ميمممةر فى ي يا  ميةل كياط ميجي ير  ميامجايب مي الييى مي ا ت علل ميييامكر   يللط 

مي ميمير فى ميا ر مي ما ير ميلممير   أظهمط ج ا ب ميمممةر فاعلير ميامجايب مي الييى مي ا ت علل 
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   ميييامكر مي ميمير فى ميا ر مي ما ير ميلممير  فى الو ميةل كياط ميجي ير يم  مط لات  
م  ممب مي  قم يصايق أفممم مييجي عر مي جمياير   أ صط ميمممةر ا م مل إعممم  مش عيت 
 م ممط  ممياير    ت علل ميييامكر مي ميمير إلكةااهت مي ممل علل مي اايت يع مي لت  فهت 

 ةل كيا هت.
 (2016دراسة محمد على ) -

لل مطجي ر ميلجير يالو قمل  مفط ميمممةر إيل مي امم علل فاعلير امجايب  ممياى فا ت ع
ميةل   ميجي ى مي كممم   فى  جيير يهاممط مي  مصت مي ظيلى يم  مط لات     م  ممب مي  قم  

(  لً    للر يي     م  ممب مي  قم    مم قط أعيام ت ايي ) 15  ك جط عيجر ميمممةر يي )
    مم قط جةار  كا هت (08 2( ةجر  مجقممم يايام  )8 10( ةجر   اي  ة  عيم  )13 – 7

(   فةيط ميايجر إيل يجي ع يي 2 5(  مجقممم يايام  )3 74( اي  ة  )79 – 58ايي )
 اا ر   جمياير    يللط أم مط ميمممةر فى ي قر ج مممم يل كان   ي يا  مي لت مي  قم    فا ير 

مط مي  مصت   ييت أعممو م  ممب مي  قم   ي يا  ميةل   ميجي ى مي كممم    ي يا  يهام 
مي ظيلى   ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل مطجي ر ميلجير   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر مجالاو ية    
ميةل كياط ميجي ير مي كمممير يم  أ لات مييجي عر مي جمياير ي امجر اأ لات مييجي عر مي اا ر  

ياير ي امجر اأ لات  ك ي   قةي ية    يهاممط مي  مصت مي ظيلى يم  أ لات مييجي عر مي جم 
مييجي عر مي اا ر   يي لت فإي ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل مطجي ر ميلجير    فاايير فى  قةيي  
ية    يهاممط مي  مصت مي ظيلى  الو ية    ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب 

  مي  قم.
 (Lin, E., Koegel, R., 2019)دراسة إنجي ليل وروبرل كوجل  -

 مفط ميمممةر إيل مي ق ن يي فاعلير  مميب مط لات     م  ممب مي  قم علل إجممنمط 
مإلمممل مي م ير   يهاممط متة جاار مييق مير فى الو ميةل كياط مي كمممير  مط ميية    مييم لع 

( أ لات يياصيي اا  ممب مي  قم  فن يقكاط مي اار 3يميهت    ك جط عيجر ميمممةر يي )
ار يي ميمييت مي يايصى   مإلقصا ى ي   ممااط ميا لير    يللط أم مط ميمممةر فى فا ير ميمما

ي قظر ميةل كياط مي كمممير  مي ةجيت ااة اممت ميليمي   فا ير ي قظر يل لاع ط مياا لير فى 
عمم  يقي  مطةمل   ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل ميلاب   فم أظهمط ج ا ب ميمممةر  جافًصا فى

 يممط  كممم ميةل كياط مي كمممير   ك ي  زيامل ييامكر مط لات فى مطجي ر مياا لير.
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 ( تعقي  عام على الدراسال السابقة 3/4) 
 أوال   مل حيث الهدف 

مة همفط ااو ميمممةاط مي ق ن يي فاعلير مة اممت يمات  قليت ميةل   مي  اي ى فى  .1
أ ييم  يلى  ئاميي مي  قم  كيا فى مممةر  الو ااو ميةل كياط مييصاقار ت  ممب

(Healy, et al, 2008) ( مممةر صلان يجص م  2015 مممةر إيياي مييصمم  )
ايجيا مة همفط ،  (Peterson, et al., 2016)(  مممةر كالميي اي مة ي  ئاميي 2015)

كاطممن مممةاط أام  مة اممت   م مييمات فى  جيير ااو ميةل كياط   مييهاممط مطام  
Healy, et al (2008 ) مطكامييى  مييهاممط متة   يير كمممةر أ ييم  يلى  ئام ي

 ميلجا مجم كام تكالميي ي  فيليى   (  مممةر 2009 مممةر أيمم مييل  )

(McPhilemy, C.& Dillenburger, K., 2013)  (.2015صلان يجص م  ) مممةر 

ة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم  مة همفط مممةاط أام   جيير مييهاممط مت .2
كيا فى مممةر ميي ال ر اايجظافر ميياصير    جا ت مي اات   مة اممت مييمقاو ااة   يير 

 & .Toelken, S)(  مممةر ة يلاجى   يلكيي  ميي جم ييل جايمجم 2007 يلان إامم يت )

Miltenberger, R., 2012)  ر مييهاممط مطكاميييرايجيا مة همفط مممةاط أام   جيي 

ججاز مي مجب االستقاللية، والمتمثلة في  متجامم  فى مييهات مطكامييير   مة كيات مييهات   م 
Hume & Odom (2007 )مممةر كامم  ي ت  ةات أ متكيا فى  ميي يى ااة   يير   مي  كم

 ,.Toelken, S. & Miltenberger, R)مممةر ة يلاجى   يلكيي  ميي جم ييل جايمجم   

مممةر ج يى اي كاي      ((Hume, et al., 2013مممةر كامم  ي ت  ئاميي    (2012
(Bucalos, J., 2013)  كمية يي  ي ة ى  ئام ي بينما استهدفت دراسة(Hustyi, et 

al., 2015)  مي اايت اايج  م ميكيم عي ميا فر ايي مييهاممط متة   يير ميي يللر فى
 مي ة ن  مييهاممط ميصقير  مية ير   مي كيم متج ياعى    مك ب  ةا ت ميي مص ط 

  قت ميييك ط   مطعممو مي  قمير.
ايجيا مة همفط مممةاط أام  الو ميةل كياط ميجي ير  مي كمممير يم  مط لات      .3

 ميجل   ميم ممي ق تمطصااع     نم  علل  ميييى مي ف مم  ممب مي  قم   ميي يللر فى 
مممةر يجها ميالاجى مطييان   قميكها أيات مي ج    كممم ميك ت )مييصاممل( ك    ز ييان مط
  ايجيا مة همفط مممةر (Field, et al., 2014)(  مممةر  يلاجى فيلم  ئام ي 2012)



 دراسات وحبوث سابقة=======================================الثالثالفصل  

- 100 - 

 

ميكيم عي ميا فر ايي ميةل كياط  (Ravizza, et al., 2013)ة زمي ممفيزم  ئام ي 
 ااه  مي ص م ميقمكى.ميم  يجير مي كمممير  كت يي متج 

 العينة   مل حيث ثانيا  
  ةةةيجط ميمممةةةةاط  مياقةةةة ا ميةةةةاا ر يجي عةةةةر عيجةةةاط ي ج عةةةةر  ي اايجةةةر  ةةةةة من يةةةي قيةةةةا 

يجازه علل ميجق  مي ايى:     يايقكاط ما يام ا أ  مي صييت مي جمياى ميي اع    ييكي    يق   م 
 مل حيث محكال اختيار العينة  ( أ)
يةةةةام علةةةةل مطم مط ميياةةةةمل ي يةةةةايا م ةةةة ممب مي  قةةةةم يةةةةم    يةةةة  ااتع  درجووووة التوحوووود  -1

مط لةةةةات  أ  يقكةةةةاط مي يةةةةايا ميي جةةةة مل اايةةةةمييت مي يايصةةةةى   مإلقصةةةةا ى يأليةةةةممو 
"    ت ما يام ت يي ميممجر مياةي ر  ميي  ة ر  كيا  ت  يايصةهت يةي فاةت DSMميا لير "

 ميااقا جلة  أ   ت  يايصهت يي فات ي اصصيي ئاميي.

فياظةةةت ميمممةةةةاط مي ةةةى م لةةةع عليهةةةا ميااقةةةا فةةةم مةةةة اميط أم مط تا يةةةام    درجوووة الوووذكا -2
مط لةةةات مي  قةةةمييي اجةةةان علةةةل ممجةةةر ميةةة كان    يةةة  ي ييةةةز ت عةةةي غيةةةم ت يةةةي مت ةةة ممااط 
ميييااهر ت  ممب مي  قةم  كيةا أي مك ةةاب مييهةاممط مييا للةر يا يةم ايةكت أةاةةى علةل 

يااقليي  ق ين مي كافؤ ايي مط لات فى   م ميي غيةم  ممجر مي كان   يي لت كاي يزمًيا علل م
ايجية    ي يةا   – مة امت ميااقليي أم مط ي ا   ة م ميي غيةم  يللةط فةى ي يةا  ةة اجل مم 

  امي    ي يا  ج مممم يل كان. – كةلم   ي يا  ج م إجم 

( 25 – 2 مم قةةط أعيةةام عيجةةر ميمممةةةاط مي ةةى م لةةع عليهةةا ميااقةةا اةةيي ) العموور العمنووي  -3
 ةجر. 

جياةةط ياظةةت ميمممةةةاط مي ةةى م لةةع عليةة  ميااقةةا اةةيي مي  قةةمييي يةةي النوووو وحجووم العينووة   -4
إجةاا( اايجةةار يلة ك م أعلةل يةي مإلجةاا فةى مياةمم  كيةا مع يةمط ياظةت  –ميججةيي ) كة م 

 ( يي ميججةيي. 70 -1ميمممةاط علل عيجاط  مم قط أعممم ا ايي )

 مل حيث التصميم التجريبي   (  )

ياظت ميمممةاط علل مي صييت مي جمياى  م مييجي ع يي ) اا ر   جمياير(  مع يمط
اام (  كيا مع يمط مممةاط أام  علل مي صييت مي جمياى  م مييجي عر  – مي ياةيي )فالى 

مي مقمل  مي ياةيي مي الى  مياام   فى قيي مع يمط ااو ميمممةاط علل مممةر ميقاير  مي ى 
 ,.Healy, et al)أ ييم  يلى  ئام ي  ( قاتط كمممةر3 – 1) مم قط أعممم عيج ها ايي 

 ,.Peterson, et al)(  مممةر كالميي اي مة ي  ئام ي 2015 مممةر صلان يجص م  ) (2008
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مممةر ة يلاجى    (Hume, K. & Odom, S., 2007)مممةر كامم  ي ت  ةات أ مت     .2016
مممةر كامم  ي ت    ((Toelken, S. & Miltenberger, M., 2012  يلكيي  ميي جم ييل جايمجم 

 .(Bucalos, J., 2013)مممةر ج يى اي كاي      (Hume, et al., 2012 ئام ي 
 حيث النتائا مل  ثالث ا 

ي جا ت ميااقا فييا يلى  الين  صجيلى  لايصى ط ت ج ا ب مياق ا  ميمممةاط ميةاا ر يام ها 
 ميااقا فييا يلى:

 ناولل استخدام تحليل السلوك التطبيقي مع األطفال التوحدييل نتائا الدراسال التي ت -أ 
، (Healy, et al., 2008)مجالاو فى ممجر ميةل   مي  قم  )أ ييم  يلى  ئام ي  .1

 ,.McPhilemy, C. & Dillenburger, K)ميلجا مجم  كام تكالميي ي  فيليى   و

  (.2015إيياي مييصمم    2013

  (Healy, et al., 2008) امييير )أ ييم  يلى  ئام ي  قةي فى يهاممط مطممنمط مطك .2
 .(2009أيمم مييل   

 قةي فى يهاممط ميلغر متة  اايير  مي اايمير   مييهاممط مي  مصلير )أ ييم  يلى  ئام ي  .3
Healy, et al  2008 ميلجا مجم  كام تكالميي ي  فيليى   و(McPhilemy, C. & 

Dillenburger, K., 2013)  

)كالميي اي مة ي  ر مي ل يت ميغ م ى   مي  يم مييميم اج   يي مي اات أ  مييممبالو ممج .4
 .(Peterson, et al., 2016) ئام ي 

 تناولل السلوكيال االستقللية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد.التي  دراسالنتائا ال -  

افر ميياصير    جا ت فاعلير مي مميب فى  جيير مييهاممط متة   يير ميقيا ير ميي ال ر اايجظ .1
ة يلاجى   يلكيي  ميي جم     2007 يلان إامم يت مي اات  مييممب  مة اممت مييمقاو.)

، وسالي بريزناك وآخرون (Toelken, S. & Miltenberger, M., 2012)ييل جايمجم

(Bereznak, S., et al., 2012)كايى  ميجك ب  ئام ي   (Wynkoop,  K., et al., 

2018) . 

متجامم  فى مييهات والمتمثلة في  مي مميب فى  جيير مييهاممط مطكامييير متة   يير فاعلير .2
ججاز مي مجب ميي يى ااة   يير  مي  كم. كامم  ي ت  ةات ) مطكامييير   مة كيات مييهات   م 

ة يلاجى   يلكيي  ميي جم ييل جايمجم     (Hume, K. & Odom, S., 2007)أ مت



 دراسات وحبوث سابقة=======================================الثالثالفصل  

- 102 - 

 

Toelken, S. & Miltenberger, M., 2012))    كامم  ي ت  ئام ي(Hume, et 

al., 2012)     ج يى اي كاي(Bucalos, J., 2013). 

ي ت ية    مييهاممط متة   يير ميي يللر فى مي اايت اايج  م   مك ب  ةا ت ميي مص ط   .3
 مي ة ن   مييهاممط ميصقير   مية ير   مي كيم متج ياعى   قت ميييك ط ازيامل 

 .(Hustyi, et al., 2015)كمية يي  ي ة ى  ئام ي )عممو مي  قمير  ممج  . مط

 لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد.التي تناولل السلوكيال التكرارية  الدراسالنتائا  -ج 
 مي كممم  الو ميةل   ميجي ىفاعلير مي مميب فى  جيير مإلممم  مياصم    ألمه فى  .1

 (.2007ت )ميا قييمل  يميه
ي لت يي ميةل كياط مي كمممير   الو عمم يممط قم لها. مياا لى يلياايجر  مي  اين .2

 (Boyd, et al., 2011))امياي ا يم  ئام ي 
مط لات     م  ممب يةل كياط ميم  يجير يم  مي مميب ميقمكى ييجع أ  ي لت م .3

 (2012مي  قم. )ةها ميالاجى  
ميةل كياط    ايجيا  م ا  كممميرايةل كياط ميم  يجير ميامتج ااه ت  م ا  يهاممط  .4

)ة زمي ممفيزم  اي ص م ميقمكى يم  مط لات     م  ممب مي  قم.اميم  يجير مي كمممير 
 . (Ravizza, et al., 2013) ئام ي

فاعلير  مميب مط لات مي  قمييي علل مي  ليم فى الو ميةل كياط مي كمممير   زيامل  .5
 .(Field, et al., 2014)يلاجى فيلم  ئام ي )   مي لاعت يع مءاميي.  ةل   ميلاب

 لات مي  قم مي يي يااج ي يي أمي مميب ميية يم  ميلمم  يا ى ج ا ب ميجااير يم   .6
 (2012)ةها ميالاجى   ةل كياط م  يجير.

 ومل خلل التعقي  السابق يستخلص الباحث النقاط التالية 
مة اممت فجياط  قليت ميةل   فط مي ى مة هم -    ميااقا مفى قم م  –فلر ميمممةاط  -1

 مي  اي ى يع ي غيم  ميمممةر فى مي  ي مياماى ايكت ااا.
 ج   مط ممم مي ى مة امت يجهاج  قليت ميةل   مي  اي ى فى  ق ي ها ة من  جيير ااو  -2

 مييهاممط   ميةل كياط  أ  الو ااو ميةل كياط مطام .
  يمات  قليت ميةل   مي  اي ى يع مط لات قمملر ميمممةاط مي ى  جا يط ي غيم  ميمممةر أ -3

    م  ممب مي  قم  ايا ي  ق قمملر ي     ميمممةر   ياييها يع مت جا اط ميقميلر 
 فى يجات مي مات يع مط لات     م  ممب مي  قم     صياط ميمممةاط ميةاا ر.
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ميااقا ايي   ج   مي صاييت مي جمياير ميية امير فى ميمممةاط ميةاا ر مي ى   صت يها -4
 مي صييت مي جمياى    مييجي ع يي ااي ياةيي مي الى  مياام    مي ر مممةر ميقاير.

 م مل ما يام ميايجر امفر   مي قكت فى ميي غيممط غيم مي جمياير مطام  مي ى فم  ؤلم  -5
 علل ميياايجر مي جمياير  ج ا ب ميمممةر.

 امميها يلجياط  قليت ميةل   مي  اي ى  ا لم ميمممةر ميقايير عي ميمممةاط ميةاا ر فى مة -6
كأةا  ياجان ميامجايب مي ممياى   يي  يجهاًجا ي قليت ميةل   مي  اي ى جلة   كيا  ا لم 
أيً ا فى مة اممت  ل  ميلجياط يع ميي غيميي مي ااايي )مييهاممط متة   يير  ميةل كياط 

 مي كمممير(.
  الدراسة ( فرو 3/5)

 يقايير فى:  يلت فم و ميمممةر م
 يليهاممط  مياام  مي الى مي ياةيي ممجاط م ب ي  ة ى ايي إقصا ًيا ممير فم ن   جم -1

 مي يا  يصايق مي جمياير      م  ممب مي  قم ااييجي عر مط لات يم  متة   يير
 مياام .

 مي  قم م  ممب     مط لات ممجاط م ب ي  ة ى ايي إقصا ًيا ممير فم ن   جم  -2
 يصايق متة   يير  يليهاممط مياام  مي يا  فى  مي جمياير مي اا ر ااييجي ع يي
 .مي جمياير مييجي عر

  مياام  مي الى مي ياةيي ممجاط م ب ي  ة ى ايي إقصا ًيا ممير فم ن   جم -3
 يصايق مي جمياير  مط لات     م  ممب مي  قم ااييجي عر يم  مي كمممير يلةل كياط

 .مي الى مي يا 
 مي  قم م  ممب     مط لات ممجاط م ب ي  ة ى ايي إقصا ًيا ممير فم ن   جم -4

 يصايق مي كمممير يلةل كياط مياام  مي يا  فى  مي جمياير مي اا ر ااييجي ع يي
 .مي اا ر مييجي عر

  



 

 

4 

 المنهج والطريقة واإلجراءات

 الفصل الرابع

 ( منها الدراسة.4/1)  
 ( مجتمع الدراسة.4/2)  
 ( عينة الدراسة.4/3)  
 راسة  وتتمثل في ( أدوال ومواد الد4/4)  

 أدوال الضبط التجريبي.أوال   
 أدوال قياس المتغيرال التابعة. ثانيا   
 التدريبي. البرناماثالثا   

 .( إجرا ال الدراسة4/5)   
 ( األسالي  اإلحصائية المستخدمة.4/6)   
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 الفصل الرابع
 المنها والطريقة واإلجرا ال

يايجر  كيلير ما يام ا  ييجهب ميمممةر  يج ياها  م ي جا ت ميااقا فى   م ميلصت  صًلا
صمفها   لاا ها   كيلير   اي ها     طم مط  ي مم ميمممةر يي قيا ا  مط إعممم ا  ا ك ي   صلً 

إعممم ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى  ا  مطكيا ي  يي   م ميلصت 
م مط ميمممةر   يا  ت   م ميلصت   م  ممب مي  قم   ج ا ب ميمممةر متة   عير طيأل لات     

ا صم مإلجممنمط مي ى م ااط فى ميمممةر   ك ي  مطةاييب مإلقصا ير ميية امير يياايجر 
 اياجا ها.

 ( منها الدراسة 4/1)
 مط مي ياةاط يا  مي جمياير ااي مي ر ميااقا فى   ه ميمممةر مييجهب مي جمياى  مة امت

  ي  اهمم مممةر فاعلير ميامجايب   مي جمياير  مي اا ريي: ا صييت مييجي ع مي الير  مياامير 
مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير ااو مييهاممط متة   يير  الو مي ممياى 

مي ا ت علل ميامجايب مي ممياى  يييلت  قيا   م  ممب مي  قمميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     
مييهاممط متة   يير  ميةل كياط  يلت ي   ايجيا (مستقلال متغير)ال  اي ىفجياط  قليت ميةل   مي 

 (.تابعيل متغيريل)مي كمممير 
 ( مجتمع الدراسة 4/2)

  م  ممب مي  قم يي ميممجر مياةي ر فى ميل ر  يلت يج يع ميمممةر ميقايير فى مط لات     
ق ياجاط ميااصر ايقافظر مييا    مت( ةج مط مييل ق يي ايممكز معاير     8 -5ميايمير يي )
 ت.2020  2019ا ت مياات 

 عينة الدراسة  (4/3)

  معاير     ايممكز   م  ممب مي  قم علل عيجر يي مط لات      ميمممةر ت   اين 
 متق ياجاط ميااصر ايقافظر مييا    فم م عى فى ما يام عيجر ميمممةر مييقكاط مي ايير:

يي يا  جيليات مي  ميم    فً ا  قم يي ميممجر مياةي رأي ي ت  يايصهت اا  ممب مي  -1
 ي يايا مي  قم.

 ( ةج مط.8 - 5أي   مم ح أعيام ت ميزيجير ايي ) -2
 امل يلمممةر.أي يك ي يميهت فص م فى مييهاممط متة   يير كيا   يةها فا ير مي  ميم مييي  -3
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 امل يلمممةر.مي  ميم مييي  أي يك ي يميهت زيامل فى ميةل كياط مي كمممير مي ى   يةها فا ير -4

   مإلعافاط ميي اممل.أي ت يك ي مي لت يي      -5

أت ي ل ل مط لات أ   مات ألجان ف مل   اين ميامجايب مي ممياى ة من يليجي عر مي اا ر  -6
 أ  مي جمياير.

 وقد تم اختيار هذه العينة على مرحلتيل 
 ً    قمًيا(  ل25مممةر    ك جط يي ) ت ا يها ما يام ميايجر مييام ير يل المرحلة األولى 

( 8 -5 ت كت مط لات     م  ممب مي  قم ااييمكز   مي يي  مم قط أعيام ت ميزيجير ايي )
 ةج مط  كيا أجهت يية م يي ي امم  مإلعافر.

 ت ا يها ما يام عيجر ميمممةر ميجها ير ا مي ر فصمير   مي عى فى ما يام  المرحلة الثانية 
يك ج م قاصليي علل ممجاط يجال ر علل فا ير   ميم مييهاممط متة   يير   ممجاط  مط لات أي

يي  (  لتً 15يم لار علل فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير  ا ي   ك جط عيجر ميمممةر يي )
( ةج مط اي  ة  عيم  8 - 5مط لات     م  ممب مي  قم   فم  مم قط أعيام ت ميزيجير ايي )

( 74( اي  ة  )84-69(  كيا  مم قط جةار  كا هت ايي )96 0ممم يايام  )(  مجق75 6)
ايجي  )ميص مل مياايةر(   ياايت مي  قم ايي  –( علل ي يا  ة اجل مم 61 4 مجقممم يايام  )

( علل ي يا  جيليات مي  ميم  19 7(  مجقممم يايام  )53 102( اي  ة  )112 -90)
 ي يايا م  ممب مي  قم.

يع فيا  يجي ع يي إقمم يا  جمياير  مطام   اا ر   ميجها ير إيلعيجر ميمممةر    ت   ةيت
  اام ميياايجر    ا  ميي غيممط ميمايلر )غيم مي جمياير(. اميي غيممط مي ااار فاليً 

( يي مي ك م 6( يي مط لات     م  ممب مي  قم )8  ك جط يي ) المجموعة التجريبية  -1
 ن ميامجايب مي ممياى عليهت.( يي مإلجاا    ت   اي2 )

 ( يي مي ك م5( يي مط لات     م  ممب مي  قم )7  ك جط يي ) المجموعة الضابطة  -2
يلامجايب مي ممياى  كيا  ت مت لان يع ي ميى ميمعاير  ( يي مإلجاا   يت ي ت  امي هت2 )

ميب   مت  مطاصا ييي ااييمكز علل عمت  اميو مطيهاط  مط لات اه ه مييجي عر ط   م
 ف مل مي  اين. 
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 فم  ت  ا  ميلم ن  مي كافؤ ايي يجي ع ى ميمممةر مي جمياير  مي اا ر يي مط لات     
 م  ممب مي  قم فى ميي غيممط مي ايير:

 بالنسبة للمتغيرال غير التجريبية، وتتضمل  -أ
 ميايم ميزيجى. -1

 ياايت مي  قم. -2

 ممجر مي كان. -3

علل ي ميى ميمعاير يأل لات     م  ممب  (3) ع اياجاطفات ميااقا ا  زيع مة يامل جي
ةج مط(      يي متة يامل اياجاط ي ت مة كيايها يي  8 - 5أعيام ت ايي )   مم حمي  قم مي يي 

ات ي ميى ميمعاير  مطاصا ييي ااييمكز      يي  ل  متة يامل اياجاط عي ميايم ميزيجى يكت ف  
ا  جيليات مي  ميم  ي يايا مي  قم )إعممم  عامت عام مر يقيم  يي ي ا ف ً  – لت  ياايت مي  قم 

ايجي  )ميجزن غيم  –يلص مل مياايةر يي ي يا  ة اجل مم  ا ف ً  – ممجر مي كان  -( 2005
 :(   يي لت فات ميااقا ااي ق ن يي  كافؤ مييجي ع يي2011ميللظى( )إعممم: صل ط فمج  

 (:2ط فكاجط ميج ا ب كيا اايجم ت )مي اا ر  مي جمياير فى   ه ميي غيمم
(  داللة الفروق بيل متوسطي رت  درجال المجموعتيل التجريبية والضابطة في 2جدول )

 المتغيرال غير التجريبية )العمر العمني، معامل التوحد، درجة الذكا (

                                           

 (1يلقن مفت ) (3)

المتغيرال 
غير 

 التجريبية
متووسط  العدد المجموعة

 الرت 
مجموو 
 الرت 

قيمة 
U 

 قيمة 
W 

 يمة ق
Z 

مستوى 
 الداللة

العمر 
 العمني

 00 62 75 7 8 تجوريبيةال
 غيم ممير 232 0 00 62 00 26

 00 58 29 8 7 ضوابطةال
معامل 
 التوحد

 66.5 8.31 8 تجوريبيةال
 غيم ممير 291 0 50 53 25.50

 53.5 7.64 7 ضوابطةال
درجة 
 الذكا 

 00 67 8.38 8 تجوريبيةال
 غيم ممير 350 0 00 53 25.00

 00 53 7.57 7 ضوابطةال
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ايي ي  ة ى م ب ممجاط  ( عمت  ج م فم ن ممير إقصا ًيا2ي  ق يي جم ت )
مييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فى ميي غيممط غيم مي جمياير )ميايم ميزيجى  ياايت مي  قم  ممجر 

 مي كان(  يي لت فإي مييجي ع يي ي كاف  يي. 
 غيرال التجريبية، وتتضمل بالنسبة للمت - 

 مييهاممط متة   يير. -1

 ميةل كياط مي كمممير. -2

 المهارال االستقللية   -1

فا ير   ميم مييهاممط متة   يير )إعممم  ميااقا( علل أ لات ميايجر يي  ا  اينفات ميااقا 
 (.3)مييجي ع يي مي اا ر  مي جمياير  لت فات ااي ق ن يي  كافؤ مييجي ع يي كيا اايجم ت 

في  التجريبية والضابطة المجموعتيل ي رت  درجال أطفالداللة الفروق بيل متوسط  (3جدول)
 القياس القبلي للمهارال االستقللية

متووسط  ل المجموعة األبعاد
 الرت 

مجموو 
 الرت 

 قيمة
U 

 قيمة 
W 

 Z قيمة
مستوى 
 الداللة

المهارال 
االستقللية 

 الذاتية

 00 65 13 8 8  جةميايرمي
27 00 

 
55 00 0 118 

غيم 
 00 55 86 7 7  ةاا رمي ممير

المهارال 
 االستقللية
 المجتمعية

 00 71 88 8 8  جةميايرمي
21 00 

 
غيم  855 0 00 49

 00 49 00 7 7  ةاا رمي ممير

 الدرجة الكلية
 00 68 50 8 8  جةميايرمي

24 00 52 00 0 471 
غيم 
 00 52 43 7 7  ةاا رمي ممير

ايي ي  ة ى م ب ممجاط مت  ج م فم ن ممير إقصا ًيا ( ع3) ميجم تي  ق يي 
مييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فى مي يا  مي الى يليهاممط متة   يير  ة من مطااام أ  ميممجر 

 ميكلير   يي لت فإي مييجي ع يي ي كاف  اي فى مي يا  مي الى يليهاممط متة   يير. 
 التكرارية   السلوكيال -2

فات ميااقا ا  اين فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير )إعممم  ميااقا( علل أ لات ميايجر يي 
 (.4مييجي ع يي مي اا ر  مي جمياير  لت فات ااي ق ن يي  كافؤ مييجي ع يي كيا اايجم ت )
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في  ابطةالتجريبية والض المجموعتيل ي رت  درجال أطفالداللة الفروق بيل متوسط  (4جدول)
 القياس القبلي للسلوكيال التكرارية

متووسط  ل المجموعة األبعوواد
 الرت 

مجموو 
 الرت 

 قيمة
U 

  قيمة
W 

 Z قيمة
مستوى 
 الداللة

السلوكيال الحركية 
 التكرارية

 50 59 44 7 8  جةميايرمي
23 50 59 50 0 533 

غيم 
 50 60 64 8 7  ةاا رمي ممير

سلوكيال 
إيذا  الذال 

 كراريةالت

 50 69 69 8 8  جةميايرمي
غيم  646 0 50 50 50 22

 50 50 21 7 7  ةاا رمي ممير

السلوكيال 
المقيدة 
 التكرارية

 00 53 63 6 8  جةميايرمي
17 00 53 00 1 306 

غيم 
 00 67 57 9 7  ةاا رمي ممير

 الدرجة الكلية
 50 59 44 7 8  جةميايرمي

23 50 59 50 0 524 
غيم 

 50 60 64 8 7  ةاا رمي ميرم
ايي أ لات مييجي ع يي مي جمياير  ( عمت  ج م فم ن ممير إقصا ًيا4) ميجمم تي  ق يي 

 مي اا ر فى مي يا  مي الى يلةل كياط مي كمممير ة من مطااام أ  ميممجر ميكلير   يي لت فإي 
 ر. مييجي ع يي ي كاف  اي فى مي يا  مي الى يلةل كياط مي كمممي

 ( أدوال ومواد الدراسة 4/4)
 ي ةت ميااقا أم مط  ي مم ميمممةر إيل ج عيي:

   أدوال الضبط التجريبي  أوال  

  يللط أم مط مي ا  مي جمياى فى مء ى:
ي يا  جيليات مي  ميم  ي يايا م  ممب مي  قم        )إعممم  عامت عام مر يقيم   -أ 

2005  ) 

 (2011)ميص مل مياايةر(        )إعممم  صل ط فمج   ايجي  يل كان –ي يا  ة اجل مم  -ب 

  فييا يلى  صم يه ه مطم مط:
 (  2005جيليام التقديري لتشخيص اضطرا  التوحد )إعداد/ عادل عبد اهلل محمد،  مقياس  -أ 

  وصف المقياس 
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(   فم فات ا اميا  عامت عام مر يقيم 1995ا  ع   م ميي يا  جيي  جيليات عات ) فات
 اا  ممب يجهت مييصاايي    ييت مط لات  فمز (   يهمم   م ميي يا  إيل  يايا2005عات )
( ةجر  22 – 3أام    ية امت يلل ر ميايمير ) قامل ةل كير م  ممااط إيل ااإل افر مي  قم 
 ف مل عي ةؤمًت ( 12) إيل ( يلممل يكت اام  ااإل افر14( يلممل ا مفع )56) يي ميي يا   ي ك ي
 ميةل كياط   ى ميي يا    م أااام  يلت فمعير ي ايي    رميياكمل   ي ك ي ميي يا  يي أماا مي ل ير

 .ميجيا ير متج ياعى   مت  ممااط ميجي ير   مي  مصت   مي لاعت
 ااإلجاار ا  ميصلر  لي ى يام ي ييي مي لت معاير علل مي ا ييي أقم أ  مي ميميي أقم  ي  ت

 يي ي يا  كت عااممط أيات ميي اقر رمطماا متا ياممط أقم  قط) ( ع ير ا  ع ميي يا  علل
   ن فى   ي ( ت -جامًمم -أقياًجا -جات) فى   يلت  مي ى مط يل ميلمعير رميل ل ميي ايي 
  يكي اا  ر   أام  صقيقر إجاار   جم ت اأج  علًيا ةل كياط يي عج  يصمم ييا ي قظ هت

 مإلجاار   ت أي يجب لت  يي ةل كياط  يي عج  يصمم عيا مفر   اصمن عاامل كت  اام أي مييهت
 يلجهاير  أجيلها ي ت مياااممط   ه إقم  ق ت ي   جا  كاي  م  م ميي  يجر مياااممط جييع عي
ييممج   فً ا   ت فإجها متة جاار كيلير عي أيا جميم يي ااص صها مي لت ةل   ي قظر   ت ق ل

  جات(   ي  يلي ايي  ميلمعير ميل لر مط يل  أيا ميي يا  ياًجامااعى يك ي يي )ت  جامًمم  أق
 مي ا ييي أقم أ  مي ميميي أقم ي  ت( ت جات) يا عاامل كت أيات ف   ما ياممي ميلمعى ميمماع في جم

) ( ع ير   ع ا ت يي ميي يا  علل ااتة جاار ا   اير مممير يميهت  ك ي ييي معاي   علل
: مط يل ميلمعير ميل ا ميي ايي  مي لت   فى قاير عي  صمن امفر ياام ايا   ي  ميااامل أيات
 -1-2-3)ميممجاط( ت -جامًمم - أقياًجا - جات) يلممل كت أيات ميي اقر مطماع متا ياممط  أا 
( ت -جات)ف    ما ياممي يلممل كت أيات  ميي اح ميمماع ميلمعى ميي يا   فل مي م يب  علل( صلم
( -  )+ ميي يا  علل ميي  قر ميا ياط يع متة جاار   مف ط يا إ م( صلم -1)ممجاط مي  أا 
 ميي يا  علل مي لت ممجر  ازيامل  (140-صلم)ايي ميي يا    م ممجاط مي م يب    جقصم علل
 يليم   فً ا مي لت يم  مي  قم م  ممب ممجر مي لت  كيا   قمم يم  مي  قم م  ممب  ج م علل
 :مي ايى ميجق  علل ميي يا  علل ممج   في   جقصم مي  
 جًمم. يجالو 69 -صلم -
 .يجالو 79 -70 -
 .ميي  ة  م ي 89 -80 -
 .ي  ة  110 -90 -
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 .ميي  ة  ف ن 120 -111 -
 .يم لع 130 -121 -
 .جًمم يم لع 140 -131 -

  مبررال اختيار الباحث لمقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطرا  التوحد 
م ي يا  جيليات مي  ميم  ي يايا م  ممب مي  قم )إعممم   عامت إيل ما يا ميااقا  صت 

( يي ي ايي   يايا م  ممب مي  قم  5( اام ع م ي امجر ايج   ايي )2005عام مر يقيم  
   ي  يألةااب مي ايير:

كيةات  -أ  إيكاجير   اين   م ميي يا  يي فات مي ميميي أ  مييالييي أ  مطاصةا ييي ااييممةةر  م 
 ل اج مه.مإلجاار عل

م ةا  مييم  ميايم  مية   ييكةي مةة اممت  ة م ميي يةا  ي يةايا مطفةممم مي  قةمييي ا ية   -ب 
 ةجر  ايا يجاةب عيجر ميمممةر ميقايير يي مط لات مي  قمييي. 22-3قيا يي م يي 

  ي ع ميي يا  ايامتط صمن  لااط يجاةار ييكي متع ممم اها. -ج 
 مفا ن. 10-5قيا  ة غمن مإلجاار علل ميي يا  يي  ت    لب مإلجاار علي  زيًجا   يً   -م 
متع يةةام علةةل مي ميةةميي  ييةةامك هت فةةى عيليةةر مي يةةايا يةةي اةة ت ميااةةاممط مي ةةى   الةةن  -ه 

مت  ممااط ميجيا ير(    ة م يةي مييييةزمط مي ةى  ييةز عيليةر مي ةمات )ااياام ميمماع يلي يا  
 أجل  فايط ميمممةر ميقايير. مي ى   ج  إيل مي لت   ك ي  يجاةا   يلهمم مي   يي

مي لي ةةةر ااي لةةةت   الةةةن ا فةةةط  ميصةةةلر إيةةةل مي ميةةةميي أ  ي ةةةمت ميمعايةةةر     جةةة م أةةةة لر   جةةة  -  
 يةمل مت ة ممب  غيم ةا يةي مطةة لر مييهيةر مي ةى  ةةاعم فةى ظه م مت  ممب    كمممه  

 عيلير مي يايا.
 السيكومترية للمقياس  الخصائص -

مياصا ا ميةيك ي مير يلي يا   قيا  ت قةاب لااط فات يام ميي يا  ااي ق ن يي 
   ك ي   مي ر لااط ميي مميي 88 0ميي يا  اامل  من يجها إعامل مي  اين  اله ياايت ميلااط 

  كيا فات يام 96 0   اقةاب ياايت لااط أيلا كم جاا  قيا اله 88 0 اله ياايت ميلااط 
ن مي  زيى )صمن مييق ( قيا اله ميي يا  اقةاب صمن ميي يا  عي  مين قةاب ميصم

 .73 0ياايت ميصمن 
 (2011بينيه للذكا  )الصورة الخامسة( )إعداد/ صفول فرج،  –مقياس ستانفورد  -  

 وصف المقياس  -
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ايجي  )ميص مل مياايةر( علل ميجي  ج ميهميى يلا ميت مييامفير  –يا يم ي يا  ة اجل مم 
ايجي  يي ف  يي  –ل مياايةر يي يا  ة اجل مم      ك ي ميص م  كا ت فن جظمير كام ت    مي 

ي جاظم يي يي ميي ايي  ميللظير  غيم ميللظير   ي  ايةر يي ميا ميت مي ى ي  يجها متا اام 
مييكاجير   مي مكمل مياايلر   –   يلت فى متة متت مي قليلى   متة متت ميكيى   ميياايجر مياصمير 

لل   ميميي ية  ليي يكت يي مي كان ميللظى  مي كان غيم  مييال ياط   ا ي  ييكي ميقص ت ع
يجةار مي كان ميكلير  كيا ييكي فيا  مي كان  مي  ميم ميجا ب عي ميي يا  كايً  ميللظى  ع  ل علل 

 اأقم جز ى ميي يا  ميللظى أ  غيم ميللظى ف  .
م ميةيع    ة امت ميص مل غيم ميللظير يع مييلق صيي مي يي يااج ي يي ميصيت أ   ا

أ  يي يميهت صا ااط أ  إعافاط فى مة اممت ميلغر  مطيلر ا اايمم ها مييا ار  كيا ييكي 
مة امميها يع مي  قمييي  ااو أصقاب صا ااط مي الت ميج عير  أصقاب ميية  ياط مي الييير 
 مييقم مل يلغاير   أصقاب إصاااط مييخ  ااو قاتط مطفيزيا  جل اط مييخ مي ى يك ي يها

  أليم يلق ظ علل ميلغر مي اايمير.
 الخصائص السيكومترية للمقياس  -

عي م ير اله ا  جيج  علل مياي ر مييصمير  قيا فات ااا يام عيجر  ميي يا  فم فات يام 
  كيا  ت يممعال ااو ( عاًيا70 – 2   مم قط أعيام ت ميزيجير ايي )( يلق ًصا3650قجيها )

ميج    مي  زيع ميجغممفى  ميية    متف صام   متج ياعى  ميل افى  ميا ميت ميميي غممفير  يللط فى
فى  ي  عمم يي مي من  ااي ق ن يي صمن ميي يا  ية امًيا يليلق صيي   فم فات يام ميي يا 

 يللط فى ميصمن ميظا م    صمن ميي ي ي   صمن مييق    ي  يي ا ت متم اا  ايي 
يةر(  ميص مل ميمماار يجل  ميي يا  علل عيجر يك جر يي ميممجر ميكلير يلي يا  )ميص مل مياا

(  ك ي  متم اا  ايي ميممجر ميكلير يلص مل 9 0   فم الغط فيير ياايت متم اا  )ا( يلق صً 14)
(  كيا مةي امت ميصمن مياايلى يي 85 0مياايةر يي   م ميي يا   ميص مل ميلايلر ي   الغط )

   فم ( عاًيا50-10أعيام ت ايي )    مم قط( يلق ا  200) ا ت مي  اين علل عيجر يك جر يي
(     يؤيم ف   علل ميصمن مياايلى  8 81الغط جةار مي اايي ميكلى ي ياع ميا ميت ميايةر )

 كيا مةي امت ميصمن مي  زيى فى مم اا  مي كان اايايم  ميية    مي الييى.
عمم يي مطةاييب  يللط فى مي جز ر  اااي ق ن يي لااط ميي يا  ي ااً  ميي يا كيا فات يام 

(   ي  ي ا ااممط مييك جر يلي يا   كيا مة امت 9 0  77 0ميجصلير    مم ح ياايت ميلااط ايي )
(   ك ي  ا مي ر 93 0  76 0 مي ر إعامل متا اام   مم ح ياايت متم اا  ايي مي  اي يي )
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(   ي  ايي متا ااممط مييا للر 93 0  42 0مت ةان ميممالى    مم قط فيير ياايت ميلااط ايي )
 مييك جر يلي يا   ميممجر ميكلير ي .

 السلوكيال التكرارية(  –ة )المهارال االستقللية أدوال قياس المتغيرال التابع  اثاني  
 قائمة تقدير المهارال االستقللية )إعداد/ الباحث( -أ 

 الهدف مل القائمة 
   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم إيل مي امم علل مييهاممط متة   ميم همم فا ير 

ييهاممط متة   يير يم  مي لت    م  ممب مي  قم   فمم   علل متع يام علل جلة   فى م
 ميي يير اص مل  اياير. ييامةر قيا  

 فم ظهمط ميقاجر يم  ميااقا إلعممم فا ير   ميم يليهاممط متة   يير يم  مط لات 
ممب مي  قم كأممل يي أم مط مي يا  فى ميمممةر ميقايير   مغت  ج م ااو ميي ايي  مي ى     م  

 جا يط مييهاممط متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم؛ إت أي ميااقا فم مأ  أي ي  ت 
 اإعممم   م ميي يا    ي  يألةااب مي ايير:

يط يهاممط غيم مي ى   جا يها ميمممةر فم  جا   -مي ى م لع ميااقا عليها  -أي ميي ايي   .1
ميقايير   مييقممل يي  جهر جظم أيهاط مط لات     م  ممب مي  قم أ  مطاصا ييي 

  ي ميى ميمعاير يهت.
 أي أغلب  ل  ميي ايي  فم  ت إعممم ا فى اي ر غيم مياي ر مييصمير. .2
غيم ف ر مي  قم كاإلعافر أي  ل  ميي ايي  فم  جا يط مييهاممط متة   يير يم  ف اط أام   .3

 ميا لير  مإلعافر مياصمير  غيم يا.
فم  جا يط ااو أااام  -فى قم م علي   –أي ميي ايي  مي ى م لع عليها ميااقا  .4

مييهاممط متة   يير كاياجاير ااي مط  يهاممط ميقيال ميي يير ايكت يجلمم   اص مل عااممط 
 فياةها.اامير  ييةط يظا م ةل كير ييكي ي قظ ها   

 وقد مر إعداد الباحث لهذه القائمة بعدد مل الخطوال تتمثل في 
م  ممب مي  قم فص ًمم فيها  ة   يير مي ى يااجى مط لات    :  قميم مييهاممط متأ ًت 

  يجب  جيي ها. 
 : ميمممةر ميجظمير )مت    علل ميمممةاط  ميي ايي   مط ميصلر(.لاجًيا
 ام ير يل ا ير.: اجان ميص مل مييلايلًا
 : كلانل    جيي فا ير مي  ميم )ميمممةر متة   عير(.مماًاا
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 : مي  صت إيل ميص مل ميجها ير ي ا ير مي  ميم.اايًةا
 وفيما يلي وصف لهذه الخطوال بالتفصيل.

فيها ويج   ستقللية التي يعاني األطفال ذوو اضطرا  التوحد قصور ا  تحديد المهارال االأوال  
  تنميتها

فات ميااقا اإعممم مة يامل ي قميم مييهاممط متة   يير مي ى يجب  جيي ها يي  جهر جظم 
 اين   ه   لت فات ا (4) مي  قم  مطاصا ييي  ي ميى ميمعاير يهت م  ممبأيهاط مط لات     

( يي مطاصا ييي فى يممكز     15ط لات     م  ممب مي  قم  ) ( أًيا25متة يامل علل )
ق ياجاط ميااصر ايقافظر مييا   فكاجط جةب مت لان ايي مطيهاط أ  مطاصا ييي علل مت

 (.5مة يامل مييهاممط متة   يير مي زير يأل لات     م  ممب مي  قم كيا اايجم ت )
(  المهارال المتضمنة باستمارة تحديد المهارال االستقللية ومتوسط النسبة المئوية 5جدول)

 مل وجهة نظر األمهال واألخصائييل للتفاق عليها

البعد 
 الرئيس

 
 م

 
 األبعاد الفرعية

متوسط النسبة المئوية 
للتفاق على أبعاد المهارال 

 االستقللية )األم(

متوسط النسبة المئوية 
للتفاق على أبعاد المهارال 
 االستقللية )األخصائي(

المهارال 
االستقللية 

 الذاتية

 %7 86 %96 تناول الطعام والشرا  1
 %80 %88 ارتدا  وخلع الملبس 2
 %3 93 %92 النظافة الشخصية 3

المهارال 
االستقللية 
 المجتمعية

 %80 %96 المهارال المنعلية 1
 %60 %72 المهارال المجتمعية 2

(؛ فات ميااقا ااا يام مييهاممط متة   يير مي ى قصلط 5علل اياجاط ميجم ت )  مة جاًمم
قيا إجيا   جهر جظم كت يي مطيهاط  مطاصا ييي  يي% فأكلم( 80م لان ) علل جةار

  أصاقط  ل  مييهاممط علل مي م يب كاي ايى:
    يي يهاممط  جا ت مي اات  مييممب  يهاممط مم ممن    المهارال االستقللية الذاتية أوال  

  الع ميي ا   يهاممط ميجظافر ميياصير.

                                           

  (2( يلقن مفت )(4
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    يي مييهاممط مييجزيير   ااو مييهاممط  للية المجتمعية   المهارال االستقثاني ا
 مييج ياير.

ااو مييهاممط مي ى  ج يى إيل ااو أااام مييهاممط متة   يير  ا  ييي فم فات ميااقا 
 أيامط أيهاط مط لات  –% فأكلم 80 - مي ى يت  قصت علل جةار مت لان مي ى قمم ا ميااقا 

    م  ممب مي  قم  مطاصا ييي إيل  م مل  جيي ها يم  مط لات     م  ممب مي  قم ايكت 
 فمم .
 الدراسة النظرية )االطلو على المحكال والدراسال والمقاييس ذال الصلة(.  ثاني ا

  قم؛ فات ميااقا   ميم مييهاممط متة   يير يأل لات     م  ممب مي فا يرفى ةايت إعممم 
اات    علل ااو ميمممةاط  ميي ايي   مييقكاط مي يايصير  مط ميصلر ااييهاممط متة   يير 

 يم  مط لات     م  ممب مي  قم ية ام ها ميااقا فييا يلى:
 ذال الصلة بالمهارال االستقللية أو أبعادها لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد  المقاييس -1

 (2004التكيفي  )تعري  وتقنيل بندر العتيبي، د للسلوك مقياس فاينلن .أ 
 &.Sbarow,S.; Bala, D)ييكي ى اات  م ييج   ممفيمةاام   أعم   م ميي يا  ةامم

Shekishti, D., 1984) يي فات   اي   ا ت يي مي كيلى يللمم  ميةل   فيا    يهمم إيل 

 مييةقير ميص مل  ة امت  أ  مييالت مطيم ى ي أ  معاي   علل ي  ي ي كاي يي مييقي يي  مطيااا

 ياا فات يي ميي يا    اين مط يير ااص ا ميص مل فى ميي اع مطةل ب جل  ميي ةار  ميص مل

 ت اقيا ايلممه  مييالت ااة يلا   ي  ت علل مة اياي  ا يم مييممةير ميص مل  ايجيا   اي   علل يممب
 . ايايي  اين متة يممب يياا قاجر  جا  يك ي

يهاممط  –ااو عااممط مياام ميلاجى  وقد استفاد الباحث مل هذا المقياس مل خلل 
  مي ى   يلت فى: –ميقيال ميي يير 

              .يةاعمل م ي ميك ب يي ييمب -أ 
 .يةاعمل م ي  اجلة   ااي  ي جا ت -ب 
                 .ا مل ميةااجر مطييان مي يلهت -ج 
 .يةاعمل  يم مي ييا م  ميجاكيط يالع -م 
 ية                أي م ي ااييلا رمي اات  يأكت -ه 
              .ميقيات كمةى ااة اممت ميقيات فى ي ا ت  -  
        .ميقيات كمةى ااة اممت ميقيات فى ي امز -ز 
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                                .ميقيات مة اممت ي لب -ح 
                 .ي ا ى قزمت ي  اج ل ي يم م  -  
 .يةاعمل م ي  جه  يجلم   يغةت -  
 .                    يةاعمل م ي أةجاج  يجظم -  
         .يةاعمل م ي فمي  فى ميق من يلا  -ت 
                    ..ايلممه ي اة  اام ممن ي  ت -ت 
 .يةاعمل م ي أجل  يجظم -ي 
  .مي مين أ  مييام  عا مه فات مي مين جاجاى إيل يجظم -  
              .اام متة قيات يةاعمل م ي ااييجيلر جلة  يجلم -  
 .ي اة  أزممم جييع ي لت -م 
االستقللي لألطفال ذوي اضطرا  التوحد )إعداد/ جولي بيوكالوس  مقياس األدا  .  

Bucalos, J., 2013) 
عم   م ميي يا  اهمم فيا  مطممن متة   يى مي ظيلى يأل لات     م  ممب مي  قم  أي 

فى يهاممط ميمعاير مي م ير  مييهاممط ميااصر اااو   يللط  فم  ك ي ميي يا  يي أماار يجاتط
مطعيات ااييجزت   يهاممط مي ج ت  يهاممط مية ير ميااير   فم مة همم  ي  ميي يا  ميل ر ميايمير 

 ( ةج مط يي مط لات     م  ممب مي  قم.9 – 6يي )
جر ااييجات مط ت مي امم علل مييهاممط ميي  ي  اد الباحث مل هذا المقياس وقد استف

  ميلاجى  مي ى ةاعمط ميااقا فى اجان ميص مل مط يير يي يا  مييهاممط متة   يير   قميم أااامه.
قائمة تقدير المهارال االجتماعية لألطفال ذوي اضطرا  التوحد )إعداد/ طراد نفيسة،  .ج 

2013 ) 
    م  ممب مي  قم مي ا ير اهمم   ميم مييهاممط متج ياعير يم  مط لات    ه عمطأي 

( ةجر   فم  ك جط مي ا ير يي ة ر أااام  ى )مي اايم 12 – 8اأعيام زيجير  مم قط ايي )
متجلاايى  ميقةاةير متجلاايير  مي ا  متجلاايى  مي اايم متج ياعى  ميقةاةير متج ياعير  

 مي ا  متج ياعى( 
اممط ميااصر ااياام ميلايا ااو مياا وقد استفاد الباحث مل هذه القائمة مل خلل 

 )مي ا  متجلاايى(  مي ى   يلت فى:
 .مييةاعمل  لب يم    مييان ييمب -أ 
 .يةاعمل م ي فييص   يالع يم م  -ب 
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 .يةاعمل م ي ميقيات ية امت -ج 
 .ميصقيق مي مت فى ق منه يلا  -م 
 .ق منه يما    أزمممه ي لت -ه 
 .ميياصير جظاف   علل يقافظ -  
اية بالذال )إعداد/ سمية قاسم ونادية ععموش، مقياس الوظائف االستقللية للعن .د 

2017 ) 
ط مياجاير ااي مط يلياافيي أيعم   م ميي يا  اهمم   ميم مي ظا م متة   يير فى يجات

( عاامل ي زعر علل يجاييي يي يجاتط مييهاممط متة   يير  36   فم  ك ي ميي يا  يي )  جًيا
 – 1مياااممط يي ) -ة   يير ميااصر ااي اات  ميلاا    يي مييجات مط ت يجهيا مي ظا م متي

 –  يي مييجات ميلاجى مي ظا م متة   يير ميااصر ااية ير ميااير  ميجظافر يايجيا  -( 25
 (.36 – 26مياااممط يي )

مييجاييي مط ت  ميلاجى  عااممطااو  وقد استفاد الباحث مل هذا المقياس مل خلل 
  مي ى   يلت فى:

 ال المجال األول  الوظائف االستقللية الخاصة بالطعام واللباس عبار  -أ 
 .مطكت  ميي كر عجم مييلا ر ية امت أي ييكج  -أ 
 . مي   يع فى ميةكيي ية امت أي ييكج  -ب 
 .مطكت أم مط مة اممت م ي ايمي  يأكت أي ييكج  -ج 
 .يىن يج  يةكب أي م ي ميكأ  يي ييمب أي ييكج  -م 
 .يصاصر اممتااة  ميكأ  يي ييمب أي ييكج  -ه 
 .مي اات  جا ت ألجان  مييكاي ي اة  جظافر علل يقافظ أي ييكج  -  
 .مييياللر  مطياةر أ  يالع يا ل  يلا  أي ييكج  -ز 
 .فييص  أزممم أ  يل  يغلن أي ييكج  -ح 
 .اايلاا  ميااا ميةقاب أ  يغلن يل ق أي ييكج  -  
 .أ  يجز  ةم مي  يلا  أي ييكج  -  
 .أ  يالع ق منه يلا  أي ييكج  -  
 .ج مما  يلا  أي ييكج  -ت 
 .ج مما  يالع أي ييكج  -ت 
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 عبارال المجال الثاني  الوظائف االستقللية الخاصة بالسلمة العامة والنظافة  -  
 .يجاةب ايكت مييمقاو ية امت أي ييكج  -أ 
 .مييمقاو مة اممت اام جةي  يجظم أي ييكج  -ب 
 . ميصاا ي ااييان أ  يمي   جه  يغةت أي ييكج  -ج 
 . ميياج ي اايلميال ةجاج أ يغةت أي ييكج  -م 
 .ي ا ت ايكت جظيلر كاجط إ م  أةجاج   جه    يمي  يممفب أي ييكج  -ه 
 .أظافمه ي ا أي ييكج  -  
 .يامه ييي  أي ييكج  -ز 
 .ميقيممط  يايم ميغاز يلت ميةاير ميي مم يمم  أي ييكج  -ح 
 . ميممج )ميةلت( ميييممط ية امت أي ييكج  -  
ث في بنا  مقياس المهارال االستقللية لألطفال بع  الدراسال التي استفاد منها الباح -2

 ذوي اضطرا  التوحد 
 ( 2005دراسة ماجدة عبيد ) .1

ااج مي )فاعلير امجايب إميام أيم  فا ت علل   اين مة مم يجياط  اميت ميةل   فى  مميب 
مييا فيي إعافر ع لير ي  ة ر علل ااو مييهاممط متة   يير(   فم مة لام ميااقا يي   ه 

يمممةر فى مي امم علل  صجيم مييهاممط متة   يير  يا ي جاةب يجها يع     م  ممب مي  قم م
فى قم م جةار مي كان  كيا مة لام ميااقا يجها فى عم ها يي يا  ميةل   مي كيلى ميية امت فى 

 ميمممةر.
 ( 2008دراسة لميا  بيومي ) .2

(  مي  قمييي مط لات يم  ااي مط اجايرمي يهاممط ااو ي جيير  ممياى امجايب فاعليرااج مي )
مي امم علل أااام يهاممط مياجاير ااي مط مي ى  جا ي ها  ي   ه ميمممةر فىي ميااقا فم مة لام 

ميااقلر   اميلا ها مإلجمم ير  كيا م لع ميااقا علل ااو عااممط يهاممط مياجاير ااي مط ايا 
 يير يه ه ميمممةر. ةاعمه فى اجان فا ير   ميم مييهاممط متة   

 (Parsons, M., et al, 2009)دراسة مارشا بارسونع وأخرول  .3
ااج مي )زيامل متة   يير يم  مييمم  يي     م  ممب مي  قم فى مطجي ر مي  مصلير 

مي امم علل ميلم ن ايي ية    مييهاممط  ام ميااقا يي   ه ميمممةر فل  متج ياعير(   فم مة ل
مط لات  مييمم  يي     م  ممب مي  قم   ية    متة   يير فى مطجي ر متة   يير ايي 
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 ع ف   اايايم ميزيجى  ممجر مي  قم  كيا مة لام ميااقا يي ميمممةر فى مي امم علل أااام 
مييهاممط متة   يير مي ى ييكي متع يام عليها فى اجان أااام  يجاتط مييهاممط متة   يير مي ى 

 قا اإعمممه.  ي  ت مياا
 ( 2011دراسة أحمد العنتبلي ) .4

ااو مييهاممط   جيير مييص مل فى ميجيا  جمم ت مة اممت علل مي مميب ااج مي )فاعلير
مت    علل ي يا   ام ميااقا يي   ه ميمممةر مي م  ييي(  فم مة ل مط لات يم متج ياعير 

اممط ميااصر ااياام مط ت )يهامل مي اا ي مييهاممط متج ياعير مييام يغمو ميمممةر   ااصر مياا
 ميييامكر فى مطجي ر(   مياااممط ميااصر ااياام ميمماع )يهامل مطمب متج ياعى(    ي  
ي ة لامل يجها فى اجان عااممط مييهاممط متة   يير مييجزيير فى فا ير   ميم مييهاممط متة   يير 

 مييام يلمممةر ميقايير. 
 (Toelken & Miltenberger, 2012)ي تولكيل وريموند ميلتنبيرجر دراسة ستيفان .5

ااج مي )زيامل متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم يي ا ت مة اممت مة مم يجياط 
مي امم علل ااو أااام متة   يير  فل   فم مة لام ميااقا يي   ه ميمممةر مييا ل رمي ممي  

 قم  مي ى  جا ي ها ميمممةر    يلت فى: فم  مييميي ألجان غةلهيا  يم  مط لات     م  ممب مي 
ف ق علار ميغ من  يةق مي ا ير اام  جا ت ميغ من    ع مط ممن فى ق يار ميظهم  قيت ق يار 
ميظهم  ف ق ميااب ألجان ميام ج  كيا مة لام ميااقا يي ميمممةر فى مي امم علل كيلير صياغر 

مل  مي ى  قمم ية      مفم متة   يير فى كت يهامل يي مييهاممط امم ت متا يام يكت عاا
 ميي  يجر اايي يا  مي   أعمه ميااقا.

 (2018دراسة محمد مصباح )  .6
فى  جيير ااو مييهاممط متة   يير يم  مط لات  Teacchااج مي ) فاعلير امجايب  ي ش 

مي امم علل ااو  فليمممةر     م  ممب  يم مي م  ير(   فم مة لام ميااقا يي   ه م
يجاتط مييهاممط متة   يير  مي ى  جاةب مط لات     م  ممب مي  قم  كيا مة لام ميااقا يجها 
فى صياغر ااو مياااممط  مييهاممط متة   يير مي ى ييكي فياةها   جيي ها يم    ه ميل ر يي 

 ييي.مط لات  مييجاةار يل  هت ميايمير ي امجر اأفممجهت مياام
 اام ميامو ميةاان يلي ايي   ميمممةاط مي ى مة لام يجها ميااقا فى اجان ميص مل مييام ير 

يل اميلاط  ام  ممب مي  قم؛ ي مت ميااقا عم ً  يي يا  مييهاممط متة   يير يأل لات    
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هاط  مييقممل يي فات مطي –مإلجمم ير يليجاييي  أااام يا ميلمعير مي ى ايجى عليها ميي يا  
 علل ميجق  مي ايى: -اصا ييي  مط
  المهارال االستقللية الذاتية -2

فممل مط لات     م  ممب مي  قم علل متع يام علل  م هت  بأنها  يعرفها الباحث إجرائي ا
مممل  يةاعمل  أ  ايةاعمل فى أ ين ميقم م ايا يق ن متة   يير    ي  ةل كيا هت م ي     جي  م 

 اات  مييممب ايكت ي ا ت  ية  ت   ك ي  مم ممن ميي ا   الاها  مي يييز فييا ياا  جا ت مي
ايجها   مت  يات ايكت ية  ت اجظاف هت ميياصير فييا ياا مطيم   مي ج   متة قيات    جظيت 

أااام  رعيلير مإلاممج  ميجظافر يجها ايكت يجاةب     ت  ل  مييهاممط متة   يير مي م ير ل ل
 ت فى:فمعير   يل

 يهاممط  جا ت مي اات  مييممب. -أ 
 يهاممط مم ممن  الع ميي ا . -ب 
 يهاممط ميجظافر ميياصير. -ج 
 المهارال االستقللية المجتمعية  -3

فممل مط لات     م  ممب مي  قم علل مي اايت فى إ ام اي ر  بأنها  يعرفها الباحث إجرائي ا
ي يات اااو مطي م  مطفاات مياةي ر ايكت مج ياعير  ايا يق ن ي  مي لاعت  متع يام علل جلة   م

مة   يى كاييهاممط مييجزيير  مي ى   الن اجظافر مييكاي مي   يايش في   مت  يات اأيااا   جياها  
 مييقافظر علل جلة  يي مطم مط  ميي مم ميا مل يي ا ت إمممك  يا  م ها   ميصا م  ميجز ت 

المهارال  يي   م مييجات ااًمم فمعًيا  مقًمم ي يلت فى علل ميممج أ  مطيااب ايكت ية  ت   ي 
يي مييهاممط مييج ياير  مي ى  ت  فم  يي ميااقا فى   م مياام ااً ا    المنعلية والمجتمعية

%( يي مطيهاط  طاصا ييي ايكت فمم  كاي اايت اايج  م 50 قميم ا ايكت فمم  يي فات جةار )
ممم  فيي ها   متة   مي عجم مي  ما ت أ  ميام ج يي يكاي يايي   عا م مي مين  ميةيم في . م 

   إعداد الصورة األولية لقائمة التقدير ثالث ا
( عاامل 50فات ميااقا ا  ع ميص مل مييام ير ي ا ير   ميم مييهاممط متة   يير يك جر يي )

متة   يير مي م ير مط ت  ميلاجى يي يجاتط مييهاممط متة   يير )مييهاممط  مييجاييي  جا ت 
ممط يي فات مطيهاط  مطا صا ييي فى  مييهاممط متة   يير مييج ياير(  أااام يا ميلمعير  مي ى قي

 فى  ي  يي ميمممةر ميجظمير ةايلر مي كم     يلت فى: اجان مي ا ير  ية ليًمم
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ممط مم ممن  الع     يي يهاممط  جا ت مي اات  مييممب   يها المهارال االستقللية الذاتية  .1
 ميي ا    يهاممط ميجظافر ميياصير.

     يي مييهاممط مييجزيير   مييهاممط مييج ياير. المهارال االستقللية المجتمعية  .2
   تقنيل قائمة التقدير )الدراسة االستطلعية ( رابع ا

علل  فات ميااقا ااي ق ن يي مياصا ا ميةيك ي مير ي ا ير   ميم مييهاممط متة   يير
 ميجق  مي ايى:

 التحقق مل صلحية مفردال قائمة التقدير  -أ 
 فات ميااقا ااي ق ن يي ص قير يلمممط فا ير مي  ميم يي ا ت:

 العر  على المحكميل  -1
مطةا  ل  ( يي10فات ميااقا اامو فا ير مي  ميم اأااام ا فى ص م ها مييام ير علل )

  إلاممن (5) يااصر  علت ميجل  مي ما    ميصقر ميجلةير مطةا  ل مييةاعميي ميي اصصيي ااي ماير م
 ميمأ  ق ت عااممط مي ا ير يي قيا:

 يم  صقر ميصياغر ميلغ ير يليلمممط. .أ 
 يم  مم اا  كت يلممل ااياام )مييهامل( مي   ي  يجها. .ب 
 يم  ي نير مييلممل يايجر ميمممةر يي مط لات     م  ممب مي  قم. .ج 
  إعامل صياغر ااو مياااممط ايا يق ن ميهمم مي   يي إ افر أ  ق م أ   اميت أ .م 

 مي ا ير.أجل   ي اط 

 (.6علل ميجق  ميي  ق اايجم ت ) مييقكييي  فم جانط ئممن

                                           

 (3يلقن مفت ) ((5
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 (  استجابال المحكميل على عبارال قائمة التقدير، والنسبة المئوية للستجابال على كل مفردة والتعديلل المقترحة 6جدول )

 عبارال 
 قديرقائمة الت

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  الموافقة على المفردة مل حيث

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

1 9 90 9 90 - - 1 10 ------- 
2 10 100 10 100 - - - - ------- 
 يقمم ميي ص م ااي قكت فى مية م ت.  - - 10 1 100 10 100 10 3

 ق م مييلممل. 40 4 - - 60 6 60 6 4

 ق م مييلا ر  مة امميها اأم مط مييا مل مييجاةار.  - - 10 1 100 10 100 10 5

 اةةةميت ميصةةةياغر ي صةةةاق "يصةةةب ميةةةة م ت أ  ميييةةةاه اةةةايك ب  - - 20 2 100 10 100 10 6
 يييمب يج ".

7 10 100 10 100 - - - - ------ 
8 9 90 9 90 - - 1 10 ------ 
9 9 90 90 90 - - 1 10 ------ 
 ق م مييلممل 50 5 - - 50 5 50 5 10

11 10 100 10 100 - - - - ------ 
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 عبارال 
 قديرقائمة الت

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  الموافقة على المفردة مل حيث

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

12 10 100 10 100 1 10 - - ------ 
 ق م مييلممل 50 5 - - 50 5 50 5 13

14 8 80 8 80 - - 2 20 ------ 
 اةةةةةةةميت ميصةةةةةةةياغر اايةةةةةةةميب ي صةةةةةةةاق "يلةةةةةةة ق أزممم مي يةةةةةةةيا  - - 10 1 100 10 100 10 15

  يغل ها".
16 9 90 9 90 2 20 1 10   اةةةةةميت ميصةةةةةياغر ي صةةةةةاق يم ةةةةةم  مياج لةةةةة ي أ  مييةةةةة مط 

  يالا  ايكت صقيق".
 .إ افر ي ق مياج ل ي أ  ميي مط علل مي ج  ميصقيق 

17 10 100 10 100 - - - - ------ 
18 10 100 10 100 - - - - ------ 
 اةةميت ميصةةياغر ي صةةاق "يم ةةم  ميقةة من فةةى فمييةة  اات جةةاه  - - 20 2 100 10 100 10 19

 ميصقيق".
20 9 90 9 90 - - 1 10 ------ 
  ميب يع يم م  ميق من ي صاق "يم م   يالع ميق من" - - 10 1 100 10 100 10 21
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 عبارال 
 قديرقائمة الت

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  الموافقة على المفردة مل حيث

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 يجها يع مم ممن مياج ل ي أ  ميي مط.ق م مييلممل أ  م 40 4 - - 60 6 60 6 22

 ةةةةميب يةةةةع مييلةةةةممل يم ةةةةم  مييةةةةممب ي صةةةةاق "يم ةةةةم   يالةةةةع  - - 10 1 100 10 100 10 23
 مييممب".

  اميت ميصياغر ي صاق ااييان أ  ااييان  ميصاا ي. - - 30 3 100 10 100 10 24
 يال". اميت ميصياغر ي صاق "ييي  يامه اايلم  - - 10 1 100 10 100 10 25
 ق م مييلممل. 30 3 - - 70 7 70 7 26

  اميت ميصياغر ي صاق "ي جليم يمي  أ   جه ". - - 10 1 100 10 100 10 27
28 10 100 10 100 - - - - ------ 
 اميت ميصياغر ي صاق "ي لب مي لت ما ت م مل مييياه عجم  - - 10 1 100 10 100 10 29

 قاج   ي ي ".
30 9 90 9 90 2 20 1 10   اةةةةميت ميصةةةةياغر ي صةةةةاق "يالةةةةع مي لةةةةت مياج لةةةة ي عجةةةةم 

 ما ت م مل مييياه".
  يالةع مي لةت ي اةة  عجةم ماة ت م مل ميييةاه  يم ةميها ااةةم

 متج هان يج ".
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 عبارال 
 قديرقائمة الت

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  الموافقة على المفردة مل حيث

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 ق م مييلممل. 40 4 - - 60 6 60 6 31

 اةةةةميت ميصةةةةياغر ي صةةةةاق "يةةةةة امت ميييةةةةاه أ  مييجاميةةةةت فةةةةى  - - 10 1 100 10 100 10 32
 جلة  اام عيلير مإلاممج". جظيم 

 اةةةةةميت ميصةةةةةياغر ي صةةةةةاق "يجظةةةةةم أجلةةةةة  أ  فيةةةةة  ااةةةةةة اممت  - - 10 1 100 10 100 10 33
 مييجاميت مي مفير".

34 8 80 10 100 2 20 - -   اةةةميت ميصةةةياغر ي صةةةاق ياةةةم يجلةةةة  ةةةةجم ي ش أ   اةةةات 
 اةي .

 ج ت إيل اام مييهاممط متة   يير مي م ير . 
35 10 100 10 100 - - - - ------ 
 ق م مييلممل. 30 3 - - 70 7 70 7 36

37 10 100 10 100 - - - - ------ 
 اميت ميصياغر ي صاق "ياامم مي لةت اايةة ت علةل مءاةميي  - - 20 2 100 10 100 10 38

 (".اعجم مؤي هت )ااييم أ  يلظيً 
39 8 80 10 100 2 20 - -   ا.ي اايت يع مطم مط  ميي مم ميا مل اقم 

 .ج ت إيل اام مييهاممط متة   يير مي م ير  
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 عبارال 
 قديرقائمة الت

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  الموافقة على المفردة مل حيث

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

40 9 90 9 90 - - 1 10 ------ 
 اميت ميصياغر ي صاق "يجيع مي لت أيااا  اام متج هان يي  - - 10 1 100 10 100 10 41

 ميلاب فى يكاجها ميياصا".
 ق م مييلممل. 40 4 - - 60 6 60 6 42

 ق م مييلممل. 60 6 - - 90 9 40 4 43

 إ افر يلممل "مق ممت مي لت م مه فى مطجي ر مييا للر". - - 10 1 100 10 100 10 44

 ق م كلير "ميا ات" يي مييلممل. - - 20 2 100 10 100 10 45

46 10 100 10 100 - - - - ------ 
 ق م مييلممل. 30 3 - - 70 7 70 7 47

 ق م مييلممل. 30 3 - - 70 7 70 7 48

49 10 100 10 100 - - - - ------ 
50 10 100 10 100 - - - - ------ 
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مييقكيةةيي يااةةاممط فا يةةر   ةةميم مييهةةاممط متةةة   يير يةةم  مط لةةات  ( ئممن6ي  ةةق جةةم ت )
     م  ممب مي  قم.

جماال    مييقكييي ق ت يلمممط فا ير مي  ميم فييا يلى: ييكي  لايا ئممن ،وا 
  23  22  21  19  16  15  6  5  3مممط ) اميت صياغر ااو مييلمممط يلت مييل .أ 

24  25  27  29  30  32  33  38  41  45.) 
 (.39  34ج ت ااو مييلمممط ايي اام  مي ا ير كاييلمممط ) .ب 
 إ افر ميلاعت )مي لت( إيل كت عااممط مي ا ير. .ج 
تة   يير  اميت يةيل مياام ميلاجى يي "مييهاممط متة   يير متج ياعير" ييصاق "مييهاممط م .م 

 مييج ياير"  ميجها يع مييهاممط مييجزيير.
يلةممل( كيةا  ةى يل ق ةن يةي متت هةا يةي اة ت  50 فم أا ل ميااقا علل جييةع مييلةمممط )

مييقكييي يةع ج ةا ب   ق م مييلمممط مي ى   مفن فيها ئممن قةاب مت ةان ميممالى ياااممط مي ا ير 
 قةاب مت ةان ميممالى يليلمممط.

 االتساق الداخلي للقائمة  حسا  -2
اةاي ق ن يةي مي ياةة  ميةممالى ي ا يةر   ةميم مييهةاممط متةة   يير    ية  ا  ايةةن  ميااقةافةات 

(  لةت فةات 31)ي=      م ة ممب مي  قةمفا ير   ميم مييهاممط متةة   يير علةل عيجةر يةي مط لةات 
مييلةةممل  لةةت قةةةاب ياةةاي ط  اقةةةاب ياةةاي ط متم اةةا  اةةيي كةةت يلةةممل  ميااةةم ميةة    ج يةةى إييةة 

( ياةةاي ط متم اةةا  7متم اةةا  اةةيي كةةت ااةةم يةةي مطااةةام  ميممجةةر ميكليةةر يل ا يةةر   ي  ةةق ميجةةم ت )
( ياةاي ط متم اةا  8ايي كت يلةممل  ميممجةر ميكليةر يلااةم مية    ج يةى إيية   ايجيةا ي  ةق ميجةم ت )

 ر  ميممجر ميكلير يها كيا يلى: ية    ميمتير ايي كت اام يي مطااام مييك جر يل ا ي
 (  داللة معاملل االرتباط بيل كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليه7جدول )

رقم  البعد
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

ية 
قلل

ست
 اال

رال
مها

ال
تية

الذا
 

1 0 173 12 0 675** 23 0 754** 
2 0 747** 13 0 129 24 0 188 
3 0 157 14 0 648** 25 0 748** 
4 0 284 15 0 714** 26 0 642** 
5 0 622** 16 0 589** 27 0 145 



 هج والطريقة واإلجراءاتاملن== ================================== الرابعالفصل 

- 129 - 

 

رقم  البعد
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

6 0 551** 17 0 417* 28 0 227 
7 0 725** 18 0 586** 29 0 428* 
8 0 758** 19 0 645** 30 0 689** 
9 0 412* 20 0 732** 31 0 123 
10 0 205 21 0 132 32 0 555** 
11 0 806** 22 0 744** 33 0 658** 

عية
جتم

الم
ية 

قلل
ست
 اال

رال
مها

ال
 

34 0 787** 41 0 424* 48 0 602** 
35 0 768** 42 0 615** 49 0 598** 
36 0 119 43 0 578** 50 0 649** 
 (01 0)**( ممير عجم ) **647 0 44 **685 0 37

 **519 0 45 **720 0 38 (05 0)*( ممير عجم )
39 0 657** 46 0 681** 
40 0 227 47 0 103 

اااةةم  فا يةةر مي  ةةميم  مم اةةا  مييلةةمممط ميمميةةر إقصةةا ًيا ( أي ياةةاي ط7ي  ةةق يةةي ميجةةم ت )
( 01 0  05 0(   جيياها ممير عجم ية    )806 0  412 0يليهاممط متة   يير  مم قط ايي )

( يةةةةي عاةةةاممط ااةةةم مييهةةةةاممط 31  28  27  24  21  13  10  4  3  1فييةةةا عةةةمم ميااةةةاممط )
( يةةي ااةةم مييهةةاممط متةةة   يير مييج يايةةر ف ةةم 48  40  36متةةة   يير مي م يةةر   كةة ي  ميااةةاممط )
    يي لت ف م  ت ق م   ه مياااممط يي فا ير مي  ميم.إقصا ًياكاجط يااي ط مم اا ها غيم ممير 

ااةةم قةة م ميااةةاممط  –اب ياةةاي ط متم اةةا  اةةيي أااةةام فا يةةر مي  ةةميم كيةةا فةةات ميااقةةا اقةةة
 (:8 ميممجر ميكلير يها  فكاجط ميج ا ب كيا اايجم ت ) - إقصا ًياغيم ميممير 

 (  داللة معاملل االرتباط بيل كل بعد والدرجة الكلية لقائمة التقدير8جدول )

 البعد م
معامل االرتباط البعد 

 مستوى الداللة قائمةبالدرجة الكلية لل

 01 0 781 0 المهارال االستقللية الذاتية 1
 01 0 627 0 المهارال االستقللية المجتمعية 2
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( أي يااي ط مم اا  كةت ااةم يةي مطااةام اايممجةر ميكليةر ي ا يةر مي  ةميم 8ي  ق يي جم ت )
 ةةةةان ممالةةةى يجاةةةةب (  ايةةةا ي  ةةةق أي فا يةةةر مي  ةةةميم   ي ةةةع اا01 0جيياهةةةا مميةةةر عجةةةم يةةةة    )

 اايجةار يليلمممط  ك ي  اايجةار يألااام.
 ثبال قائمة التقدير  -  

(   مي ةةر Test – Retest ةةت قةةةاب لاةةاط مي ا يةةر ا ةةمي  يي  يةةا:  مي ةةر إعةةامل مي  ايةةن )
 مي اايي ااة اممت ياامير أيلا كم جاا . 

  (Test – Retest)طريقة إعادة التطبيق  .1
(  لةً  31إقصةا ًيا علةل )ي  ةميم ااةم قة م ميااةاممط غيةم ميمميةر فات ميااقا ا  اين فا ير م

يي مط لات     م  ممب مي  قم يم يي ي  ةايي يي الاصةت زيجةى أةةا عيي  لةت فةات اقةةاب ياايةت 
 (.9متم اا  ايي ممجاط مي  اين مط ت  ميلاجى فكاجط ميج ا ب كيا اايجم ت )

 بيق األول والثاني لقائمة تقدير المهارال االستقللية(  داللة معاملل االرتباط بيل التط9جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد م
 01 0 801 0 المهارال االستقللية الذاتية 1
المهارال االستقللية  2

 المجتمعية
0 769 0 01 

 01 0 738 0 الدرجة الكلية
جاط اام  مي ا ير  ميممجر ميكليةر ( أي جييع يااي ط متم اا  ايي مم 9ي  ق يي ميجم ت )
( ايةةةا ي  ةةةق أي مي ا يةةةر   ي ةةةع اممجةةةر عاييةةةر يةةةي ميلاةةةاط  صةةةايقر 01 0يهةةةا مميةةةر عجةةةم يةةةة    )

 يل  اين. 
 طريقة ألفا كرونباخ  .2

 أيلا يياامير ميااير ميص مل ااة اممت فا ير   ميم مييهاممط متة   يير لااط ياايت قةاب  ت
 .(10ا اايجم ت )كم جاا   فكاجط ميج ا ب كي
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(  معاملل ثبال قائمة تقدير المهارال االستقللية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ10جدول )  

 م
 قائمة تقدير 

 المهارال االستقللية
 معامل ثبال
 ألفا كرونباخ

 745 0 المهارال االستقللية الذاتية 1
 614 0 المهارال االستقللية المجتمعية 2

 689 0 الدرجة الكلية
أي فيت ياايت ميلاةاط ااةة اممت يااميةر أيلةا كم جاةا   مم قةط ( 10ي  ق يي ج ا ب ميجم ت )

 .يل  اين  ص قي ها فا ير مي  ميم لااط إيل (   ى فيت يجاةار  ييم745 0  614 0ايي )
 صدق القائمة    -ج 
 ي ايير:فات ميااقا ااي ق ن يي صمن فا ير   ميم مييهاممط متة   يير ااي من م   

 صدق المقدريل  .1
ط لةةات     م ةة ممب مي  قةةم متةةة جاار علةةل يلةةمممط فا يةةر  ( أًيةةا31 لةةب ميااقةةا يةةي )

  ميم مييهاممط متة   يير ايكت ية  ت   ك ي  أاصا ى مييمكةز )ي ةميى ميمعايةر( لةت فةات ميااقةا 
ميمعايةر( علةل جلة   ااي ق ن يي يم  مت لان ايي   ميممط مطيهةاط    ةميممط مطاصةا ييي )ي ةميى

مي ا يةةر يةةجل  مط لةةات    يةة  يةةي اةة ت قةةةاب ياايةةت متم اةةا  اةةيي   ةةميممط مطيهةةاط    ةةميممط 
مطاصةةا ييي يكةةت ااةةم يةةي أااةةام مي ا يةةر  ميممجةةر ميكليةةر يهةةا  فكاجةةط ياةةاي ط متم اةةا  علةةل ميجقةة  

 (.11ميي  ق اايجم ت )
ال األمهال واألخصائييل على األبعاد والقائمة (  داللة معاملل االرتباط بيل استجاب11جدول )

 ككل
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 01 0 742 0 المهارال االستقللية الذاتية
 01 0 698 0 المهارال االستقللية المجتمعية

 01 0 726 0 الدرجة الكلية
 مطاصةةا ييي علةةل ( أي ياةةاي ط متم اةةا  اةةيي   ةةميممط مطيهةةاط 11ي  ةةق يةةي ميجةةم ت )

(   يةي لةت 01 0اام  فا يةر   ةميم مييهةاممط متةة   يير  ميممجةر ميكليةر يل ا يةر مميةر عجةم يةة    )
 فإي مي ا ير   ي ع اممجر صمن يجاةار.
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 الصدق المرتبط بالمحك الخارجي )األدا  الراهل(  .2
مييهاممط متة   يير  لت ياام  فا ير   ميم  اإجمم يً  افات ميااقا اإعممم مة يامل    يي  اميلً 

 لب يةي ي ةميى ميمعايةر )مطاصةا ييي( إع ةان كةت  لةت يةي مط لةات     م ة ممب مي  قةم )ي= 
ممجةر(  56ممجةر(   يلااةم ميلةاجى اجهايةر عظيةل ) 92( ممجر علةل ميااةم مط ت اجهايةر عظيةل )31

ا اقةةةاب ياةةاي ط متم اةةا  ي لةة  مي اميلةةاط  لةةت فةةات ميااقةة ااجةةاًنم علةةل مطممن ميةةمم ي يأل لةةات  ف ًةة
ياام  مي ا ير  ميممجر ميكلير يها ايي   ميممط ي ميى ميمعاير )مطممن ميمم ي(   ايي   ةميممط ميااقةا 

 (.12جلة  علل فا ير   ميم مييهاممط متة   يير  فكاجط ميج ا ب كيا اايجم ت )
ستمارة وتقديرال الباحث على (  داللة معاملل االرتباط بيل تقديرال األمهال على اال12جدول )

 القائمة
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 01 0 671 0 المهارال االستقللية الذاتية
 05 0 447 0 المهارال االستقللية المجتمعية

 01 0 556 0 الدرجة الكلية
ي  ةةع ( أي ياةاي ط متم اةةا  اةةيي   ةةميممط مطيهةاط علةةل مةةة يامل م12ي  ةق يةةي جةةم ت ) 

ميةمم ي يليهةةاممط متةة   يير     ةةميممط ميااقةا علةةل فا يةةر مييهةاممط متةةة   يير مي ةى أعةةم ا كاجةةط 
( يااةةم 05 0( يااةم مييهةةاممط متةة   يير مي م يةةر   عجةم يةةة    )01 0عجةم يةةة    ) إقصةةا ًيامميةر 

( يلممجةر 01 0ية    ) عجم إقصا ًيامييهاممط متة   يير مييج ياير  كيا أي ياايت متم اا  ممت 
ميكلير ي ة يامل  يلممجةر ميكليةر يل ا يةر  ايةا يةمت علةل أي مي ا يةر   ةةت اممجةر صةمن يجاةةار ييكةي 

 يي ا يها مي ل ن فى ج ا جها.
   الصورة النهائية لقائمة التقدير اخامس  

  ي جا ت فيها ميااقا ميج ا  مي ايير:
 إجرا ال تطبيق قائمة التقدير  -1
 العامة للتطبيق اإلجرا ال  -1-1

يجب أي ي  ت ا  اين فا ير   ميم مييهاممط متة   يير  يي ي  مممير كافير اا  ممب 
مي  قم   يام يالت ميلصت  مي ميميي  مي ا ييي امعاير مي لت  مي يي يميهت م صات مم ت  ف   ااي لت 

 ي مت   م ميجزن   ت مطجةب ي  اين مي ا ير ييا  ق اج  يي ي قظر يةل كياط مي لت ياايمل 
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مإلجممنمط ميااير ي  اين مي ا ير  قيا يصم مييؤ  ط ميي ل ار فى مطيااا مي ا ييي 
 ااي  اين   مي يي ية جيا ي علل عاامم ها   ي مت ا    إميامير ااص ا مييلق ا )مي لت(.

، Rater  مم يي  Examiner  يي مي م م  يجافير ميي ص م اكلير يا ام )فاقا(

مييي مم فه  ميياا  )ميلاقا(    ميياا ميية  ت عي إمممل   لةيم متا اام  أيافاييا ام 
  .ماج م متا اام   فى ااو ميقاتط فم يك ي مييا ام ي ممً  مي   يجيب عي

  Examiner Qualifications)أ( مؤهلل المختبر )الفاحص( 
 أي    مفم يجي عر يي مييم   فى مييا ام )ميلاقا(   يلت فى: يجب

 مإل ام ميجظم  يل ا ير ا مي ر ي اي ر. م لع عللأي يك ي   م ميياا فم  .1
 علل عيلير   اين أم مط مي يايا مييا للر   صقيقها. اأي يك ي يمماً  .2
 يمي  اامل كافير ا لةيم ممجاط أم مط مي يايا  متت ها. .3
ير يأل لات  ميلصت أ  ي ميى ميمعا ين مي ا ير كت يي مي ميميي  ياليلييكي أي ي  ت ا  ا .4

 فى   ه ميقاير يق اج مطيم إيل أاصا ى جلةى أ  أاصا ى  ماير ااصر يممب علل 
  لةيم ممجاط مي ا ير.

 :Rater Qualifications ) ( مؤهلل الم قدر
ااييي مم ميياا مي   يجيب علل عااممط مي ا ير  مي   فم يك ي يالت مي لت  أ   ي صم

علل ميمغت يي عمت  ج م  مميب يايي ي ل ب إلمممل    اين ي مت ميمعاير أ  أقم مي ميميي    
مي ا ير   صقيقها يي فات مييي مم  إت أج  يجب أي    مفم في  يجي عر يي مييؤ  ط مي ى  يكج  

 يي متة جاار امفر علل عااممط مي ا ير    يلت فى:
 أي يك ي علل مممير كافير ا اليياط مي  اين. .1
  ف   ااي لت ييمل يهم علل مطفت.أي يك ي يمي  م صات مم ت  .2
 .مأي ي مأ مياااممط علل مطفت يم يي   أي يلكم فى ميةل   ميي ص م اكت عاامل جيمً  .3
يليق    مي    صل  كت عاامل يي  اأي يقمم امفر يم  مع يام مي لت علل جلة   ف ً  .4

 مي ا ير.  
 اإلجرا ال الخاصة بالتطبيق   -1-2

   اين فا ير   ميم مييهاممط متة   يير يم  أ لات  ي  ق   ه ميجزن يال ياط ق ت إمممل
 مي  قم   ميزيي مي زت إلجممن    اين متا اام.
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 )أ( تطبيق قائمة التقدير  
  ك ي فا ير   ميم مييهاممط متة   يير يي ااميي م يةييي  يا: اام مييهاممط متة   يير 

 كت اام يي مطااام مييك جر يل ا ير ية  ت ا م    مي م ير   اام مييهاممط متة   يير مييج ياير 
  يجاغى علل مييي مم م اا  مإلجممنمط  مي اليياط مي ايير: 

يامأ مييي مم ا ممنل مياااممط كلها فى كممةر مطة لر   أي ي  ت ا  ميم ميةل كياط مي ى    يجها  .1
غيم ي أكم يي يم   مياااممط ميي أكم يجها ايكت ي لن   فى ااو مطقياي يك ي مييي مم

مج اان ميةل   علل مي لت  فى   ه ميقاير يجب علل مييي مم أي يؤجت إجاا   علل مي ا ير 
يقيي ميقص ت علل يال ياط ي ل ن اها يي مطيااا مي يي يميهت مممير ياايمل  ف ير 

 ااي لت كاي ميميي أ  ي ميى ميمعاير يل لت   ي  فى قاير صا ار ي قظر ميةل   ياايمل.
يك ب مييي مم مةت مييلق ا مي   ي ت   اين مي ا ير علي     اميخ مي  اين    اميخ يي م  .2

 مي لت  ج ع  فى مييكاي ميياصا ي ي .
: فى ياظت مطياكي  فى مطجي ر ي قظ مييي مم ةل   مي لت فى ميظم م مياامير )يلً   .3

 ميي يير مياامير(.
 مط مي ا ير امفر.ي اع مييي مم مي اليياط ميي  قر فايت عاام  .4
 يجاغى علل مييي مم متة جاار علل كت عااممط مي ا ير. .5
جيا  ى  صم يااو  ميي يا ؛ عااممط علل اا  ر  أام  صقيقر إجاار   جم ت .6  م 

 مييهاممط متة   يير يم  مي لت.
   تطبيق قائمة التقدير ) ( عمل
 متة جاار إلكيات ميقممً  ا ف ً  ميي مم ي ي ع  مايا مي ا ير  ي  اين يقمم زيي  جا  يي 

  ييكي مفي ر ( 30 - 20) ايي   مم ح يم ها جلةر عيلير مي  اين  ة غمن ف م اج م ا  علل
 مإلجممنمط( غيم يا أ  مي ميميي) مييي مم ي اع أي علل مجلممم علل مي لت علل مي ا ير   اين يل ميميي
 .ااجاير ااي  اين ميااصر

 إجرا ال تصحيح القائمة  -2
  ميم ميممجاط  متت ها  اميجزن يال ياط ااصر ا صقيق مي ا ير ي  يجً    م ي  يي

 )مي  ييت( يليهاممط متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم علل ميجق  مي ايى: 
  

  



 هج والطريقة واإلجراءاتاملن== ================================== الرابعالفصل 

- 135 - 

 

 )أ( تقدير الدرجال 
طقم متا ياممط ميي  قر أيات كت  اعاامل(  ف ً  37  ت متة جاار علل عااممط مي ا ير )

 أو جسدية)مباشرة  بصعوبة، بمساعدة لكل مساعدة، بنفسه وبسهولة دول )بنفسهعاامل 
( علل 1  2  3  4اقيا  ا ل كت مة جاار يجها ممجر ) بالسلوك( القيام يستطيع ، ال(لفظية

 - 37مي م يب   ا ي    مم ح ممجر كت  لت علل فا ير   ميم مييهاممط متة   يير يا ايي )
( أفت  أعلل ممجر يكت  لت علل أااام فا ير مي  ميم   علل عااممط 13 ت )(   ي  ق جم148

 مي ا ير ككت.  
 (  أقل وأعلى درجة على أبعاد قائمة التقدير والدرجة الكلية لها13جدول )

 أعلى درجة أقل درجة أرقام العبارال  األبعاد

 23x 1 23 23x 4 92 23 - 1 المهارال االستقللية الذاتية
 14x 1 14 14x 4 56 37 - 24 رال االستقللية المجتمعيةالمها

 148 37 مجموو الدرجال لقائمة التقدير ككل
(  ايجيا أفت 148( أي أعلل ممجر فم يقصت عليها مييلق ا  ى )13ي  ق يي جم ت )

 ( ممجر.37ممجر ييكي أي يقصت عليها  ى )
 ) ( التقييم )داللة الدرجال( 

( ممجر كجهاير صغم  37فا ير   ميم مييهاممط متة   يير ايي )  مم ح ممجر مي لت علل 
(    مت ميممجر مييم لار علل 14( ممجر كجهاير عظيل يلممجاط كيا    يايي اايجم ت )148 )

علل أي مي لت ت   -كليا مف ماط ممج   علل مياام يي ميجهاير مياظيل  –كت اام يي مطااام
ممط متة   يير يمي  فى ميية    مي اياى   ي  فى مييهاممط أ  أي ية    مييها ميااجى فص مً 

كليا  –مي ى ي  يجها كت اام يي مطااام  ايجيا  ييم ميممجر مييجال ر علل كت اام يي مطااام
إيل  ج م فص م أ  أي ية    مع يام علل  -مف ماط ممجر مي لت علل مياام يي ميجهاير ميصغم  

ي  فى مييهاممط ميي  يجر فى كت اام يي مطااام   ك ي   ييم جلة  م ي ميية    مي اياى   
ي  ميم ية     ميممجر مييم لار  ميممجر مييجال ر يل ا ير ككت   ييكي مة اممت مي مميب مي ايى

 (.14مييهاممط متة   يير كيا    ي  ق اايجم ت )
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 وعيع الدرجالعلى مستويال ت ا(  مستويال المهارال االستقللية اعتماد  14جدول )
 مستوى المهارال االستقللية الدرجة الخام

  منخف  74 > 37
 متوسط 111 > 74
 مرتفع 148 > 111
ييم  ميممجاط مي ى  ا(   زيع ية  ياط مييهاممط متة   يير  ف ً 14ي  ق يي جم ت )

  يمت علل يقصت مييلق ا عليها   يييم ميةهت إيل م جاه ية    مييهاممط متة   يير  مي 
 .مت جاه مي   ية همم ميااقا  ق ي   يي ا ت مممة  

  (6))د( الصورة النهائية لقائمة التقدير
ميجها ير ي ا ير   ميم مييهاممط متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم  ميص مل   ك ي

 متة   يير اممطمي م ير  اام مييه متة   يير ( يلممل  غ ى ااميي  يا اام مييهاممط37يي )
 اةه ير  اجلة ما ياممط ي اقر  ى ) رطماا امييج ياير     ت متة جاار علل يلمممط مي ا ير  ف ً 

 مي يات ية  يع   ت(يلظير أ  جةمير)ياايمل  اصا ار  ايةاعمل يكي يةاعمل  اجلة  م ي
 (  لت ي ت مصم ممجاط كت اام كيا اايص مل ميجها ير يل ا ير.اايةل  

 ة تقدير السلوكيال التكرارية )إعداد/ الباحث(قائم -  
 الهدف مل القائمة 

 همم فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم إيل   ميم يم  
 ،     يلت  ل  ميةل كياط فى ميةل كياط مي كمممير ميقمكيريميهت كممم ميةل كياط مي كمممير ميجي ير 

  ميةل كياط ميم  يجير مي كمممير. ،ط مي كمممير ةل كياط إي من مي م
 فم ظهمط ميقاجر يم  ميااقا إلعممم فا ير ي  ميم ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     
م  ممب مي  قم كأممل يي أم مط مي يا  فى ميمممةر ميقايير   مغت  ج م ااو ميي ايي  مي ى 

  م  ممب مي  قم؛ إت أي ميااقا فم مأ  أي  جا يط ميةل   ميجي ى مي كممم  يم  مط لات    
 ي  ت اإعممم   ه مي ا ير   ي  اةاب:

                                           

 (4يلقن مفت ) (6)
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فم  جا يط ةل كياط غيم مي ى   -مي ى م لع عليها ميااقا  -أي ميي ايي  أ  ف م ت مي  ميم  .1
ي جا يها مياقا ميقايى   مييقممل يي  جهر جظم أيهاط مط لات مي  قمييي أ  مطاصا ييي 

 يهت.  ي ميى ميمعاير
أي أغلب  ل  ميي ايي  فم  ت إعممم ا فى اي ر غيم مياي ر مييصمير   يياار اا ميت ل افير  .2

  ا لم عي مياي ر مييصمير.
 .ا م ييكي فياةها يي  كيظ أي ااو  ل  ميي ايي  فم  جا يط ميةل كياط مي كمممير إجياًت  .3

 وقد مر إعداد الباحث لهذه القائمة بعدد مل الخطوال تتمثل في 
 يم  أ لات مي  قم.  م  كمممً  م:  قميم ميةل كياط مي كمممير مطكلم مج يامً أ ًت 
 : ميمممةر ميجظمير )مت    علل مييقكاط  ميي ايي   ميمممةاط  مط ميصلر(.الاجيً 
 : اجان ميص مل مييام ير يل ا ير.الايلً 
 : كلانل    جيي فا ير مي  ميم )ميمممةر متة   عير(.اممااً 

 : مي  صت إيل ميص مل ميجها ير ي ا ير مي  ميم.ااايةً 
 وفيما يلي وصف لهذه الخطوال بالتفصيل.

 لدى أطفال التوحد.  اوتكرار   ا  تحديد السلوكيال التكرارية األكثر انتشار  أوال  
يي  جهر جظم أيهاط  ماإعممم مة يامل ي قميم ميةل كياط مي كمممير مطكلم  كمممً  ميااقاات ف

  لت فات ا  اين   ه متة يامل (7)   م  ممب مي  قم  مطاصا ييي  ي ميى ميمعاير يهتمط لات    
( يي مطاصا ييي فى يممكز     متق ياجاط ميااصر 15ط لات   قمييي  ) ا( أيً 25علل )

ايقافظر مييا   فكاجط جةب مت لان ايي مطيهاط أ  مطاصا ييي علل مة يامل ميةل كياط 
 (.15ايي مط لات     م  ممب مي  قم كيا اايجم ت ) م مج يامً  مم  كمممً مي كمممير متكل

  

                                           

  (5( يلقن مفت )(7
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(  أنماط السلوكيال المتضمنة باستمارة تحديد السلوكيال التكرارية ومتوسط النسبة 15جدول )
 المئوية للتفاق عليها مل وجهة نظر األمهال واألخصائييل

 
 م

 
 أنماط السلوكيال التكرارية

وية متوسط النسبة المئ
للتفاق على السلوكيال 

 التكرارية )األم(

متوسط النسبة المئوية 
للتفاق على السلوكيال 
 التكرارية )األخصائي(

 %3 93 %96 .السلوكيال الحركية التكرارية 1
 %7 86 %92 .سلوكيال إيذا  الذال التكرارية 2
 %73 %76 .السلوكيال القهرية التكرارية 3
 %7 86 %88 .تكراريةالسلوكيال المقيدة ال 4
 %53 %72 .السلوكيال التماثلية التكرارية 5
 %60 %68 .السلوكيال الروتينية التكرارية 6

(؛ فات ميااقا ااا يام ميةل كياط مي كمممير مي ى قصلط 15علل اياجاط ميجم ت ) م مة جامً 
ا ييي % فأكلم( يي قيا إجيا   جهر جظم كت يي مطيهاط  مطاص80علل جةار م لان )

  أصاقط  ل  ميةل كياط علل مي م يب كاي ايى:
 .ميةل كياط ميقمكير مي كمممير .1
 .ةل كياط إي من مي مط مي كمممير .2
 .ميةل كياط ميي يمل مي كمممير .3
 الدراسة النظرية واالطلو على المحكال والدراسال والمقاييس ذال الصلة   اثاني  

 محكال تشخيص اضطرا  التوحد  -أ 
 ( 2000الطبعة الرابعة المعدلة ) -واإلحصائي للضطرابال العقلية الدليل التشخيصي  .1

ميااقا يي   م ميمييت فى  قميم مييقكاط مي يايصير ت  ممب مي  قم ميي ال ر  مة لام 
اايةل كياط مي كمممير  ميجي ير يم  مط لات     م  ممب مي  قم  قيا أ مم   م ميمييت 

ةل كياط مي كمممير  ميجي ير يم      م  ممب مي  قم مييقكاط مي يايصير  مط ميا فر ااي
 كممم اص مل   ليمير يجيا ج ييااهر  يكممل يي ميةل   ا مي ر جي ير  مي  مي ى   يلت فى
 :  ظهم فييا يلى

 .متجيغات ا مقمل علل مطفت يي ميةل كياط ميجي ير يي مت  ياياط  -أ 
 .أ  ا     يايجر ظيلير ميمي ية  ميصلب ااطييان ميم  يجير غيم   -ب 
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 .ةل كياط جي ير   كمممير اقمكاط يايجر  -ج 
 .متجيغات ا مي ر صاار اأجزمن يي مطجةات  -م 
 مة لام (  2013الطبعة الخامسة ) –الدليل التشخيصي واالحصائي للضطرابال العقلية  .2

ميااقا يي   م ميمييت فى  قميم يقكاط مي يايا ميااصر اايةل كياط مي كمممير  ميجي ير 
أ  م  ياياط أ  أجي ر  ياطةل كظا م ا يم      م  ممب مي  قم  مي ى   يلت فى  ي

    صم ااي قميم أ  مي كممم   يي يظا م ا:
: جي ياط قمكير جي ير   كممم فى قمكاط ميجةت أ  مة اممت مطييان أ  ميك ت. )يلً   -أ 

 ت مييةي   اةي ر  أ   م يب مطيااب فى  اا م أ  فلب مطييان  إعامل  مميم ميك
 .()مييصاممل(    مميم عااممط ااصر غيم  مط ياجل

: )يلً  ) يالت مطفاات(   مم اا  مم ت ااطفاات ميم  يجير  أ     ةير  مي يالتمإلصممم علل  -ب 
عجم قص ت  غييم اةي   أ  صا ااط فى مي غييم  أ   ايار  لكيم م  ممب كايم 

  جل  مي مين أ   جا ت جل  مي اات اأ      مقيب ااصر  أ  ميقاجر إيل جايمل  
  .اي ييً 

 :م  ياياط يقممل  لاا ر ايكت كايم  اص مل غيم  اياير يي جاقير مييمل  مي مكيز. )يلً   -ج 
مي الن أ  متجيغات مييميميي اأييان غيم مع يامير  أ  مي  يم اص مل ياايه فيها  أ  

 (.ميي مظار علل مت  يات ايىن يقمم
ى ج يجر يليما ط ميقةير  أ  م  ياياط غيم  اياير اايج مجب فم  أ  مجالاو قمك -م 

ميقةير يليقي  )عمت إقةا  يأليت أ  ميقمممل  مة جاار ةلاير طص مط أ  أقاةي  يي  
 .ط(يايجر  فم  فى يت أ  يي  مطغممو  مجاهام اصم  ااط  من  ميقمكا

 طفال ذوي اضطرا  التوحد ذال الصلة بالسلوكيال التكرارية والنمطية لدى األ المقاييس -  
)إعداد جيمس بودفيش  RBS.Rمقياس السلوك النمطي التكراري المعدل  .1

 ( Bodfish, J. et.al, 2000وأخرول

  ي  يل امم علل ميةل كياط (؛ 2000ش  أام ي   م ميي يا  عات )ا مفي جيي   ع 
أااام  ر  م ميي يا  يي ة ميجي ير مي كمممير مي ى ي  ت اها مط لات     م  ممب مي  قم   ي ك ي 

 فمعير   يلت فى:
 .ميةل كياط ميقمكير مي كمممير .1

 .ةل كياط إي من مي مط مي كمممير .2
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 .ميةل كياط مي همير مي كمممير .3

 .ميةل كياط مي   ةير ميم  يجير مي كمممير .4

 .ميةل كياط مي ياللير مي كمممير .5

 .ميةل كياط ميي يمل مي كمممير .6

:  قميم أجيا  ميةل كياط مي كمممير  مطااام ميلمعير يها ياس فيواستفاد الباحث مل هذا المق
يم  مط لات     م  ممب مي  قم  م  ي  فى اجان مة يامل  قميم ميةل كياط مي كمممير مطكلم مج يامً 

أ  مطاصا ييي   مي ى  ت  صييت فا ير   ميم ميةل كياط  ميمعايريي  جهر جظم أيها هت  ي ميى 
 عليها. ممي كمممير اجانً 

 Gilliam Autism Rating Scaleمقياس جيليام التقديري لتشخيص التوحد  .2

(GARS)  ،(2004)تعريب وتقنين / محمد عبد الرحمن ومنى حسن 
    ييت مط لات  فمز (   يهمم إيل  يايا1995أعم   م ميي يا  جيي  جيليات )

 ميي يا  أام    ي ك ي قامل يرةل ك م  ممااط إيل ااإل افر مي  قم  اا  ممب يجهت مييصاايي
 كيا مي م يب   ى علل ميي يا    م أااام  يلت فمعير ي ايي  ر( يلممل ي زعر علل أماا56يي )
 :يلى

 .مي  مصت -2               .ميجي ير ميةل كياط -1
 .ميجيا ير مت  ممااط -4              .متج ياعى مي لاعت -3     

  ل ي   ا ت مي لت اجي   اجل  مي ى ميهاير مطة لر يي يجي عر ميي يا  ي  يي كيا
 ميياكمل.

يي ا ت  -ميةل كياط ميجي ير  –مياام مط ت واستفاد الباحث مل هذا المقياس مل خلل  
 ااو مياااممط    يلت فى:

 يقمن أ  يياي ميجظم فى مطيم   مطييان  ميي مم ميي ج مل ااياي ر يل مل. -أ 
 ي  اةمعر أيات عيجي .يج م اأصااا  أ  ايم -ب 
 يأكت  اات يايي  يمفو أي يأكت يا يأكل  ميغاياير. -ج 
 يلان أييان ت  ؤكت )مطيم  أ  مطيااب  ميك ب  ميي عن(. -م 
 ي ييت مطييان يي ق ي . -ه 
 يم م أ  ي قم  فى م م م. -  
 مطييان غيم مييصيير يل م يم كاط اان أ  مطك مب...إيخ. يميم -ز 
 ميجل   أ  مي ف م. يه ز يأليات  ميالم ألجان -ح 
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 يييى علل أ ممم أصااا  عجم ميقمكر أ  مي ف م. -  
 صااا  أيات  جه  أ  علل ججاي .أيالن ايمي  أ   -  
 يصلع أ  ي مب أ  ياو أ  يقا ت إي من جلة  اأ   مي ر أام . -  
 (2006مقياس التوحد العربي متعدد األبعاد )إعداد/ إبراهيم القريوتي وعماد عبابنة،  .3

   يهمم إيل  امم   يايا 2006ا  إامم يت مي مي  ل  عيام عاااجر عات أعم   م ميي ي
( أااام فمعير  ى 5( يلممل ي زعر علل )67مط لات     م  ممب مي  قم   ي ك ي متا اام يي )

 علل مي م يب:
 . ميجي ير -2                .متج ياعى  مي لاعت مي  مصت -1
 .قمكير -ميق  مت  ممااط -4                     . ااءاميي مي م ى مي عى -3
 .ميام مجى ميةل   -5     

ااو عااممط مياام ميلاجى  ميمماع  ميااي   مي   واستفاد الباحث مل هذا المقياس مل 
 قمكير  ميةل   ميام مجى علل مي م يب    يلت فى: – ير مت  ممااط ميقة ميجي يري لن عليها 

 .عليها مييا ام ييانمط ااو  م يب  غيم إ م يجزعب -أ 
 .يا يكاي إيل مي  اب عجم يمل كت فى مي مين جل  مة اممت علل يصم -ب 
 .جلةها ق ت مطم مط أ  مطييان  م يم أ  يم يلت جي ى ةل   يكمم -ج 
 .)فياش ف ار فامغر  علب ميير  ياار ( يلت يايجر اأييان ي الن -م 
 .يقمم  مم م ي ميلاار اجل  ميلاب فى   يلر أ فاط ي  ى -ه 
 .غيم ا م ي مطكت أ  يليمب  مقمل أممل امتية  -  
 ميجل   فات ميكمةى يلت مطييان علل ميج م يلت ااا  م  يي)    ةير اقمكاط ي  ت -ز 

 .)مي اات  جا ت ف مل ا ت مي ا ير ق ت يم يي  يم م ي م أ  علي 
 . ميي مم  مطيااا مطييان ييت -ح 
 مي ج . أيات ايمي ( يقم ) يمفمم -  
 ي كمم. ايكت اايكايت جةي  يقم  -  
 مي يار.  مطييان ااط  من يقيلن -  
 عيجي . فمب مطييان يقم  -ت 
 .(ميصلع أ  مييام يم أ  مي ما أ  ااياو) جلة  يؤ   -ت 
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 Leekam, et al, 2007)مقياس السلوكيال التكرارية )إعداد/ سوعال ليكام وآخرول .4
ميةل كياط  (  يي مممة ها تة كيام2007أعمط   م ميي يا  ة زمي ييكات  أام ي )

مي كمممير يم  مط لات مياامييي فى عيم ميةج يي   يم  ما  م يامت  ل  ميةل كياط يي قيا 
جةار مج يام ا  يم   كممم قم لها ي امجر ااط لات غيم مياامييي )مي  قم  مإلعافر ميا لير(  أ  

 كيجا اط ااي  قم يج  ةي ميلاجير.
 وقد استفاد الباحث مل هذا المقياس في 

التعرف على أنماط السلوكيال التكرارية وأبعادها الفرعية التي تندرج تحتها مظاهر السلوكيال  .1
 التكرارية المختلفة، وتتمثل في 

 ميقمكاط أ  ميةل كياط ميقمكير ميي كممل. -أ 
 ميص ار أ  متي زمت ام  يي يقمم. -ب 
 مت  ياياط ميي يمل أ  جي ير    يم مت  ياياط. -ج 
 ميةل كياط ميقةير غيم مياامير. مت  ياياط ميقةير أ  -م 
 بع  العبارال التي قام الباحث ببنا  الصورة المبدئية للقائمة معتمد ا عليها وتتمثل في  .2

  م يب مطيااب أ  مطييان فى أجيا  يايجر أ  ةياط يقممل. -أ 
 ميم ممي ق ت جلة  أ  ق ت يق م يايي. -ب 
 اجل  مييةام(. مي قم  اجي  ي كمم )يلت: مي  اب  مإلياب فى ميغمفر أ  -ج 
 قمكاط مييميي ميي كممل كايج م أ  جلو مييميي أ  ميمفمفر. -م 
 متج ااه  مي مكيز ميياايه في  اأييان يقممل أ  أجزمن يي مطيااب. -ه 
 ي زير أييان ااصر  قيلها فى كافر مطياكي )ياار  عصا   ةامل ....إيخ(. -  
 أ  مطييان مييقي ر.متجزعاج ميياايه في  يي مي غييممط مي ليلر فى متيااب  -ز 
 مإلصممم علل مم ممن جل  ميي ا  أ   جا ت أ اير يقممل فى كت يمل. -ح 
 مإلصممم علل ا ان  م يب ميم  يي ميي يى كيا  ى م ي  غييم. -  
 ( 2008مقياس الطفل التوحدي )إعداد/ عادل عبد اهلل محمد،  .5

ي  قم يم  (   يهمم إيل  يايا م  ممب م2008أعم   م ميي يا  عامت عام مر )
 أ  مييالت جاجب يي( ت) أ ( جات) اة عجها ( عاامل يجاب28مط لات   ي ك ي ميي يا  يي )

   ن فى صياغ ها   ت مي  قم  أعممو أ  يظا م مياااممط  ل  مي ميميي   يلت أقم أ  مطاصا ى
 يأليممو  مإلقصا ى مي يايصى ميمييت يي ميمماار مي اار فى عم ها  ت مي ى مييقكاط
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 ( 1994) ميجلةى يل ب مطيميكير ميجياير عي ميصامم DSM-IV  ميا لير ميجلةير  مت  ممااط
  .مت  ممب   م عي ك ب يا ق ت ميةيك ي جى مي مما يممجار جاجب إيل

ااو عاامم   مي ى   جا ت ميةل كياط ميم  يجير وقد استفاد الباحث مل هذا المقياس مل 
  مي كمممير    يلت فى:

 .اي غييم فى ميم  يي أ  فى أ  يىن ق ي  يهيا كاي اةي ً ي ا ت م -أ 
 يجيغت الاار  مقمل أ  ياا  مقم أ  يىن  مقم. -ب 
 (.أةاييا  فى مطممن ميقمكى جي ير  ي كممل )كاي صلين أ   مب ميمأ  فى ميقا   يلً   -ج 
 يجيغت اأجزمن يي مطييان. -م 
 ية ةلت  يقيلن طعلل ياظت مي فط. -ه 
ل السلوكيال التكرارية والنمطية لدى األطفال ذوي اضطرا  بع  الدراسال التي تناول -3

 التوحد 
 ( 2001دراسة عاطف بحراوي ) .أ 

(   فم اااج مي )فاعلير امجايب ةل كى فى الو ميةل   ميجي ى يم  مط لات ميياافيي ع ليً 
مة لام ميااقا يي ميمممةر يي ا ت ميي يا  ميااا اايمممةر ي يا  ميةل   ميجي ى  كيا أي 

يااقا فات ااا يام ااو مياااممط مي ى   ياا  يع مياام ميلاجى )ةل كياط إي من مي مط مي كمممير( م
عامل صياغ ها ايا يجاةب مط لات     م  ممب مي  قم.   م 

 ( 2011دراسة محمد عمر ) .  
ااج مي )فاعلير مي مميب علل  ظيلير مي  مصت  مة اممت مي ازيز مي لا لى يلة   مطام فى 

ااو ميييك ط ميةل كير يم  قاتط يي أ لات مط  يزت )مط لات مي م  ييي(   فم  الو قمل
مت    علل ي يا  ميييك ط ميةل كير ي لت مط  يزت  فلمة لام ميااقا يي   ه ميمممةر 

 ااصر مياام ميلايا  مي   ي  يي يظا م ةل كير   الن اةل كياط إي من مي مط   مياام ميمماع 
يظا م ةل كير ااصر اييك ط مي اات  م  يج   جي ير مطممن ألجان  جا ت مي اات   مي   ي  يي 

  مياام ميااي   مي   ي الن اةل كياط مي قليز مي م ى  ميم اار  مي      مي كمممير فى ميةل كياط.  
 ((Mays, M., 2013عميلني ماي دراسة .ج 

ى مي كممم  يم  مط لات ااج مي )مة اممت مي ياميي ميميا ير فى الو ميةل   ميجي 
مت    علل ي يا  ميةل   ميجي ى مي كممم   ة لام ميااقا يي ميمممةر مييصاايي ااي  قم(   فم م



 هج والطريقة واإلجراءاتاملن== ================================== الرابعالفصل 

- 144 - 

 

مييام يي فات ميااقلر   ما يام ااو مياااممط مي ى  ت   ييجها ا ا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير 
  ااصر يا ي الن اايةل كياط ميقمكير مي كمممير.

 ( 2013وال  العدوال )دراسة  .د 
ااج مي )فاعلير امجايجيي  ممياييي ةل كييي يألاصا ييي  أيهاط أ لات مي  قم فى الو 

مت    علل ميي يا  مييام  ام ميااقا يي   ه ميمممةر ميةل   ميجي ى يهؤتن مط لات(   فم مة ل
ياا اام ميةل كياط يي فات يامل ميمممةر يلةل   ميجي ى  متة لامل يي ااو عاامم   فييا 

 ميقمكير مي كمممير  صياغر عاامم  .
 (Ruzzano, L., et al, 2014)دراسة لورا روعانو وأخرول  .ه 

ااج مي )ميةل كياط مي كمممير  ميةل كياط مي همير يم  مي  قم: مممةر مة كيافير عام ياكاط 
ط مي كمممير   ميلمن ايجها متج مجط(   فم مة لام ميااقا يي ميمممةر فى  قميم ااو أجيا  ميةل كيا

 ايي ميةل كياط مي همير  ميي يمل   ي  يي  جهاط جظم أ ييان مطي م   ك ي  مي امم علل يم  
مج يام ميةل كياط مي كمممير  مي همير  كلمل  كممم ا يم  مط لات     م  ممب مي  قم كيا ي مم ا 

 ايهت     م  ممب مي  قم. أ ييان مطي م يي ا ت ي قظا هت ميياايمل يةل كياط أ ل
 (Hundley, R., et al, 2016) دراسة راشيل هيوندلي وأخرول  .و 

ااج مي )ميا فر ايي مطج م  ميلمعير يلةل كياط ميي يمل  مي كمممير  م  ممااط ميج ت يم      
م  ممب مي  قم(   فم مة لام ميااقا يي   ه ميمممةر فى صياغر ااو مياااممط مي ل   ع  يي 

ل كياط مي كمممير  مي ى ي  يجها ميي يا  ميية امت فى ميمممةر   ك ي  مي امم علل ميلم ن ايي مية
ميةل كياط مي كمممير  ميةل كياط ميي يمل  كيا مة لام ميااقا يي ميمممةر فى مي امم علل أكلم 

  ت اإعممم ا.  مي ى أ افها ميااقا فى فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير مي ى ي  مميةل كياط  كمممً 
 (2019دراسة العهرا  محمد ) .ع 

ااج مي ) قةيي مييهات مي جلي ير يالو ميةل كياط ميجي ير يم  مط لات     م  ممب 
مت    علل ي يا   ام ميااقا يي   ه ميمممةر مط  يزت ااة اممت مطجي ر ميي كايلر(   فم مة ل

أماار أااام   ى ميقمكاط ميجي ير   ميةل كياط ميجي ير مييام يي فات ميااقلر  مي     يي
 مطص مط ميجي ير  مي  ييم  ي ا ير مي غييم   متجيغات ااطييان  كيا مة لام ميااقا يي ميمممةر 

 فى صياغر ااو عااممط فا ير مي  ميم مي ى ي  ت اإعممم ا يغمو ميمممةر ميقايير.
مي ى مة لام يجها ميااقا فى   ميي ايي   ميمممةاط  اام ميامو ميةاان يليقكاط مي يايصير

 ايعرفها الباحث إجرائي   اجان ميص مل مييام ير ي ا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير يم  أ لات مي  قم؛
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 صمم عي مي لت مييصاب اا  ممب مي ى  مي ظيليريجي عر يي مييظا م ميةل كير غيم "بأنها 
ي عر يي مطعممو أ  مييظا م    ت يج   ةت ااي كممم  أ   اياى مي  قم م ي ةاب يقمم 

ايي ميةل كياط مإلمممكير غيم مييأي فر يلت    مم ح فى يم ها يي  لت طام  مةار ميج ان  
متجيغات مي ات  مياام عي مي مفع  متي زمت ام  يي لااط غيم فاات يل غييم إيل ممجر أفت يي 

 ميااقا فى:  ا يقمم " ير  مي كممميرميةل كياط مي كمممير  مي ى   يلت فى ميةل كياط ميقمكير ميجي 
 الحركية التكرارية  السلوكيال -1

يجي عر يي ميةل كياط ميقمكير غيم مي ظيلير  مي ى ي  ت اها مي لت  يعرفها الباحث بأنها 
   م  ممب مي  قم ايكت ي كمم م ي  مم  م ق     يلت  ل  ميةل كياط فى قمكاط ميجةت 

ياي    ك ي   قمكاط أجزمن ميجةت كهز ميمأ   م ممجها  قمكاط مييميي ميي كممل كهز ميجةت  م 
مطصااع  ف قها  غل ها  ميييى علل أ ممم  صلين م ي ةاب  ميج م ااطصااع  يل مطصااع كاي 

مطصااع   مة اممت ميق م  اص مل غيم  اياير فى مي اايت يع مياي ر مييقي ر ك كممم يي  
    ن مطييان  ميقيل ر فى أيااا أ  أياكي يقممل.مطييان  يت مطييان  مطيااا   كممم 

 التكرارية  الذال إيذا  سلوكيال -2
يجي عر يي مييظا م ميةل كير مي ى ي  ت اها مي لت    م  ممب  ويعرفها الباحث بأنها 

مي  قم اهمم إيقان مط   ا م   أ  جلب مإلي من يي مياي ر مييقي ر ا  أ  مءاميي     يلت  ل  
ةل كير فى ميةل كياط مياجيلر ميي جهر جق   م   أ  مءاميي كاتص ممت اايجمممي أ  مييظا م مي

ميج ميم ايكت عات    مب ميجةت ااطييان  مطيااب يي ق ي    ةل كياط إي من مي مط كاياو 
ماات مطصااع   يم مييام  فما ميجلم أ  قك    امش ميجةت  جمق     مب ميمأ  اايجمممي  م 

 مل م ي م  يات.ااطييان ميا 
 التكرارية  المقيدة السلوكيال -3

يجي عر يي ميةل كياط ميجي ير ميجايمل مي ى يظهم ا مي لت     ويعرفها الباحث بأنها 
م  ممب مي  قم  ت ي ات مي غييم فى جي ها أ  يظهم ا   يصاقب أ   غييم فيها عي ميجي  

 جا ت أج م   ميةل كياط ميجي ير     يي  ل   مييقمم يي فال  ج ااط غ ب  صمم  غيم يامم 
يي مط اير أ  ميييم ااط م ي  غييم  أ  اأم مط يايجر أ  جي ير       يايجر فى  مي ر ميج ت 
  ف     ميجظافر        أجيا  يقممل فييا ياا مي لاعت يع ااو مطييان أ  ميي ا  أ  

م ي  ي يقممل ايكت ي كمم  اب إيل أياكمطياكي أ  مطيااب أ  مطيااا م ي غيم ت   مي
  غييم.
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   إعداد الصورة األولية لقائمة التقدير اثالث  
( عاامل   جا ت مطااام 45فات ميااقا ا  ع ميص مل مييام ير ي ا ير مي  ميم يك جر يي )

ممط يي فات مطيهاط  مطاصا ييي فى اجان  -( عاامل يكت اام 15) -ميل لر ااي ةا     مي ى قي
 :مي ا ير    ى

 ميقمكير مي كمممير. ميةل كياط .1
 مي كمممير. مي مط إي من ةل كياط .2
 مي كمممير. ميي يمل ميةل كياط .3

   تقنيل قائمة التقدير )الدراسة االستطلعية ( ارابع  
 ميا  مط مي ايير: افات ميااقا ااي ق ن يي مياصا ا ميةيك ي مير ي ا ير مي  ميم ي ااً 

 تقدير التحقق مل صلحية مفردال قائمة ال -أ 
 فات ميااقا ااي ق ن يي ص قير يلمممط فا ير مي  ميم يي ا ت:

 العر  على المحكميل  -1
مطةةا  ل  ( يةي10فات ميااقا ااةمو فا يةر مي  ةميم اأااام ةا فةى صة م ها مييام يةر علةل )

   إلاممن(8)  مطةا  ل مييةاعميي ميي اصصيي ااي ماير ميااصر  علت ميجل  مي ما    ميصقر ميجلةير
 ميمأ  ق ت عااممط مي ا ير يي قيا:

 يم  صقر ميصياغر ميلغ ير يليلمممط. .أ 
 يم  مم اا  كت يلممل ااياام )مييهامل( مي   ي  يجها. .ب 
 يم  ي نير مييلممل يايجر ميمممةر يي مط لات     م  ممب مي  قم. .ج 
إ افر أ  ق م أ   اميت أ  إعامل صياغر ااو مياااممط ايا يق ن ميهمم مي   يي  .م 

 مي ا ير.جل   ي اط أ

 (.16علل ميجق  ميي  ق اايجم ت ) مييقكييي ئممن فم جانط 

                                           

 (3يلقن مفت ) ((8
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 (  استجابال المحكميل على عبارال قائمة تقدير السلوكيال التكرارية، والنسبة المئوية للستجابال على كل مفردة والتعديلل المقترحة 16جدول )
 

 عبارال 
 قائمة التقدير

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  فقة على المفردة مل حيثالموا

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

1 10 100 10 100 - - - - ------ 

2 10 100 10 100 - - - - ------ 

 ق م مييلممل 70 7 - - 30 3 100 10 3

4 10 100 10 100 - - - - ------ 

5 10 100 10 100 - - - - ------ 

6 10 100 10 100 - - - - ------ 

7 8 80 8 80 - - 2 20 ------ 

8 10 100 10 100 - - - - ------ 

 ق م مييلممل 60 6 - - 40 4 40 4 9

  ة امت كلير "يلمكهيا" اكلير "يقجاهيا" - - 20 2 100 10 100 10 10

11 10 100 10 100 - - - - ------ 

12 10 100 10 100 - - - - ------ 
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 عبارال 

 قائمة التقدير

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  فقة على المفردة مل حيثالموا

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

13 10 100 10 100 - - - - ------ 
14 7 70 7 70 - - 3 30   .) ميب مييلممل يع مت  ممااط ميقةير )مي   ن  ميلي  

  .ق م مييلممل 
15 10 100 10 100 - - - - ------ 

16 10 100 10 100 - - - - ------ 

 ق م مييلممل. 60 6 - - 40 4 40 4 17

 ق م مييلممل. 60 6 - - 40 4 40 4 18

 اةةميت ميصةةياغر ي صةةاق "يل ةةى اجةةةي  علةةل مطمو أ  يةةي  - - 20 2 100 10 100 10 19
 أياكي يم لار"

20 9 90 9 90 - - 1 10 ------ 

21 10 100 10 100 - - - - ------ 

22 10 100 10 100 - - - - ------ 

23 10 100 10 100 - - - - ------ 

  اميت ميصياغر ي صاق "يل   أصااا  اص مل يؤيير". - - 30 3 100 10 100 10 24
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 عبارال 

 قائمة التقدير

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  فقة على المفردة مل حيثالموا

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

  اميت ميصياغر ي صاق "ي ع أييان يؤ ير الي  أ  أجل . - - 50 5 100 10 100 10 25

26 10 100 10 100 - - - - ------ 

27 10 100 10 100 - - - - ------ 

  اميت ميصياغر ي صاق )ياو يمي  ايكت عجيم  ممت( - - 50 5 100 10 100 10 28

  ق م كلير "ية يم" يي مييلممل. - - 30 3 100 10 100 10 29

30 10 100 10 100 - - - - ------ 

31 10 100 10 100 - - - - ------ 

 ق م مييلممل 70 7 - - 30 3 30 3 32

 ميصياغر ي صاق "يلاب اأيااا  اص مل غيم يأي فر". اميت  - - - - 100 10 100 10 33

34 10 100 10 100 - - - - ------ 
35 10 100 10 100 - - - - ------ 

 ق م مييلممل. 50 5 - - 50 5 50 5 36

37 10 100 10 100 - - - - ------ 
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 عبارال 

 قائمة التقدير

 استجابال المحكميل
 تعديل صياغة  فقة على المفردة مل حيثالموا

 حذف المفردة المفردة
 

 مل متها لعينة الدراسة ارتباطها بالبعد التعديلل المقترحة
 % العدد % العدد % العدد % العدد

38 10 100 10 100 - - - - ------ 

39 10 100 10 100 - - - - ------ 

40 10 100 10 100 - - - - ------ 
41 10 100 10 100 - - - - ------ 
42 9 90 9 90 - - 1 10 ------ 

43 9 90 9 90 - - 1 10 ------ 

44 10 100 10 100 - - - - ------ 

45 10 100 10 100 - - - - ------ 
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م  مط لات مييقكييي ياااممط فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير ي ئممن( 16ي  ق جم ت )
     م  ممب مي  قم.
 مييقكييي ق ت يلمممط فا ير مي  ميم فييا يلى: ئممنييكي  لايا  وبصفة إجمالية،

 (.33  29  28  25  24  19  10 اميت صياغر ااو مييلمممط يلت مييلمممط ) .أ 
 إ افر ميلاعت )مي لت( إيل كت عااممط مي ا ير. .ب 
 (.36  32  18  17  3ق م ااو مييلمممط كاييلمممط ) .ج 

يلممل( كيا  ى يل ق ن يي متت ها يي  45 فم أا ل ميااقا علل جييع مييلمممط )
مييقكييي يع  ئممنا ت قةاب مت ةان ميممالى ياااممط مي ا ير   ق م مييلمممط مي ى   مفن فيها 

 ج ا ب قةاب مت ةان ميممالى يليلمممط.
 حسا  االتساق الداخلي للقائمة  -2

 ن يي مت ةان ميممالى ي ا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير    ي  ا  اين ااي ق ميااقافات 
(  لت فات اقةاب يااي ط 31فا ير مي  ميم علل عيجر يي مط لات     م  ممب مي  قم )ي= 

متم اا  ايي كت يلممل  مياام مي    ج يى إيي  مييلممل  لت قةاب يااي ط متم اا  ايي كت اام 
( يااي ط متم اا  ايي كت يلممل  ميممجر 17جر ميكلير يل ا ير   ي  ق ميجم ت )يي مطااام  ميمم 

( يااي ط متم اا   ية    ميمتير ايي 18ميكلير يلاام مي    ج يى إيي   ايجيا ي  ق ميجم ت )
 كت اام يي مطااام مييك جر يل ا ير  ميممجر ميكلير يها كيا يلى:

 باط بيل كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليه(  داللة معاملل االرت17جدول )
رقم  البعد

 المفردة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

 
السلوكيال 
 الحركية 

 التكرارية 

1 0 565** 6 0 721** 11 0 215 
2 0 224 7 0 541** 12 0 648** 
3 0 671** 8 0 425* 13 0 641** 
4 0 578** 9 0 444* 14 0 105 
5 0 658** 10 0 745** 15 0 689** 

سلوكيال 
إيذا  

16 0 718** 21 0 688** 26 0 258 
17 0 195 22 0 521** 27 0 587** 
18 0 257 23 0 258 28 0 651** 
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رقم  البعد
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

الذال 
 التكرارية

19 0 589** 24 0 741** 29 0 548** 
20 0 781** 25 0 612** 30 0 609** 

السلوكيال 
المقيدة 
 التكرارية

31 0 689** 36 0 678** 41 0.791** 
32 0 181 37 0 616** 42 0 531** 
33 0684** 38 0 715** 43 0 185 
34 0 651** 39 0 218 44 0 614** 
35 0 743** 40 0 681** 45 0 589** 

اأااام فا ير مي  ميم  اإقصا يً ( أي يااي ط مم اا  مييلمممط ميممير 17ي  ق يي ميجم ت )
( 01 0  05 0(   جيياها ممير عجم ية    )791 0  425 0يلةل كياط مي كمممير  مم قط ايي )

( يي عااممط اام ميةل كياط ميقمكير مي كمممير   ك ي  مياااممط 14  11  2فييا عمم مياااممط )
( ف م 43  39  32مط )( يي اام ةل كياط إي من مي مط مي كمممير   ميااام 26  23  18  17)

    يي لت ف م  ت ق م   ه مياااممط يي فا ير مي  ميم.إقصا ًياكاجط يااي ط مم اا ها غيم ممير 
اام ق م مياااممط  –كيا فات ميااقا اقةاب يااي ط متم اا  ايي أااام فا ير مي  ميم 

 (:18 ت ) ميممجر ميكلير يها  فكاجط ميج ا ب كيا اايجم - إقصا ًياغيم ميممير 
 (  داللة معاملل االرتباط بيل كل بعد والدرجة الكلية لقائمة التقدير18جدول )

 البعد م
معامل االرتباط البعد 
 مستوى الداللة بالدرجة الكلية للقائمة

 01 0 658 0 التكرارية الحركية السلوكيال 1
 01 0 714 0 التكرارية الذال إيذا  سلوكيال 2
 01 0 648 0 التكرارية المقيدة السلوكيال 3

( أي يااي ط مم اا  كت اام يي مطااام اايممجر ميكلير ي ا ير مي  ميم 18ي  ق يي جم ت )
(  ايا ي  ق أي فا ير مي  ميم   ي ع اا ةان ممالى يجاةب 01 0جيياها ممير عجم ية    )

 اايجةار يليلمممط  ك ي  اايجةار يألااام.
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 ثبال قائمة التقدير   -  
 (   مي رTest – Retestاب لااط مي ا ير ا مي  يي  يا:  مي ر إعامل مي  اين ) ت قة

 مي اايي ااة اممت ياامير أيلا كم جاا . 
  (Test – Retest)طريقة إعادة التطبيق  .1

 إقصا ًيافات ميااقا ا  اين فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير اام ق م مياااممط غيم ميممير 
 لات     م  ممب مي  قم يم يي ي  ايي يي الاصت زيجى أةا عيي  لت فات يي مط (  لً  31علل )

 .(19اجى فكاجط ميج ا ب كيا اايجم ت )اقةاب ياايت متم اا  ايي ممجاط مي  اين مط ت  ميل
 (  داللة معاملل االرتباط بيل التطبيق األول والثاني لقائمة تقدير السلوكيال التكرارية19جدول )

 مستوى الداللة عامل االرتباطم األبعاد م
 01 0 785 0 التكرارية الحركية السلوكيال 1
 الذال إيذا  سلوكيال 2

 التكرارية

0 771 0 01 

 01 0 0.647 التكرارية المقيدة السلوكيال 3
 01 0 0.719 الدرجة الكلية

مجر ( أي جييع يااي ط متم اا  ايي ممجاط أااام مي ا ير  ميم19ي  ق يي ميجم ت )
 يل  اين.  ر صايق لاا ر( ايا ي  ق أي مي ا ير 01 0ميكلير يها ممير عجم ية    )

 طريقة ألفا كرونباخ  .2
 أيلا يياامير ميااير ميص مل ااة اممت فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير لااط ياايت قةاب  ت

 .(20كم جاا   فكاجط ميج ا ب كيا اايجم ت )
 ة تقدير السلوكيال التكرارية باستخدام معادلة ألفا كرونباخمعاملل ثبال قائم(  20جدول )

 م
 قائمة تقدير 

 المهارال االستقللية
 معامل ثبال
 ألفا كرونباخ

 722 0 التكرارية الحركية السلوكيال 1
 0.748 التكرارية الذال إيذا  سلوكيال 2
 0.657 التكرارية المقيدة السلوكيال 3

 0.723 الدرجة الكلية
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أي فيت ياايت ميلااط ااة اممت ياامير أيلا كم جاا   مم قط ( 20يي ج ا ب ميجم ت ) ي  ق
 .يل  اين  ص قي ها فا ير مي  ميم لااط إيل (   ى فيت يجاةار  ييم748 0  657 0ايي )
 صدق القائمة   -ج 

 فات ميااقا ااي ق ن يي صمن فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير ااي من مي ايير:
 ريل صدق المقد .1

ط لات     م  ممب مي  قم متة جاار علل يلمممط فا ير  ا( أيً 31يي ) ميااقا لب 
  ميم ميةل كياط مي كمممير ايكت ية  ت   ك ي  أاصا ى مييمكز )ي ميى ميمعاير( لت فات ميااقا 
ااي ق ن يي يم  مت لان ايي   ميممط مطيهاط    ميممط مطاصا ييي )ي ميى ميمعاير( علل جل  
مي ا ير يجل  مط لات    ي  يي ا ت قةاب ياايت متم اا  ايي   ميممط مطيهاط    ميممط 
مطاصا ييي يكت اام يي أااام مي ا ير  ميممجر ميكلير يها  فكاجط يااي ط متم اا  علل ميجق  

 (.21ميي  ق اايجم ت )
ئييل على األبعاد والقائمة (  داللة معاملل االرتباط بيل استجابال األمهال واألخصا21جدول )

 ككل
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد م
 01 0 841 0 التكرارية الحركية السلوكيال 1
 الوووووووووذال إيوووووووووذا  سووووووووولوكيال 2

 التكرارية

0.698 0 01 

 01 0 0.748 التكرارية المقيدة السلوكيال 3
 01 0 752 0 الدرجة الكلية

تم اا  ايي   ميممط مطيهاط  مطاصا ييي علل ( أي يااي ط م21ي  ق يي ميجم ت )
(   يي لت فإي 01 0أااام فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير  ميممجر ميكلير يل ا ير ممير عجم ية    )

 مي ا ير   ي ع اممجر صمن يجاةار.
 الصدق المرتبط بالمحك )الصدق التلعمي(  .2

ط مي كمممير اايي امجر اي يا  ميةل كياط فات ميااقا ااي ق ن يي صمن فا ير   ميم ميةل كيا
  لت فات ميااقا (31اام   اي هيا علل جل  ميايجر )ي=  (2019ميز ممن يقيم    إعممم) ميجي ير

مي كمممير  ميممجر ميكلير  ر ميكلير ي ا ير   ميم ميةل كياطاقةاب يااي ط متم اا  ايي ميممج
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(  يي لت فإج  01 0ر ممير عجم ية    متير )(     فيي721 0يليق  مياامجى فكاجط فيي   )
 ييكي ميقكت علل ميي يا  أج  ي ةت اايصمن.

  (9)  الصورة النهائية لقائمة التقديراخامس  
اام مي ق ن يي كلانل فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير  مياصا ا ميةيك ي مير يها؛   صت 

يلممل ي زعر علل مطااام ميل ا ميم يةير  (35ميااقا إيل ميص مل ميجها ير يل ا ير يك جر يي )
)اام ميةل كياط ميقمكير مي كمممير   اام ةل كياط إي من مي مط مي كمممير   اام ميةل كياط ميي يمل 

( يلممل يلاام ميلايا  12( يلممل يلاام ميلاجى   )11( يلممل يلاام مط ت   )12مي كمممير( ا مفع )
 (.ا، أبد  انادر   ا، غالب  ا)دائم  أقم ميامم ت ميي اقر فميي كت يلممل يجها  ي ت متة جاار عليها ااا يام 

 تطبيق قائمة التقدير  -أ 
أااام م يةير   كت اام يي مطااام مييك جر  رفا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير يي ل ل   ك ي

 يل ا ير ية  ت ا م    يجاغى علل مييي مم م اا  مإلجممنمط  مي اليياط مي ايير: 
ي  ت ا  ميم ميةل كياط مي ى    يجها  ااممط كلها فى كممةر مطة لر   يامأ مييي مم ا ممنل ميا .1

مياااممط ميي أكم يجها ايكت ي لن   فى ااو مطقياي يك ي مييي مم غيم ي أكم يي يم  
مج اان ميةل   علل مي لت  فى   ه ميقاير يجب علل مييي مم أي يؤجت مة جاا   علل 

ميقص ت علل يال ياط ي ل ن اها يي مطيااا مي يي يميهت مممير ياايمل  مييلممل يقيي
 ف ير ااي لت كاي ميميي أ  ي ميى ميمعاير يل لت   ي  فى قاير صا ار ي قظر ميةل   

 ياايمل.
يك ب مييي مم مةت مي لت مي   ي ت   اين مي ا ير علي     اميخ مي  اين    اميخ يي م مي لت  .2

 ميياصا ي ي . ج ع  فى مييكاي 
: فى ياظت مطياكي  فى مطجي ر ي قظ مييي مم ةل   مي لت فى ميظم م مياامير )يلً   .3

ميمعاير يل لت يةه ير ميي قظر   فم ي  ت ا ي  مطت أ  مطاصا ي ي  ي مي ميي يير مياامير(  
 يلةل كياط ميية همفر.

 .ي اع مييي مم مي اليياط ميي  قر فايت عااممط مي ا ير امفر .4
 يجاغى علل مييي مم متة جاار علل كت عااممط مي ا ير. .5

                                           

 (6يلقن مفت ) (9)
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جيا  ى  صم يااو  عااممط علل اا  ر  أام  صقيقر إجاار   جم ت .6 ميي يا    م 
 ميةل كياط مي كمممير يم  مي لت.
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   تطبيق قائمة التقدير عمل -  
 تة جاارم إلكيات ميقممً  ا ف ً  ميي مم ي ي ع  مايا مي ا ير  ي  اين يقمم زيي  جا  يي 

  ييكي مفي ر ( 30 - 20) ايي   مم ح يم ها جلةر عيلير مي  اين  ة غمن ف م اج م ا  علل
 مإلجممنمط( غيم يا أ  مي ميميي) مييي مم ي اع أي علل مجلممم علل مي لت علل مي ا ير   اين يل ميميي
 .ااجاير ااي  اين ميااصر

 إجرا ال تصحيح القائمة  -ج 
  ميم ميممجاط  متت ها  اااصر ا صقيق مي ا ير ي  يجً  ميجزن يال ياط  م  ي  يي

 )مي  ييت( يلةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم علل ميجق  مي ايى: 
 )أ( تقدير الدرجال 

طقم متا ياممط ميي  قر أيات كت  اعاامل(  ف ً  35  ت متة جاار علل عااممط مي ا ير )
( علل مي م يب  1  2  3  4اقيا  ا ل كت مة جاار يجها ممجر ) (ا، أبد  اادر  ن ا، غالب  ا)دائم  عاامل 

(   ي  ق 140 - 35 ا ي    مم ح ممجر كت  لت علل فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير يا ايي )
 ( أفت  أعلل ممجر يكت  لت علل أااام فا ير مي  ميم   علل عااممط مي ا ير ككت.  22جم ت )

 وأعلى درجة على أبعاد قائمة التقدير والدرجة الكلية لها (  أقل22جدول )
 أعلى درجة أقل درجة أرقام العبارال األبعاد

 12x 1 12 12x 4 48 12 – 1 التكرارية الحركية السلوكيال
 11x 1 11 11x 4 44 23 – 13 التكرارية الذال إيذا  سلوكيال
 12x 1 12 12x 4 48 35 - 24 التكرارية المقيدة السلوكيال

 140 35 مجموو الدرجال لقائمة التقدير ككل
( أي أعلل ممجر فم يقصت عليها مييلق ا علل فا ير   ميم 22يي جم ت ) ي  ق

( ممجر  فى قيي أي أفت ممجر فم يقصت عليها مييلق ا  ى 140ميةل كياط مي كمممير  ى )
 ( ممجر.35)

 ) ( التقييم )داللة الدرجال( 
( ممجر كجهاير صغم  35لل فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير ايي )  مم ح ممجر مي لت ع

(    مت ميممجر مييم لار علل 23( ممجر كجهاير عظيل يلممجاط كيا    يايي اايجم ت )140 )
علل أي مي لت ي ةت  -كليا مف ماط ممج   علل مياام يي ميجهاير مياظيل  –كت اام يي مطااام 
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كياط مي كمممير    ي  فى ميةل كياط مي ى ي  يجها كت اام يي ا ج م ية    يم لع يي ميةل  
كليا مف ماط ممجر مي لت علل   –مطااام  ايجيا  ييم ميممجر مييجال ر علل كت اام يي مطااام 

إيل مجالاو ية    ميةل كياط مي كمممير    ي  فى ميةل كياط  -مياام يي ميجهاير ميصغم  
   ك ي   ييم ميممجر مييم لار  ميممجر مييجال ر يل ا ير ككت  ميي  يجر فى كت اام يي مطااام

)منخف ،  ييكي مة اممت مي مميب مي ايى ي  ميم ية    ميةل كياط مي كمممير علل ل ا ية  ياط 
 (.23كيا    ي  ق اايجم ت ) متوسط، مرتفع(
 لعلى فترال توعيع الدرجا ا(  مستويال السلوكيال التكرارية اعتماد  23جدول )

 مستوى السلوكيال التكرارية الدرجة الخام
  منخف   70 > 35
 متوسط 105 > 70
 مرتفع 140 > 105
ييم  ميممجاط مي ى  ا ف ً  ميةل كياط مي كمممير  زيع ية  ياط  (23ي  ق يي جم ت )

 مي   يمت علل  ميةل كياط مي كممميريقصت مييلق ا عليها   يييم ميةهت إيل م جاه ية    
 . جاه مي   ية همم ميااقا  ق ي   يي ا ت مممة  مت
 التدريبي القائم على فنيال تحليل السلوك التطبيقي   البرناما اثالث  

  نبذة عل البرناما التدريبي 
مي  قم أقم مت  ممااط ميجيا ير غاي ر مطةااب  أةاييب مي اايت؛  يلمو  م  ممبييلت 

ي غ   ميجلةير ااصر فى ميل مل مي ى  ةان  يايا يي ميية  يياط  م معلل مييه ييي يزيمً 
ايممقت مي امو يلصمير يي إجكام يلقاير  غيم ا لت مي ةليت ااي مفع  ميامن فى مياقا  ممي لت  يم مً 

عي مطةاييب  مي من مي ى  يكجهت يي يةاعمل مي لت  ميا مل ا  إيل يةام ميقيال مي اياير  
يكاجير مي  مصت  مي اايت يع   م م  ي لت. م 

م  ممب مي  قم فى مي يات ااطي م   يي ااي لت عبن مع يامير مط لات     ي قيت مييقي
ميقيا ير  معاير أجلةهت  اايمغت يي مي   م ميايم   زيامل فممم هت علل مي يات ااييهاممط ميقيا ير 

 ي امجر اأفممجهت يي جل  ميل ر ميايمير.
يي مياصا ا ميةل كير مي ى  زيم يي  كيا ي ةت مط لات     م  ممب مي  قم اامم

صا ااط  الييهت   ممياهت كصا ااط مي  مصت يع مييقي يي  ج ا مي مممط ميا لير ميي ال ر 
ااي ممل علل متج ااه  مي  ليم   ميةل كياط مي كمممير  ميجي ير ميي يمل  ايا يقم يي فممم هت علل 
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ات ا لاير مق ياجا هت ااة   يير   جاةب يع فممم هت  ج ميم   مي ي ممي اايت يع مييج يع مييقي  أفمممً 
 أ  يممقلهت ميايمير ي امجر ااياامييي.

 يهمم ميامجايب مي ممياى مييام يلمممةر ميقايير إيل  مميب مط لات     م  ممب مي  قم يي 
ال ر ( ي جيير مييهاممط متة   يير يميهت  ميي ABAا ت يجهب  فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى )

ااييهاممط مي م ير ك جا ت مي اات  مييممب   مم ممن  الع ميي ا     ق ين ميجظافر ميياصير  أ  
مييهاممط مييج ياير مييجزيير  مييج ياير   ك ي  الو ميةل كياط مي كمممير يميهت كايةل كياط 

يجي    قةي  اميقمكير  ةل كياط إي من مي مط  ميةل كياط ميي يمل  ميجي ير   مي ى  يلت عا  ً 
 ةل كيا هت   يصمم قمج ي  يهت فى ميي مفم متج ياعير أ  مي  مصلير. 

 ي  ت   م ميامجايب علل مطة  مياليير يلجظمير ميةل كير مإلجمم ير  قيا يا يم علل فهت 
ميةل   ميية همم   قميمه  فياة     قميم مييةاااط  ميي م ااط علل ميةل   ميظا م ميي قظ  

ايت علل  جيير ميةل كياط مييمغ ار )مييهاممط متة   يير( ااة اممت ميلجياط ميةل كير  يي لت مي
ميي  ير يه م ميغمو  أ  ق م  يق  ميةل كياط غيم مييمغ ار أ    جيهها يةل كياط أام  
 ظيلير  مط  مم ااة اممت ميلجياط مييجاةار ييق  ميةل كياط ميية همفر )ميةل كياط مي كمممير(  

 ياي متة جاار مييمغ ار   زيام ها    ازيز مي يات اها أ  إقكت فى يةاااط ميةل كياط مييمغ ار  مي 
ي ل   مايجيا يجع أ    ليت يةاااط ميةل كياط غيم مييمغ ار   ك ي  ق م ميج م ب مي ى  يلت  ازيزً 

 ميةل كياط غيم مييمغ ار.
لل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى ي جيير يلامجايب مي ممياى مي ا ت ع ا لصيليً  ا فييا يلى عم ً 

 مييهاممط متة   يير  الو ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم.
 التخطيط العام للبرناما  .1

 ي يت عيلير مي ا ي  يلامجايب علل  قميم مط ممم ميااير  مط ممم مإلجمم ير   ك ي  
ي ى    يي مإلعممم مييام ى يلامجايب  يا يي يت علي  يي مإلجممنمط مياليير ي جلي  ميامجايب   م

اللير ميااقا ميجظمير   ك م ميامجايب فى ص م   مط يير   ميلجياط  مطجي ر ميية امير فى 
ميجلةاط يع مط لات     م  ممب مي  قم  لت ميامو علل مييقكييي   مي يات اايمممةر 

 عمم ميجلةاط  زيي كت جلةر  يكاي   اين  متة   عير   قميم مييم  ميزيجى يلامجايب
 ميامجايب    ي  علل ميجق  مي ايى:
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 تعريف البرناما  1-1
   ا ر زيجير أ  يةام يا   فى   ن مطة  ميللةلير  مي ما ير ييجهب  قليت ميةل   
 طمي  اي ى  همم إيل  مميب مط لات     م  ممب مي  قم ااة اممت يجي عر يي متة مم يجيا

يلجياط مي ممياير ميية يمل يي ميجظمير ميةل كير مإلجمم ير     جاةب يع فجياط  أة   قليت  م
 يم  مط لات     م  ممب مي  قم المهارال االستقلليةاهمم  جيير  (ABA)ميةل   مي  اي ى 

)ميةل كياط ميقمكير وخف  السلوكيال التكرارية  )مييهاممط متة   يير مي م ير  مييج ياير( 
 يميهت. مي كمممير  ةل كياط إي من مي مط مي كمممير  ميةل كياط ميي يمل مي كمممير(

 األسس النظرية التي يقوم عليها البرناما التدريبي  1-2
مي ممياى ميقايى علل يجهب  قليت ميةل   مي  اي ى  أةة   قيا ي جا ت  ميامجايبي  ت 

جير ظه مه أ  عميها يي ا ت  قميم مييةاااط ميةل   ميي قظ مي   ييكي فياة   مي قكت فى إيكا
)يا يةان ميةل  (  مي  ماع يه م ميةل      جا يها ااي قكت ا كممم ميظه م أ  مييجع ايا يؤم  إيل 

 ظه م ميةل كياط ميية همفر أ  عمت ظه م ا.
 يا يم  قليت ميةل   مي  اي ى علل متم اا  مإلجمم ى أ  ميايلى  فه  يا يم علل  قليت 

 يي لت ييكي  غييمه أ   اميل  يي ا ت مي قكت فى  ميةل  ة مان    ماع   م    نميةل   فى 
 ل  ميي جهاط  ميل مقن ة من اايزيامل فى قاير ميمغار فى  معيت أ   الت ااو ميةل كياط 
 مييمغ ار  أ  مي  ليت فى قاير ميقاجر إيل ق م أ   غييم ااو ميةل كياط مطام  غيم مييمغ ار

إيل أي  قليت ميةل   مي  اي ى  (Sarafino, E., 2012, p.7)إم ممم ةاممفيج   أيامم  ف
وتعني ما  (Antecedents)ي ا ع  ى  ر مي   ي ك ي يي ل ل (ABC)ي اع ميجي  ج ميةل كى 

     (Behavior)   (A) يميز يها اايقمم  يسبق السلوك الذي يظهره الفرد )الموجهات(
     B   (Consequences)))يكي ي قظ    فياة   يميز ي  اايقمم ميةل   ميظا م مي   ي

   ييكي  اميم عجاصم   م (C)يا ي اع ميةل   مي   أظهمه ميلمم )ميا مفب(  يميز يها اايقمم 
 كيا يلى: (ABC)ميجي  ج ميةل كى 
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 السلوكي ABC))(  يوضح نموذج 4شكل )
   مي  اي ةةى ي ةة ت علةةل يجي عةةر يةةي مطةةة   اجةةان علةةل يةةا ةةةان؛ فةةإي يةةجهب  قليةةت ميةةةل

ميةةةل كى ( ABC)يجيةة  ج  امياايةةر مي ةةى يجاغةةى مطاةة  اهةةا عجةةم  صةةييت ميامجةةايب   مي ةةى  ةةةيم  ف ًةة
   يلت فى:

   اختيار السلوك المستهدف بالتحليل  مل خلل أوال  
  قميم ميةل   ي  ع مت  يات. .1
  اميم ميةل   ميية همم ايكت إجمم ى. .2
 يي ا ت  قميم ميي غيممط ميةاا ر  مي ق ر يلةل  . ا   ظيليً  قليت ميةل   .3
   قياس السلوك المستهدف  مل خلل اثاني  

  قميم إجممنمط فيا  ميةل  . .1
 جيع مياياجاط عي ميةل   ميية همم ) أةي  اياجاط ميا  مي اعم (. .2
 مة يممم جيع مياياجاط عي ميةل   ميية همم   مت ف مل مي مات. .3
 د واختيار إجرا ال المعالجة والتدري   مل خلل   تحدياثالث  

 ق ين  اقيا ي  يي  ها ايكت يقمم  فاات يل يا    مي قميم مط ممم ميةل كير اصياغ .1
ميهمم ميةل كى  مطممن مي   يجاغى مي يات ا    ك ي  ميظم م مي ى يقما فيها   م مطممن 

اييم مي ى يي ا يها ي ت ميقكت علل مييا يكاي أ  ميي عم أ  ميكيلير   أ  ميةل   ة من مي
 يم   ق ن ميهمم يي عمي .

 يلةل   ميية همم. اما يام ميلجياط مييجاةار يل مات  ف ً  .2
 ما يام ميي مم مي ممياير  مي جهيزمط  يكاي مي مميب. .3
  اميت فجياط  ا   مي مات  ميياايجر قةب ميقاجر أ  ج ا ب مي يا  ميية يم يلةل  . .4

  

Consequences 

(C) العواقب 

  ى ميج ا ب أ    ماع 
ميةل   مي   أظهمه 

 ميلمم

Behavior 

(B) السلوك 

    ميةل   مي   يظهمه 
 ميلمم  ييكي فياة 

 

Antecedents 

(A) الموجهات 

  ى ميا ميت  ميظم م 
مي ى  ةان ميةل   

 ميظا م
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 تنفيذ اإلجرا ال  مل خلل   تطبيق و ارابع  
   ييت فاعلير مإلجممنمط اجان علل مياياجاط مييجيار. .1
  اميت مإلجممنمط قةب ميقاجر  ميج ا ب. .2
   تقييم أثر وفاعلية المعالجة أو التدخل  مل خلل اخامس  
 جيع مياياجاط عي ميةل   ميية همم. .1
 ميةل كير ميية همفر. اميت أ  إزمير ميياايجر أ  مي مات قةب يم   ق ن ميج ا ب  .2

كيةةا ي ةة ت ميامجةةايب علةةل يجي عةةر يةةي مطةةة  مي ةةى   الةةن اايل ةةر مييةةة همفر يةةي مط لةةات 
     م  ممب مي  قم   يلت فييا يلى:

 األسس النفسية   -أ 
م ةة ممب مي  قةةم  ايةةا يالةةم يةةي مياةةبن  ر مطت فةةى  ةةمميب   الةةيت  للهةةا   معةةت ييةةامك .1

 ميجلةى عليها.
مب مي  قةةم إيةةل  جييةةةر مييهةةاممط متةةة   يير يةةميهت يل اايةةت يةةةع قاجةةر مط لةةات     م ةة م  .2

 مييقي يي اهت    لاير مق ياجا هت اأجلةهت.
م  ممب مي  قم   مي ى  يلت   ظيلير مي ى ي  ت اها مط لات    ميةل كياط مي كمممير غيم مي .3

 أيات مك ةااهت يليهاممط  مي مممط مييا للر. اعا  ً 
مط لات     م ة ممب مي  قةم ك ة ل مية مكمل مياصةمير فةى  الةييهت  مة ليام ج مقى مي  ل يم  .4

   ممياهت يي ا ت مطجي ر مطمم ير  مييليممط مياصمير.
عجز مط لات     م  ممب مي  قم عي مك ةاب مييهاممط ميقيا ير كأفممجهت فى جل  ميل ةر  .5

 مي ممل علل متج ااه  مي  ليم يميهت.  فل  ميايمير ي ام أ  فص م

 سس التربوية األ -  
ط فاعلي ها فى  جيير ااو ميةةل كياط متع يام علل أةاييب  فجياط  اميت ميةل   مي ى لاي  .1

 الةةةةةةو ميةةةةةةةل كياط غيةةةةةةم مييمغ اةةةةةةر كايةةةةةةةل كياط  –مييهةةةةةةاممط متةةةةةةة   يير  –مييمغ اةةةةةةر 
 مي كمممير.

 اجان أجي ر  م اا  أةاييب   جاةب  ةي مي لت     م  ممب مي  قم. .2
م ةة ممب مي  قةةم فةةى اجةةان مطجيةة ر  مطةةةاييب  جةةاط  مغاةةاط مي لةةت   ع يةةام علةةل قامت .3

 ميي اار ايا ييلت ميقافز يم  مي لت يل الت  مي  مصت.
 مي ممج فى مي مميب ايكت يج  ى. .4
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 األسس االجتماعية  -ج 

قاجر أفممم مطةمل إيل مي  مصت يع أ لايهةا     م ة ممب مي  قةم يةم م ت مييهةت فةى عيليةر  .1
يةةر   يةةا  يةةام اةة  مطةةةم أ  مطت يةةي قةةمج مج يةةاعى جةةممن ةةةل    للهةةا مي جيةة ر متج ياع

     م  ممب مي  قم غيم ميي ا ت. 

 ا م هت  اا ف هت ااءاميي. مي عى  مإلممم  يم  مط لات مي  قميييميايت علل  جيير  .2
 إيل مي  ات يي مييقي يي اهت. قاجر مط لات مي  قمييي .3

 مءاميي اهت. إيل إقةا  قاجر مط لات مي  قمييي .4

مي مكيةةةةةز علةةةةةل أي مط لةةةةةات مي  قةةةةةمييي ياييةةةةة ي فةةةةةى ةةةةةةيان مج يةةةةةاعى يةةةةةؤلم ي  ي ةةةةةألم ي  .5
 ااييقي يي اهت.

 المبادئ العامة للبرناما التدريبي  .2
يي  مي  لب أ  امجايب  ممياى يجي عر يي ميياامئ مي ى  قكت عيلير مي ا ي  ي  امنً 

يؤم  ميامجايب  اامئ أ  عمت  قميم ا امفر فم تااي   يت   فى غياب   ه ميي م مج هانً مط ممم 
 مط ممم مييمج ل يج      قمم ميياامئ ميااير يلامجايب فى ميياامئ مي ايير:

 مراعاة خصائص العينة  -1
   قمم مطة  مي ى    لب يممعال اصا ا ميايجر فى:

ير ا ا مياا صييت أجي ر ميامجايب  ما يام ميلجياط مي ممياير يجاغى أي ي ت فى   ن مياص .1
 اصا ا ميااصر اايل ر ميايمير ميية همفر اايامجايب.يأل لات     م  ممب مي  قم   مي

 فن ا  مط يقممل   قليت ميةل   مي  اي ى   ح إجممنمط ميامجايب مي ممياى مي ا ت على  .2
   جاةب يع أفممم  اصا ا ميايجر.

 جيا ير أ  ميةل كير.مط لات     م  ممب مي  قم ة من ميي نير مط ممم ياصا ا  .3
اةا ر مطم مط  مي ةا ت مي الييير مي ى  ة امت فى ميامجايب  ة ير   ه مطم مط    فيم ا  .4

يل ر مط لات     م  ممب مي  قم  يع مطا  فى متع اام مي ص م فى يأليي  مطياي 
 مي ممل علل إممم  ميياا م.

جي ر مي ى  جاةب ف ر مط لات   ك ي ي   عاط ميامجايب مي ممياى يي يجي عر يي مط .5
ايجيا  –إت فى أ ين ميقم م  -    م  ممب مي  قم   مي ى ت  ا يم علل ميلغر ميللظير 

  ا يم علل مييليممط مياصمير فمم مإليكاي.
 ييز ا ج   مط ممم  متة مم يجياط  مطم مط ميي  يجر اايامجايب مي ممياى  مطجي ر  .6
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  ى   جاةب يع ميل ر  اصا صها.  ةا ت مي   يت مييا للر  مي
 بالنسبة لجلسال البرناما وأنشطته  -2

   قمم مطة   ميياامئ ميي ال ر اجلةاط ميامجايب  أجي    فييا يلى:
أيااب قمكير  -ي ةي ير -مي ج   فى مطجي ر ميية امير فى جلةاط ميامجايب )قمكير .1

 .  ما ير(
 مي اليياط ميللظير فمم  مطام عي مإلميام متا ا لايت م م مي لت فى مطجي ر ميي مير ي   .2

 مإليكاي.
أي يممعى ميامجايب مي ةلةت مييج  ى فى أجي     أي يك ي  جا  مم اا  فى أجي ر  .3

 يع اا ها ميااو. ميامجايب
يق يلي ممب  ق ين ميييامةر مي  اي ير ييا  ت مي مميب علي ؛ ف  فيم ي مفم  ممياير  ة .4

 يمةخ يي ميةل كياط ميي الير. ا   اي ه  ييامةر   ه مي مميااط
 بالنسبة للستراتيجيال التدريبية والوسائل المستخدمة  -3

   قمم ميياامئ ميااير ميي ال ر ااتة مم يجياط مي ممياير  مي ةا ت ميية امير اايامجايب فييا
 يلى:
مط لات     م  ممب مي ج   فى مة اممت فجياط ةل كير  مة مم يجياط  ممياير فااير يع  .1

مي  قم   مي ى   جاةب يع أة   قليت ميةل   مي  اي ى    ة يم فاعلي ها يي ك جها ييكي 
 مي قكت اها فى ة مان أ  ي جهاط ميةل     ك ي    ماع أ  ي مقن ميةل   ميية همم.

مي مكيز علل مي ازيز اأج مع  مييا للر يمعت ظه م ميةل   يممط ي  ايير   كمممه  كيا أي  .2
 ج لان أ  ميكم. ازيز ميةلاى يقيت ميةل   إيل متااي يجا  أ  مة اممي 

مياصمير ييا  يجاغى أي  مكز علل مييليممطمي ةا ت ميية امير ممات ميامجايب مي ممياى  .3
م  ممب مي  قم يي  ل ن مي مكمل مياصمير عي أج م  مي مكمل مطام   ي ةت ا  مط لات    

ج مار اقيا  ق      ه مي ةا ت على  ميييير(  كيا أجها  ك ي –ميليةير  –)ميةياير 
 إ افر إيى عجصم مطيي  مية ير.م ي ياايغر  عجصم ميقمكر  مطي مي ميج مار 

كيا أجها ت    لب أي يييت ميامجايب أم مط ةهلر  يجاةار   غيم اةه ير ألجان مي  اين؛  .4
   جياط عايير   ييكي ميقص ت عليها يي مياي ر مييقي ر.

  التدري يئة بالنسبة إلعداد ب -4
 فييا يلى: مي مميب  قمم ميياامئ ميااير ميي ال ر ااي ر 
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أي  ك ي غمفر مي مميب ميية امير عجم   اين ميامجايب اايمل عي مي   ان  مييؤلممط  .1
 مياامجير مي ى  ي ط مج ااه يأل لات.

 ي  مفم فى اي ر مي مميب ميا ميت ميليزي ير ميي نير كاإل انل  مي ه ير.أي  .2
 مييي  اط اكافر مج معها ميةياير  مياصمير.ل  غمفر مي مميب يي أي  ا .3
   مفم ااياي ر مطلاا مي زت ي  اين جلةاط ميامجايب  مييقممل اكت جلةر.أي ي .4

 بالنسبة للتقويم  -5
   قمم ميياامئ ميااير ميي ال ر ااي   يت فييا يلى:

ميةل كياط  –متة   يير )مييهاممط  ف م ت مي  ميمي ت مي   يت مي الى يي ا ت   اين  .1
 ( فات ميامن فى ميامجايب.مي كمممير

يكت جيا  يي ا ت جلةاط ميامجايب   ا يصاقاً  ًممجى ية ييك ي مي   يت مياجا ى أ  مي ك ي .2
  يا يم على   ييت أممن مط لات فى مطجي ر  مطعيات مييكلليي اها.

)مييهاممط  ف م ت   ميمعامل   اين ي ت مي   يت ميجها ى فى جهاير مي  اين   ميي يلت فى إ .3
 ( اام متج هان يي جلةاط ميامجايب.ميةل كياط مي كمممير –متة   يير 

 إعداد البرناما  .3
اات    على مطة  مي ى ي  ت عليها  ا ي  ميامميب مي ممياير   على أماياط مياقا 

ا ي صييت جي  جً  ما ياممياير؛  ت ى  ميمممةاط ميةاا ر فى يجات  صييت ميامميب مي الييير  مي ميميال
 .ADDIE جي  ج    ميامجايب مي ممياى   

 :ADDIEمبررال استخدام نموذج  -
 أي ميجي  ج ي  ت على أة  جظمير   يممقت عيت يقممل. .1
جممنمط  ت مي ق ن يجها  كيا أج  ةاعم فى  قميم اإجمم يً  ايام جي  جً  .2     ان في  يممقت  م 

 .اا فى متع اام عجم مي يات ا صييت ميي مفم مي الييير عي يً كت مييااييم مي   يجاغى أا  
 يةل  مي  ن على مييامجاط مي الييير  اياي يم   ق ن مط ممم مييجي مل. .3
يع ميي مفم  مياي اط مي الييير مط لات     م  ممب مي  قم( (يةاعم على  لاعت ميي الت  .4

 يةل  .مي ى  ت  صيييها  مج اجها  ك ي  مي غيم ميقاما فى م
 يةاعم على   فيم مي فط  ميجهم. .5

  صييت ميامميب:ي ADDIE ( جي  ج5 ي  ق يكت )
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 لتصميم البراما  (ADDIE)نموذج   يوضح(5كل )ش
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( يممقةةت ييةةم اهةةا إعةةممم ميامجةةايب  5ي  ةةيي ) ((ADDIE( أي جيةة  ج 5ي  ةةق يةةي يةةكت )
اهةةا ي ق يةةن أ ةةممم كةةت يمقلةةر يةةي  يكةةت يمقلةةر يجهةةا يجي عةةر يةةي مإلجةةممنمط ما ةةى يجاغةةى مي يةةات 

مييممقت ميايةر ياجان ميامجايب   فييا يلى يةة امو ميااقةا كةت يمقلةر يةي  لة  مييممقةت ميايةةر  
  مإلجممنمط  ميا  مط مي ى فات اها ي ق ين ي  لااط كت يمقلر يجها.

 :Analysis مرحلة التحليل -1
  ADDIE اييةةر  ف ةةًا يجيةة  ج  اةةم يمقلةةر مي قليةةت  ةةى مطةةةا  يكافةةر ميا ةة مط  مييممقةةت مي

ميل ةر مييةة همفر  ةةل كيا ها    ية  ييممعةال  لة  مياصةا ا  اصةا ا   ى    يي  قليت   قميةم
مي مميايةةر  متق ياجةةاط  ميةةةياط فةةى اجةةان مطجيةة ر  مي ةةمميااط ايةةا ي  مفةةن ياهةةا  كيةةا    ةةيي  قميةةم

يهةا ميك ااةاط ميالييةر أ  يقكةاط يلل ر يي ا ت ج مقى مي ص م يم  ميل ةر مييةة همفر  مي ةى أيةامط 
مي مميايةةةر    يةةة  ايةةةا يةةةةهت فةةةى جةةةةم أ جةةة   مط ةةةممم مي يةةةايا مييم ا ةةةر اهةةةا  يلةةةى  يةةة   قميةةةم

مي ةممياى   مية    مييق ة   مي ص م مي ى م  قط يةي اة ت  قميةم متق ياجةاط مي مميايةر  لةت  قميةم
 ر  مميايةةةر ي نيةةةر يأل ةةةممم يةةةم ا  ا ق يةةةن مط ةةةممم مي مميايةةةر يةةةي اةةة ت  صةةةييت أ  ما يةةةام أجيةةة

   ي جةةا ت ميااقةةا فييةةا يلةةى يةةما ط ييمقلةةر مي صةةييتمي قليةةت ميةةةاان  يامجةةاطمي مميايةةر   ييلةةت 
 يي ي ط   ه مييمقلر:

 هم ياتتحديد خصائص المتدربيل وسلوك .أ 
اصا ا ف ر مط لات     م  ممب مي  قم فى   ن مييقكاط مي يايصةير ميااصةر    قمم

ي  فةةةى  ةةةة ن ميك ااةةةةاط ميالييةةةر  ميمممةةةةةاط مي يايصةةةةير   فةةةم مةةةةة الا ميااقةةةةا اهةةة ه ميل ةةةةر   كةةةة 
ااةم ميةمقيي ةةليياي  ةةييمل يجي عر مياصا ا متج ياعير  ميةل كير  مييامفير ميا لير ية يهمًم ا

ييةةةةةةةةةةةةاي ةةةةةةةةةةةةةايم ) (   م اةةةةةةةةةةةةمط 173  ا.2003) كيةةةةةةةةةةةةات زي ةةةةةةةةةةةة ي   (52  ا 2003يةةةةةةةةةةةةجم  م 
  جيجيلةةم م اجةةة يي  اةةم   مم ةة يتيفن مول  دين وس   ، (Mancil, R., 2006, p. 213)ياجةةةيت

(Moldin, S. & Rubenstein, J., & Raton, B., 2006, pp.4-5)   عة ن ميةميي يقيةم 
 ، (270-267  ا ا.2011 ةليياي إامم يت ) ،(5  ا.2008)

 خصائص اجتماعية  (1
اعل  يظهم  ي  فل عمم يي مييظا م مي ةل  ااةم عةي ج ةا فةل مي ةممل علةل مي لاعةت متج ية

يع مييقي يي ا    ااةم عجهةا يجي عةر يةي ميةةل كياط مي ةل ي ة ت اهةا مي لةت     م ة ممب مي  قةم 
ك ام مي ممل علل  ك يي ع فاط  صةممفاط يةع مءاةميي  ميييةت إيةل ميازيةر  ميلاةب مييجلةمم اايةمًم 

ميييةةاعم عةةي مطفةةممي   متجةةةقااير  متج ةة من اصةة مل ياةةايه فيهةةا يةةي ميي مفةةم متج ياعيةةر   جيةة م 
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 عةمت مت  يةات   ميةةلاير فةل   اةت متف ةممب يةةي مءاةميي جقة ه   مف صةام مي  مصةت يةع مءاةميي فةةل 
 مي اايم عي قاجا   ف  .

 خصائص سلوكية  (2
   يلةةةت فةةةل عةةةمم يةةةي ميةةةةل كياط مي ةةةل  ا لةةةم عةةةي مييةةةكت ميي  فةةةع يهةةةا  مييجاةةةةب ييةةةة    

يي فةةل يلةةت مييمقلةةر ميايميةةر   ظهةةم فةةل ميج ةةب يةةم  مي لةةت     م ةة ممب مي  قةةم ي امجةةر ااياةةامي
ميةل   ميام مجى ميي ج  يل مط أ  يآلاةميي   كلةمل ميقمكةر  مي جة مت فةل مييجةزت م ي قاجةر ية ي  أ  
ميايةةةة ت ميزم ةةةةم   ج ةةةةان  ةةةةين يةةةةي مت  يايةةةةاط  مطجيةةةة ر   ميةةةةةل   ميجي ةةةةى ميي  يةةةةب  ميي كةةةةمم 

يي يير  مياجاير ااي مط ايكت ية  ت    ججب  ي ا ير مي غييم   مي ص م فل مي يات اااو مييهاممط م
مي  مصةةت مياصةةم  يةةع مءاةةميي   أجيةةا  يةةي ميةةةل   مييةةا  يلةةت ميقمكةةاط مطييةةر ميي كةةممل يلجةةةت  
 متجيةةةةغات  مت  يةةةةات اةةةةأجزمن غيةةةةم   ليميةةةةر أ  عاميةةةةر يةةةةي مطيةةةةيان   مي صةةةة م فةةةةل ميلاةةةةب مي ايلةةةةى 

 ت   جاةب  قجت مطيت  يم  . يكت كايميأليت ي لا  ر ا  مة جاا  مييقاكال فل ميلاب    

 :خصائص عقلية ومعرفية (3
ةةة من ميللظيةةر -  ظهةةم  لةة  مياصةةا ا  ميةةةياط فةةل ميج مجةةب مييامفيةةر ميا ليةةر  مي  مصةةلير 

   يلةةةةةت فةةةةةل صةةةةةا ااط فةةةةةل مةةةةةة اممت ميلغةةةةةر مييج  فةةةةةر  فهةةةةةت مي ةةةةةيا م  -يجهةةةةةا م  غيةةةةةم ميللظيةةةةةر 
ك ت اص مل ااغا ير(   مة اممت كليةاط غمياةر يل اايةم  مة امميها ايكت قمفى   مييصاممل ) مميم مي

عةةي مطيةةيان   ميلجةة ن إيةةل ميصةةمم  أ  جةة ب مءاةةميي ييةةا يق اجةة  م ي مةةة اممت مي اايةةم ميللظةةى  
يييةت  أ  يله يةر غيةم كليةاط  مية مكمل مياصةمير ميجيةمل   فصة م فةل مي ةممل علةل مي  ليةم   يةة امت

ي مكيةز   م ة ممب ميقة م  )ف ةم يةة ليمه صة ط  ةايم فةل   ين يجات متج اةاه  م  مي ات يلصيط
 قيي ت ية معل مج اا   ص ط ئام ف  (.

 تحليل االحتياجال التدريبية  .  
يةي اة ت اصةا ا  مي ى ةة م ية ت مي ةمميب عليهةا ا قميم متق ياجاط مي ممياير ميااقافات 

جةةاط مي مميايةةر فةةى يجةةايى كيةةا فةةات اإعةةممم مةةة يامل ي قميةةم متق يا  مط لةةات     م ةة ممب مي  قةةم
ي ةةةةةميى  –مييهةةةةاممط متةةةةة   يير  ميةةةةةل كياط مي كممميةةةةةر يةةةةي  جهةةةةر جظةةةةةم مطيهةةةةاط  مطاصةةةةا ييي 

  م  ق يلااقا أي متق ياجاط مي ممياير يلل ر ميية همفر   يلت فى:  -ميمعاير
 مي مكيز علل مييليممط ميقةير  مياصمير أكلم يي مييليممط ميةياير. -أ 
 جيا  إيى ئام إت اام متج هان يي ميجيا  اأكيل . عمت متج  ات يي -ب 
 الو ميةل كياط ميقمكير مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم -ج 
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 الو ةل كياط إي من مي مط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم. -م 
 الو ميةل كياط ميي يمل مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم. -ه 
لو أ    ليت ميةل كياط مي كمممير أ ًت فات مييم   فى  جيير أ   مميب يجاغى ميايت علل ا -  

مط لات     م  ممب مي  قم علل أ  يهاممط  مي ى يي ايجها مييهاممط متة   يير  قيا 
مي   يااجى مي لت        أجها  اين جي  أ   الت ةل كياط جميمل طجها  ي ط متج ااه

 م  ممب مي  قم فص مًم في .
ر مييهاممط متة   يير فى يجات  جا ت مي اات  مييممب   مع يام مي لت علل جلة   جيي -ز 

 فيها.
 جيير مييهاممط متة   يير فى يجات مم ممن ميي ا   الاها   مع يام مي لت علل جلة   -ح 

 فيها.
  جيير مييهاممط متة   يير فى يجات ميجظافر ميياصير   مع يام مي لت علل جلة  فيها. -  
مييهاممط متة   يير مييج ياير ميااصر ااي ر مييجزت أ  مياي ر مييقي ر فى   ن  جيير  -  

يكاجا  .  فمممط مي لت  م 
  تحديد األهداف التدريبية .ج 

فةات ميااقةةا ا قميةةم مط ةممم مي مميايةةر  صةةياغ ها فةى صةة مل أ ةةممم عايةر ي لةةم  يجهةةا أ ةةممفًا 
ا يةةي اةة ت مطجيةة ر ميي  ةةيجر اكةةت جلةةةر  إجمم يةةر أ  فمعيةةر  ةةم ا  اايهةةمم مياةةات   يجةةم   ق ي هةة

 مط ممم ميااير  ميااصر اكت جلةر. (24جم ت ) ي  ق 
 تحديد المحتوي التدريبي   .د 

 ت  قميم مييق    مي ممياى فى   ن اصا ا ميل ر ميية همفر   مق ياجا هت مي ممياير  قيا 
ر  كيةا  ةت يممعةال أي ية ت   ةع  ت يممعال أي  ك ي مطجي ر ميي  يجر اايامجايب أمم ير  ييةط يلظي

مطجيةةة ر فةةةى  ةةة ن  ةلةةةةت يج  ةةةى ي ةةةيي متج  ةةةات مي ةةةمميجى فةةةى   ليةةةت ميةةةةل كياط مي كممميةةةر أ  
مك ةاب مييهاممط متة   يير يم  مط لات  كيا قما ميااقا علل إيةمم  مطت أ  مطاصةا ى فةى 

مط  ميية مم مييةة امير أت  يةكت  مميب مي لت  ف ًا يكت جلةر   ةمفها  كيةا مي عةى فةى ما يةام مطم  
 ا  مل علل مط لات   ةه ير ميقص ت عليها م ي ميقاجر ي  جياط عايير أ  يكللر.

 الموضوعال الخاصة بالتدري   (1
ي قميم ميي   عاط ميااصر ااي مميب؛ فات ميااقا اات    علل مط م ميجظميةر  ميمممةةاط 

ةل   مي  اي ى  فجيا    ك ي  ميامميب مي ى مة همفط  ميامميب مي ى مة همفط مة اممت يجهب  قليت مي
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 جيير مييهاممط متة   يير أ  ميقيا ير   مي ى مة همفط الو ميةل كياط مي كمممير أ  ميجي يةر يةم  
   يلت فى:مط لات     م  ممب مي  قم   

 يجهب  قليت ميةل   مي  اي ى  أةة    مييهاممطمإل ام ميجظم  يلمممةر   مي     يي  .1
 متة   يير  ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم.

ميمممةاط مياماير  مطججاير ميةاا ر  مي ى مة  ا  ميااقا مي  صت إييها   فم مة لام  .2
جممنمط ميةيم  ميااقا يجها فى مي  صت يلامم ميي  ت يلجلةاط  زيي ميجلةر مي مقمل  م 

ممط متة   يير  متجالاو فى ميةل كياط مي كمممير فى ميجلةر   جةار مي قةي فى مييها
 يم  مط لات     م  ممب مي  قم.

ميااقا علل عمم يي ميامميب مي ممياير مي ى أيعمط يي فات ميااقليي فى يجات  إ    .3
  قليت ميةل   مي  اي ى  مييهاممط متة   يير  ميةل كياط مي كمممير يلت:

 أوال   تحليل السلوك التطبيقي 
طكامييير مامجايب  الييى ية جم إيل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير مييهاممط  .أ 

 (.2009مطةاةير يم  مط لات مي يي يااج ي يي مي  قم فى مطممي )أيمم مييل   
ألم مي ما ط مي ا ير علل  قليت ميةل   مي  اي ى ط لات     م  ممب مي  قم فى  .ب 

 ,.Spreckley, M. & Boyd, R) ف ى: مممةر  قليلير    يم ميلغر  ميةل   مي  م

2009)  
امميب ع ج م  ممااط  يم مي  قم:  قليت ميةل   مي  اي ى جي  جًا   فاعلير .ج 

(Williams, B. & Williams, R. (2011) 
 (.2015امجايب  قليت ميةل   مي  اي ى فى  اميت ةل   أ لات مي  قم. )إيياي مييصمم   .م 

 االستقللية  ارالثانيا   مجال المه
يي ا ت ميجي جر اايليمي   مي  قم اليت يهاممط ميقيال ميي يير يأل لات     م  ممب  .أ 

 Benamou, R.; Lutzker, J. & Taubman, M., 2002)).مي الييى 

يهاممط ميقيال  متة   يير يم  مي  يي   جيير مة اممت  كج ي جيا مييقي ت يليةاعمل فى  .ب 
 ,.Ayres, K)ير ميي  ة ر  مييميمل  مط لات     م  ممب مي  قم     مإلعافاط ميا ل

Mechling, L. & Sansosti, F., 2013). 
 امجايب  مات ياكم فى    يم مييهاممط متة   يير يم  يجي عر يي مط لات مي  قمييي .ج 

 (.2015 ممم مي  ال  يهجم مييا ت  )
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اي يى   )يييان مي  قمييي مط لات يم  ااي مط مياجاير يهاممط ااو ي جيير  ممياى امجايب .م 
2008 .) 

 م  ممب     مط لات يم  متة   يير مييهاممط ااو  جيير فى Teacch  ي ش امجايب .ه 
 (. 2018يصااح   مي م  ير )يقيم  يم

 ةم مميااج متج ياعى مية ةاةلةت جةظةمير عةلةى فةا ةت اايةلةيةميةة  ميةجةية جةةر ااةة اممت ية ة ةمح اةمجايةةب .  
ميغجى   عام مية  قةمييةي )يقي م مط ةلةات يةم  ميقةيةا ةيةر ميةيهةاممط اةاو  ةجيةيةةر فى

2018 .) 
 ثالثا   مجال السلوكيال التكرارية 

)ةهيم أييي   امجايب  ممياى فى  اليم قمل مت  ممااط ميةل كير يم  مي لت ميي  قم .أ 
2002.) 

)ةها  بالتوحد المصابين لألطفال الروتينية اتالسلوكي بعض طفاءإل مقترح حركي برنامج .ب 
 (.2012ميالاجى  

عامل متة جاار  ي ا ار مءام يلةل   مي لا لى مي ازيز فجي ىفاايير  .ج   الو فى   جيهها  م 

 مط لات يي عيجر يم متج ياعى  مي لاعت   قةيي  ميي يمل مي كمممير ميةل كياط ااو قمل

  (.2013)ميةيم يجص م   مي  قمييي
امجايب  ممياى يل ظا م مي جلي ير يالو ميةل   ميجي ى يم  مط لات مي  قمييي   قةيي  .م 

 .(2013 لاعلهت متج ياعى ) يات يمةى  
  متجةقاب ميجي ى ميةل   الو فى مي مفيهى ميلاب إيل ية جم  الييى امجايب .ه 

 (.2013مي  قم ) فان ميايم   أ لات يم  متج ياعى
  جيير فى مي كممم  ميجي ى ميةل   قمل يالو ميلجير مطجي ر علل فا ت  ممياى امجايب .  

 (. 2016علل   مي  قم)يقيم  يم م  ممب     مط لات يم  مي ظيلى مي  مصت يهاممط
 قةيي مييهات مي جلي ير يالو ميةل كياط ميجي ير يم  مط لات     م  ممب مط  يزت  .ز 

 (.2019)ميز ممن يقيم   ااة اممت مطجي ر ميي كايلر
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  (10)االستراتيجيال التدريبية (2
ي ق يةةةةن أ ةةةةممم ميامجةةةةايب   جليةةةة  مطجيةةةة ر ايةةةةكت ةةةةةليت  ةةةةت مةةةةة اممت ااةةةةو متةةةةة مم يجياط 

مط لةةات     م ةة ممب مي  قةةم   يةة  فةةى  ةة ن أةةة  مي مميايةةر  مط مط ييةةر فةةى  ةةمميب  ميلجيةةاط 
 : ميلجياط  فييا يلى عمو ي جز يه ه متة مم يجياط يمات  قليت ميةل   مي  اي ى

   Antecedentsأوال   فنيال تعديل السلوك للتحكم في المثيرال القبلية )الموجهال( 
  ييكي  قميم فجياط  ا  مييليممط مي الير فى ميلجياط مي ايير:

 : Promptingالحث والتلقيل  -1
 ثالث صور الستخدام فنية الحث أو التلقين تتمثل في:    جم

 . Physical Promptingميقا أ  مي ل يي ميجةم  -أ 
 .Verbal Promptingميقا أ  مي ل يي ميللظى  -ب 
 . Visual Promptingميقا أ  مي ل يي مإلييا ى أ  مي لييقى  -ج 
 .(Fading)مإلالان أ  مي  يى  -2
 .Modelingميجي جر  -3
 .Shaping مي يكيت -4
 .Task Analysis قليت مييهير  -5
 :Chainingمي ةلةت  -6

  :Consequencesفي المثيرال البعدية )العواق ( ثانيا   فنيال تعديل السلوك للتحكم 
ميةل كى  مي   ي  ت  (ABC)ج يجر تع يام يمات  قليت ميةل   مي  اي ى علل جي  ج 

علل أةا  مي قكت فى ع مفب ميةل   ة من ا ازيز ميةل كياط مييمغ ار  أ  ميقم يي ميةل كياط 
ار   فجياط أام  إل اام  يق  غيم مييمغ ار يي ا ت فجياط ي معيت ميةل كياط مييمغ  

 ميةل كياط غيم مييمغ ار.
 يي لت؛ فإي ميااقا يصجم فجياط مي قكت فى مييليممط مياامير )ميا مفب( قةب ج   ميةل   
 كيلي   ة من أكاي ةل كًا يمغ اًا فية لزت مي معيت  مي   ير تة يمممه  أ  ةل كًا غيم يمغ اًا في ت 

 جق  مي ايى:إ ااف  أ  يق ه   ي  علل مي
  

                                           

 تم تناول الفنيال المستخدمة في الفصل الثاني )اإلطار النظري( بالتفصيل. ((10



 املنهج والطريقة واإلجراءات== ================================= الرابعالفصل 

             

- 173 - 

 

 فنيال تعديل السلوك لتقوية السلوكيال المرغوبة  -أ 
 . Reinforcementمي ازيز .1
 .(Token Economy)متف صام ميميز   .2

 فنيال تعديل السلوك إلضعاف ومحو السلوكيال غير المرغوبة  -  
 .Differential Reinforcementمي ازيز مي لا لى  .1
 Differential Reinforcement of Otherمي ازيز مي لا لى يلةل كياط مطام  -أ 

Behaviors . 
  Differential Reinforcement of Low Ratesمي ازيز مي لا لى يلج صاي مي مميجى -ب 
 Differential Reinforcement of مي ازيز مي لا لى يلةل   مياميت أ  ميج يو -ج 

Incompatible Behavior. 
 . Extinctionمإل لان .2
 .Punishmentميا اب  .3

 :Punishment by Removal of Positive Stimuliلعقا  بإعالة مثيرال إيجابية أوال   ا
ييكي مة اممت فجير ميا اب يي ا ت إزمير ااو مييليممط مإليجااير مي ى فم يك ي قصت 

 عليها ميلمم يةا ًا   يي أيللر  ل  مطةاييب:
 .Response Cost كللر متة جاار  .1
 . Time Outمإلفصان .2

 ن ل لر أةاييب فى   اي ها   يلت فى: يلجير مإلفصا
  مإلفصان ااتة لجان.  -أ 
 ميي قظر ميييم  ر. -ب 
 ميازت )غمفر مإلفصان(. -ج 

 Punishment by Presentation of Aversiveثانيا   العقا  بإضافة مثيرال منفرة 

Stimuli: 
  .Negative Practiceميييامةر ميةلاير  .1
  .Over Correctionمي صقيق ميزم م  .2
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  ع  يي ص م يي:  
  (Restitution).إعامل مي  ع  -أ 
  (Positive Practice).  ميييامةر مإليجااير -ب 
 الحدود العمنية  (3

 يلى: يا ف ًا ي صجم ميقم م ميزيجير يلامجايب 
 عمل البرناما  -أ 

( 44)على  ري زع ممياير ةاعر(  34)   مفي ر (2000 – 1760يي )ية غمن ميامجايب 
 جلةر.
  الجلسةعمل  -  

( مفي ر ي اللها ف مل مة ممقر ايي كت 50 – 40كت جلةر يي جلةاط ميامجايب يي ) ن ة غم 
 جيا   ميجيا  مطام اكت جلةر.

 الحدود المكانية  (4
 يا يلى:فيميقم م مييكاجير مي ى  يان فيها ميامجايب    يلت

 مكال التطبيق  -أ 
 ت في    اين   مي    أ  مييجز مييمكز ج   يكاي   اين ميامجايب  ف ًا يلظم م ميي اقر فى 

ييا   اااً  مييجزت   يج  ر مطيااب ميلجان  اقجمل مي مميبميامجايب ف م  ت   اين ميامجايب ااي ج ت 
 .أ  مييجزت مييمكزمق اج  كت جيا    ف ًا يلظم م ميي اقر فى 

 تنظيم مكال التدري   -  
مييج مل  –يكممةى يكاي مي مميب  ف ًا يليقمم اكت جلةر يي قيا   ع مطلاا )م  جظيت ت 

ميةا مل(   ك ي  يي قيا عمو مييليممط  يكاي   مجم ا  ف ًا يليقمم فى ميجزن مي يهيم  يكت  –
 يع مة اممت  ي  اجل  مي م يب فى مييجزت.  يجلةر

  يلب يي أيهاط عيجر مط لات     م  ممب مي  قم ااييجي عر مي جمياير  م يب   جظةيت ملحوظة 
اكةةةت جلةةةةر )مي يهيةةةم(   مةةةة اممت مطياةةةاب أ  مطجيةةة ر مي ةةةى  لي  ةةةقاي ةةةر مي ةةةمميب  ف ةةةًا ي

يصةةاب   اي هةةا فةةى مييجةةزت اةةأام   ةةؤم  جلةة  ميغةةمو  ي ةة مفمل ااياي ةةر مييجزييةةر    يةة  
ي  فةةةم ميايةةةت اةةةاييممكز ج يجةةةر مإلجةةةممنمط متق ممزيةةةر مي ةةةى فايةةةط اهةةةا ميم يةةةر فةةةى ةةةةايت 

  ي مجهر  ليى فيم   ك م جا ميية جم. 
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 Design: التصميممرحلة  -2
  ةةةع مييا  ةةةاط  مييةةةة ممط مط ييةةةر  (ADDIE)يمقلةةةر مي صةةةييت  ف ةةةًا يجيةةة  ج     ةةةيي

 يلى: فاالر يل جلي    ييت يا  م قرمي قليت إيى ا  مط ييمقلر يلامجايب   ى عيلير  مجير 

 .تحديد األهداف السلوكية )اإلجرائية( الخاصة بكل جلسة -أ 
 فيها ي ت  قميم كيلير  مميب مط لات على  دريبية تحديد االستراتيجيال والفنيال الت -ب 

مييهامل ميي ل ار   ايكت عات فإي  جا  ل لر أجيا  يي متة مم يجياط ميية امير فى 
 عيلير مي اليت  مي الت:

 .مييممبميامو عي  مين  -أ 
 .مييممب  ميي ممب )مي لت(مي لاعت ايي  -ب 

 فات ا  فى   ه مييمقلر: ميااقا ياي  ق  فييا يلى 

  إعداد أنشطة البرناما (1
  أجي   . يامجايب مي ممياى جلةاط م( يلاصًا ي24ي  ق جم ت )
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 ومحتوياته القائم على فنيال تحليل السلوك التطبيقي ملخص جلسال البرناما التدريبي  (24جدول )
 أوالً: اجللسات التمهيدية

 التقويم الفنيال التدريبية دوال اللعمةالمواد واأل محتوى الجلسة أهداف الجلسة عنوال الجلسة رقم الجلسة
 مط لةةةةةةات أيهةةةةةةاط   اةةةةةةمم أي .1 مي اامم  مي يهيم األولى

علةةةةةل  مي  قةةةةةم م ةةةةة ممب    
 ميااقا.

 ااةةةةةةةةةةةةم مطيهةةةةةةةةةةةةاط عةةةةةةةةةةةةي أي  .2
 عةةةةةةةةةةةةةةي ياةةةةةةةةةةةةةةامفهي ميةةةةةةةةةةةةةةةاا ر

 .مي  قم م  ممب
 يةةةةا  اياةةةر مطيهةةةةاط  لهةةةت أي .3

 .أ لايهي يع ميااقا ا  ي  ت
 أي   مفةةةةةةةةن أيهةةةةةةةةاط مط لةةةةةةةةات .4

ب ميي ةةةةةةةةةةةةةةةمت علةةةةةةةةةةةةةةةل مي ةةةةةةةةةةةةةةةممي
 ط لايهي.

 م م ةةةي طيهةةاط ةةة  عب م أي .5
 .مييجزت فى

يقا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 م  ممب مي  قم

 

أ ممن  أفةةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةةةا مل  
ك يةةةب )أجيةةة ر ميي اااةةةر(  
ي يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  مييهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاممط 
متةةةة   يير  فا يةةةر   ةةةةميم 
ميةةةةةةةةةةةةةةل كياط مي كممميةةةةةةةةةةةةةر  
فا يةةةةر ميياةةةةززمط مييقااةةةةر 

 يأل لات.

 

مياصةةةةم ميةةةة  جى  
مييقا مل  ميقة مم 

 ر. مييجافي

 

 اميةةةةةةةم مطيهةةةةةةةاط 
 اا هي ميااو.

ميي مف ةةةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةةةل 
مج ةةةةةيات أ لةةةةةايهي 
 يلامجايب مي ممياى.

أي    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 
مطيهةةةاط ميياةةةامم 
مياا  ةةةةةةةةةةةةةر مي ةةةةةةةةةةةةةى 
كاجةةةةةط يةةةةةميها عةةةةةي 
 م  ممب مي  قم.
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 أوالً: اجللسات التمهيدية
 التقويم الفنيال التدريبية دوال اللعمةالمواد واأل محتوى الجلسة أهداف الجلسة عنوال الجلسة رقم الجلسة
الثانية  
 الخامسة

     مط لةةةةةةةةةةةةةةات ي اةةةةةةةةةةةةةةمم أي .1 مي هي ر  مطيلر
مي  قةةةةةةةةةةةةم علةةةةةةةةةةةةل  م ةةةةةةةةةةةة ممب

 ميااقا.
 أياةةةةةةااهت مط لةةةةةةات ييةةةةةةام  أي .2

  يةةةةةةةةةةةةع ميااقةةةةةةةةةةةةا هت أجيةةةةةةةةةةة  
 . ي ا م م علل  ج مه

أجيةةةةةةةةةةةةةةةة ر ي ج عةةةةةةةةةةةةةةةةر 
)أياةةةةةةةةةةةةةةةةاب   جةةةةةةةةةةةةةةةةا ت 

 مي اات(

 أفةةةةةةةة ت  لةةةةةةةة يي  كممةةةةةةةةةاط
 ياميةةةةةةةر ياةةةةةةةززمط  لةةةةةةة يي 
 ي ا يةةةةةةةةةةةةر  ف ةةةةةةةةةةةةاً ) يقااةةةةةةةةةةةةر

 يكةةةةةةت مييقااةةةةةةر ميياةةةةةةززمط
 فلازير  عمم    لت 

 ميقةةةةةةةةةةةةةةم  ميلاةةةةةةةةةةةةةب
 مإليجااى مي ازيز
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 ثانيًا: اجللسات التدريبية
 التقويم الفنيال التدريبية المواد واألدوال اللعمة محتوى الجلسة أهداف الجلسة وال الجلسةعن رقم الجلسة الوحدة

رية
تكرا

ة ال
ركي
الح

ل 
وكيا

سل
  ال

ولى
األ

 

 ةةةةةةةةةةةةةز ميجةةةةةةةةةةةةةةت  السادسة
  ميمأ 

 يةةةةةةممط عةةةةةةمم مي لةةةةةةت ي لةةةةةةت أي .1
 .ميجةت  ز ةل    كممم

 يةةةةةةممط عةةةةةةمم مي لةةةةةةت ي لةةةةةةت أي .2
 .ميمأ   ز ةل    كممم

( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 ييمي ل  

( 2جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 ميمفا مإلي اعى

 مييةةةر يل لةةةت  يقااةةةر ياةةةززمط
 أفة ت أ لةات  أغاجى يأل لات 
 .يل ل يي كممةاط  ل يي 

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
 ميجةةةةةةةةةةةةم   ميللظةةةةةةةةةةةى 

 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز
 مياةةةةةةةةةةةةةةةةةميت  يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  
 .مإل لان

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
ةةةةل    ةةةز ميجةةةةت 

  ميمأ .

مفمفةةةةةةةةةر مييةةةةةةةةةميي  السابعة
  ممعيي مي

 مفمفر ةل   مي لت ية امت أي .1
 أ  ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ممعيي أ  مييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميي
 . امم ةل  ا مي صلين

  كةةةةممم يةةةةممط مي لةةةةت ي لةةةةت أي .2
 أ  مييةةةةةةةةةةةةةميي مفمفةةةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةةةةةةةةل  
 .مي ممعيي

  كةةةةممم يةةةةممط مي لةةةةت ي لةةةةت أي .3
 .ةاب م ي مي صلين ةل  

( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 مي ل يي ميقم

( 2جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 ميمفا اايزيجر

 ا أكية يل لت  يقاار ياززمط
 عصةةةةى يجاةةةةب  اةةة زي ميليةةةر

 أيةةةةةةةةةة مي  زيجةةةةةةةةةةر  ا ةةةةةةةةةةة يكير 
 أغةةةةةةةةةةةةةاجى  لةةةةةةةةةةةةة يي  كممةةةةةةةةةةةةةةاط
 كيايةةةةةةةة  م  جهةةةةةةةةاز يأل لةةةةةةةةات 

 مييةةةةمم ي قةةةةر تصةةةة ر  ججةةةة ت
 ميججةةةة ت عليهةةةةا  لصةةةةن ةةةةةا مل)

 (.مي ص ر

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز
 مياةةةةةةةةةةةةةةةةةميت  يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  
 .مإلفصان مإل لان 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ط  كةةةممم ياةةةمم يةةةمم

ةةةةةةةةةةةةةةةةةل   مفمفةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 مييميي  مي ممعيي.

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر  ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم  مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةةيي يقااةةةةةةةر ياةةةةةةةززمط صلصةةةةةةةات ( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ) ةل   مي لت ية امتأي  .1مي قةةةةةةةةةةمين فةةةةةةةةةةى  الثامنة
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 ثانيًا: اجللسات التدريبية
 التقويم الفنيال التدريبية المواد واألدوال اللعمة محتوى الجلسة أهداف الجلسة وال الجلسةعن رقم الجلسة الوحدة

ميلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةممغ أ  
 مطييان

مي قمين فى ميلممغ أ  يألييان 
 ل    امم.اة

أي ي لت مي لت يي مي قمين  .2
 فى ميلممغ م ي  مم  م ق.

يي مي قمين  مي لت ي لت أي .3
 فى مطييان م ي  مم.

  يكيت ميصلصات
( يةةةةةةةةي 2يةةةةةةةةا  )ج

 أجا؟

 مي يةةةةةةاش يةةةةةةي ف اةةةةةةر يل لةةةةةةت 
 فلةةةةةةت مي لةةةةةةت  عةةةةةةيي ي غيةةةةةةيو

 اةةةأي مي ي قمكةةةر  أ ةةة من ييةةةزم
 ا جةةةةةةةةةةةةةةة ه أفجاةةةةةةةةةةةةةةةر يا للةةةةةةةةةةةةةةةر 
 .قي مجاط ص م ميقي مجاط 

 مي ازيةةةةةةةةةةةةةز  ميللظةةةةةةةةةةةةةى 
 يلةةةةةةةةةةةةةل   مي لا ةةةةةةةةةةةةلى

 .مإل لان مياميت 

ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
ميلةممغ  مي قمين فى

أ  مطيةةةةةةةةةةةةةةيان م ي 
  مم  م ق.

ميييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى أ   التاسعة
مي فةةةةةةة م علةةةةةةةل 
أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةممم 

 مطصااع

ميييى علل  ية امت مي لتأي  .1
أ ممم مطصااع أ  مي ف م 

 ةل    امم.ا عليها
أي ي لت مي لت يي ميييى  .2

 علل أ ممم مطصااع.
يي مي ف م  مي لت ي لت أي .3

 علل أ ممم مطصااع.

( جيةةةةع 1جيةةةةا  )
 ميكممط

( يااةةةةةر 2جيةةةةةا  )
 ميياممت )ميا ك (

 يةي ف ةع يل ي  تصن يمي 
 يللةةةةةةةا  يةةةةةةةكت علةةةةةةةل ميللةةةةةةةيي
 كةةممط يل لةةت  يقااةةر ياةةززمط
 ةةةل يي يا للةةر  اةةأي مي صةةغيمل

 .ا ة يكي يي

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز

 مطاةةةةةةةم   يلةةةةةةةةل كياط
  كللةةةةةةةةةةةةةةةةةر مي  يةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
 .متة جاار

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
مم ياةةةمم يةةةممط  كةةةم 

ميةةةةةيم أ  مي فةةةة م 
علةةةةةةةةةةةةةةةل أ ةةةةةةةةةةةةةةةممم 

 مطصااع

 ميج ةةةةةةةةةةةم يةةةةةةةةةةةة امت مي لةةةةةةةةةةةتأي  .1 ميج م ااطصااع العاشرة
 أيةةةات أ   جهةةة  علةةةل اأصةةةااا 

( ي قةةةةر 1جيةةةةا  )
 ميم م م

  صةةةةةغيمل  الةةةةر ميايةةةةاج   يااةةةةر
 ميةةةةم م م  ي قةةةر فيةةةةاش  ف اةةةر

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
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 ثانيًا: اجللسات التدريبية
 التقويم الفنيال التدريبية المواد واألدوال اللعمة محتوى الجلسة أهداف الجلسة وال الجلسةعن رقم الجلسة الوحدة

 ةل    امم.اعيجي  
أي ي لةةةةةةةت مي لةةةةةةةت يةةةةةةةي ميج ةةةةةةةم  .2

ااطصااع أيات  جه  أ  عيجي  
 أ  قجاهيا.

( عةةزم 2جيةةا  )
 مياياج 

 .يل لت يقاار ياززمط

 

 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز
 مطاةةةةةةةم   يلةةةةةةةةل كياط
 .مإل لان مي  يى 

 ميج م ااطصااع.

الحاديووووووووووووووة 
 عشرة

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اممت 
ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م  

 ميي كمم

 يي  ية امت مي لتأي  .1
 يمه  يميم أ  يممممً  مطييان

 ايكت مطييان عليها      ن
ةل   ا ي كمم  ي  مصت
  امم.

 أي ي لت مي لت يي يي  .2
 يمه  يميم أ  يممممً  مطييان
 عليها.

 يةةةةةةةي  ةةةةةةة  ن مي لةةةةةةةت ي لةةةةةةةت أي .3
 ي كمم. ايكت مطييان

( جةةةةةاعت 1جيةةةةا  )
  ايي.
( قلةةةةةة  2جيةةةةةةا  )
  يم.

   اةةةةةةةةةةةت يليةةةةةةةةةةة   مط يةةةةةةةةةةة مم
 فيةةةةاش ف اةةةةر زيةةةة  ) يا لةةةةم
 ايةةجر  ملةةةجل  ايةةجر  جاعيةةر
  لةةةةاح  ايةةةةب  ف اةةةةر قجةةةةم 
 م ت  كيةةةةةةةة    فمم يةةةةةةةةر  يةةةةةةةة ز 
 يقااةةةةر ياةةةةززمط( يلةةةةق ةةةةةكم 
 .ا ة يكي يي ةل يي يل لت 

 ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم  مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةةيي
 مي ازيةةةةةةةةةةةةةز  ميللظةةةةةةةةةةةةةى 
 يلةةةةةةل كياط مي لا ةةةةةلى
 مي  يةةةةةةةةةةى  مطاةةةةةةةةةةم  
 .ميميز  متف صام

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
 قةةةةةةة  أ  ييةةةةةة  
مطيةةةةةةيان ميي كةةةةةةمم 
اةةةةةةةةةةةةةةةةةم ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةمم 

  م ق.

 مي ازيةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أياةةةةةاب أ لةةةةةات  فا يةةةةةر   ةةةةةميم  ميلاب ميقمأي ي ةةةةةةةةةةةةيت ميااقةةةةةةةةةةةةا   مطيهةةةةةةةةةةةةاط جلةةةةةةر    يييةةةةةر الثانيوووووووووووووووووة 
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ميةةةةةةةةةةةل كياط ميقمكيةةةةةةةةةةر مي كممميةةةةةةةةةةر  (1) عشرة
 ميية همفر فى ميجلةاط ميةاا ر

ميةةةةةل كياط ميقمكيةةةةر مي كممميةةةةر 
 )مياام مط ت(

ميجةةةةةةةةةةةةم   ميللظةةةةةةةةةةةى  
 مي  يى.

ل 
وكيا

سل
ة  

ثاني
ال

رية
تكرا

ل ال
الذا

ا  
إيذ

 

الثالثووووووووووووووووووة 
 عشرة

 مب  ية امت مي لتأي  .1  مب ميمأ 
ميمأ  اايجمممي أ  مطييان 

 ةل    امم.اميصلار 
أي ي لت مي لت يي  مب  .2

ميمأ  اايجمممي أ  مطييان 
 ميصلار.

( ياا ةةى 1جيةةا  )
 ميجييلر.
( ميكةةةةةمل 2جيةةةةةا  )
 مييال ر.

   الي ها  ييكي ك مل ياكر كمل 
 مييةةةمم  قةةةري   تصةةة ر  ججةة ت
 ييكةةةي يأل لةةةات يقااةةةر أياةةةاب

ي افهةةةةا  يةةةةغيلها  أ  اةةةةايزجام   م 
 يةةةي ف اةةر ميجافةةر  ميا اميةةاط
 .ااإلةلجب يا جر مي ياش

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز

 مياميلةةةةةةةةةةر  يلةةةةةةةةةةةل كياط
 .مإل لان مي  يى 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
 ةةةةةةةةةةةةةمب مي لةةةةةةةةةةةةةت 

 يمأة .

ة الرابعووووووووووووووووو
 عشرة

يم مييام  ية امت مي لتأي  .1 يم  يم مييام
ةل   اأ  يل  ايكت عجيم 

  امم.
أي ي لت مي لت يي يم مييام  .2

 أ  يل  ايكت عجيم.

( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 مياازت.
( أييةة  2جيةةا  )
 يام .

 مياةي   يةي كةمل يليةام  يي 
 يل لةةت  يقااةةر ياةةززمط مييةةر 
 يةامه ييي   لت اص مل اازت
 .يمئل ف ع ( 6) اامم

 مي يةةةةةةةةةةكيت  جةةةةةةةةةر ميجي 
 ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم  مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةةيي

 مي ازيةةةةةةةةةةةةةز  ميللظةةةةةةةةةةةةةى 
 يلةةةةةةل كياط مي لا ةةةةةلى
 مي  يةةةةةةةةةةةةةى  مياميلةةةةةةةةةةةةةر 
 .مإل لان

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
يةةةةم مي لةةةةت ييةةةةامه 

 أ  يل .

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر  مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر  كممةةةةاط أيةةة مي  ميكةةةممط  ايةةةط( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ) مب  ية امت مي لتأي  .1 ةةةةةةمب ميجةةةةةةةت الخامسوووووووووووة 
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ميجةت  مي ج  ااطييان ميصلار   مي ج  عشرة
 ةل    امم.ا أ  ااييم

 ةةةةةةمب ي لةةةةةةت يةةةةةةي أي ي لةةةةةةت م .2
ميجةت  مي ج  ااطييان ميصلار 

 .أ  ااييم

مي لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يي  
 اايصلصات.

( ايةةةةةةط 2جيةةةةةةا  )
 ميكممط

 يل لةت  يقاار ياززمط  ل يي 
 ي قر تص ر  جج ت صلصات 
 .مييمم

 

  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز

 مياميلةةةةةةةةةةر  يلةةةةةةةةةةةل كياط
 .مإلفصان  يى مي 

ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
 ةةةةةةةةةةةةمب ميجةةةةةةةةةةةةةت 
 مي جةةةةةةةةة  ااييةةةةةةةةةم أ  
 مطجةات ميصلار.

السادسوووووووووووة 
 عشرة

عةةةةةةةو مييةةةةةةةم أ  
 مي ما

 يمي  عو ية امت مي لتأي  .1
  ممت   أ  فما عجيم ايكت
ةل   اعجيم  ايكت جلمه

  امم.
 يمي  أي ي لت مي لت يي عو .2

  ممت   أ  فما عجيم ايكت
 يم.عج ايكت جلمه

( مي ةا 1جيةا  )
  ميلصن.

( ميكةةةةةمل 2جيةةةةةا  )
 ميي ي ر.

 كةةةةمل ميي ةةةةا   يةةةةي ع ا ةةةةر
  أ  من  ص ط  مط ي ا ير
 فةةةا يل لةةةت  يقااةةةر ياةةةززمط
 ي ةةةةا مةةةةت   كممةةةةر  يصةةةن

 ا ة يكى.

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز

 مياميلةةةةةةةةةةر  يلةةةةةةةةةةةل كياط
 ميييامةةةةةةةةةةر مي  يةةةةةةةةةى 

 .ميةلاير

ظةةةةةةر مةةةةةةة يامل ي ق
ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
مياةةةةةةةةو  مي ةةةةةةةةما 
ييةةةةةةةةةةةةةمه أ  أجةةةةةةةةةةةةةزمن 

 جةي .

السوووووووووووووابعة 
 عشرة

إيةةةةةةةة من ميلةةةةةةةةت أ  
 مطجم

  ع أي ي لت مي لت يي  .1
 .أييان يؤ ير الي  أ  أجل 

أي ي لت مي لت يي مي غ   .2

( ميمةةةةت 1جيةةةا  )
 ااي لت ميمصاا.

( 2جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )

 اةةريقا ياةةززمط  ايةةر  كيايةةر
 ي ا يةةةةةةر ع ا ةةةةةةر يل لةةةةةةت 
 أفةةة ت ايةةةاير  ااصةةةا يلصةةة ر

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ياةةةمم يةةةممط  كةةةممم 
إماةةةةةةةةةةات مطيةةةةةةةةةةيان 
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 كممةةةةةةةةةةر ييقةةةةةةةةةال  مصةةةةةةةةةاا  ميكياير مي اير .علل أةجاج  اص مل يؤ ير
 .مةت

 مياميلةةةةةةةةةةر  يلةةةةةةةةةةةل كياط
 ميييامةةةةةةةةةةر مي  يةةةةةةةةةى 
 ميةلاير.

ميصلار فى ميلةت أ  
مطجةةةم أ  مي ةةةغ  

 .علل مطةجاي
الثامنووووووووووووووووة 

 عشرة
جلةةةةةةر    يييةةةةةر 

(2) 
أي ي ةةةةةةةةةةةةيت ميااقةةةةةةةةةةةةا   مطيهةةةةةةةةةةةةاط 
ةةةةةةل كياط إيةةةةة من ميةةةةة مط مي كممميةةةةةر 
)ميااةةةةةةةم ميلةةةةةةةاجى( مييةةةةةةةة همفر فةةةةةةةى 

 ميجلةاط ميةاا ر.

أجيةةةةةةة ر ي ج عةةةةةةةر 
إلظهام ةل كياط 

 إي من مي مط.

أياةةةةةاب أ لةةةةةات  فا يةةةةةر   ةةةةةميم 
ةل كياط إي من مي مط مي كمممير 

 )مياام ميلاجى(

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مي ازيةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  مي
ميجةةةةةةةةةةةةم   ميللظةةةةةةةةةةةى  

 مي  يى.

 

رية
تكرا

ة ال
قيد
الم
ل 

وكيا
سل
  ال

لثة
الثا

 

التاسوووووووووووووعة 
 عشرة

م  يجيةةةر مي اةةةات 
  مييممب

 مطجةة م  مفةةو مي لةةت ي لةةت أي .1
 م  مط ايةةةةةةةةةر يةةةةةةةةةي مييا للةةةةةةةةةر

  ميييم ااط.
 مإلصةةةممم يةةةي مي لةةةت ي لةةةت أي .2

 أ  أ اي ةةةةةةةةةةةةة   جةةةةةةةةةةةةةا ت علةةةةةةةةةةةةةل
 .يقممل اأم مط ميييم ااط

( يةةةةكت 1جيةةةةا  )
 أكل .

( 2) جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 عصيم ميل مك .

 مي اات  ي جا ي ي أ لات ص م
 صة م يأل لةات  أ اير ص م

 يةةةةةةةةةةةاييي ه  تصةةةةةةةةةةة ر  ف مكةةةةةةةةةةة 
 ي ج عةةةةةر   ييةةةةةم ااط أ ايةةةةةر
 أكةة مب  يا ةةمل   أم مط أ اةةان
 .مييمم ي قر تص ر  جج ت

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 ميميةةةةةةةةةةةةةةةز   مي ازيةةةةةةةةةةةةةةةز
 .مي  يى

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ياةةةمم يةةةممط مفةةةو 

ت يأل اير أ  مي ل
ميييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ااط 
 مإلصةةةةةةةةةممم علةةةةةةةةةل 
  جا ت أج م  يقممل

أي ي لت مي لت يي ميلاب  .1 م  يجير مطيااب العشرول
 اأيااب يقممل فى كت يمل.

( قمي ةةر 1جيةةا  )
 ميقي مجاط

 يأل لةةةةةةةةةةةةات  عةةةةةةةةةةةةري ج أياةةةةةةةةةةةةاب
 ي ج عةةةةةةةةةةةةةر  أيةةةةةةةةةةةةة مي اأقجةةةةةةةةةةةةةات

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
يامم يةممط إصةممم 
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يي ما يام  مي لتأي ي لت  .2
جي   مقم يي مطيااب فى كت 

 ميقجت(. –يمل )ميل ي 

( أياااى 2جيا  )
  أصقااى

 قمي ةةةةةةةر  يك جةةةةةةةاط يقي مجةةةةةةةاط
 ي ةةة     مفةةةى يةةة ح ميقي مجةةةاط 

 .  ييع يةم 

 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز
 مياميلةةةةةةةةةةر  يلةةةةةةةةةةةل كياط
 .مي  يى مإلفصان 

مي لت علةل ميلاةب 
اأياةةةةاب يقةةةةممل أ  

 ا.جي   مقم يجه
الحاديووووووووووووووة 

 والعشرول
 ميجلةةةة   يةةةةي مي لةةةةت ي لةةةةت أي .1 م  يجير مطياكي

 .يمل كت فى يقمم ايكاي
 ميجلةةةة   يةةةةي مي لةةةةت ي لةةةةت أي .2

 كةةةةةت فةةةةةى يقةةةةةمم كمةةةةةةى علةةةةةل
 .يمل

( يااةةةةةر 1جيةةةةةا  )
 ميكممةى
( علاةةةةر 2جيةةةةا  )

 أي مي

 يأل لةةةةةةةةةات كممةةةةةةةةةةى يجي عةةةةةةةةر
 أ  ي ةةةةةةةي ل يا للةةةةةةر  اةةةةةةأي مي
 يج ةةةةةةةةةةةمل  أ لةةةةةةةةةةةات  أغةةةةةةةةةةةاجى
  لةةة يي  فةةة تأ  لةةة يي  كممةةةةاط
 أم مط يقاار  يأل لات أ اير
 .يا مل

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 مي لا ةةةةةةةةةةةةلى مي ازيةةةةةةةةةةةةز

 مياميلةةةةةةةةةةر  يلةةةةةةةةةةةل كياط
 .مي  يى مإلفصان 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
يامم يةممط إصةممم 
مي لةةةةةةةةةةةةةةةةةت علةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
ميجلةة   فةةى يكةةاي 
يقةةةةةةةةمم أ  مفةةةةةةةةو 

 متج  ات يج .
الثانيوووووووووووووووووة 

 والعشرول
م  يجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
ن مت  يةةات اةةأجزم

 ميجةت

أي يييز مي لت ايي أجزمن  .1
 جةي .

أي ي لت مي لت يي مي مكيز  .2
 مت  يات اجزن يايي يي 

 ميجةت.

( أجةةةزمن 1جيةةةا  )
 ميجةت.
( ميصن 2جيا  )
 ص مل

 مييةةر ميجةةةت  طع ةةان صةة م
 كايلةةةر  ميجةةةةت أجةةةزمن    ةةةيي
 يأل لةةةةةةةةةات  يقااةةةةةةةةةر ياةةةةةةةةةززمط
 الةةةةةةةةةةةةم تصةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةةك  ش

 .ميص م

 مي ل ةةةةةةةةةةةةةةةيي ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةر 
 ظةةةةةةةةةةةى  ميلل ميجةةةةةةةةةةةةم 
 متةةةةةةةةةةةةةة جاار   كللةةةةةةةةةةةةةر
 .مي  يى

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
يامم يةممط إصةممم 
مي لةةةةةةةةةةةةةةةةةت علةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
مت  يةات اجةةزن يةةي 
جةةةةةةةةةةةةي  ا مي ةةةةةةةةةةةر 

 م  يجير.
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الثالثووووووووووووووووووة 
 والعشرول

جلةةةةةةر    يييةةةةةر 
(3) 

أي ي ةةةةةةةةةةةةيت ميااقةةةةةةةةةةةةا   مطيهةةةةةةةةةةةةاط 
ميةل كياط ميي يةمل مي كممميةر )ميااةم 
ميلايةةةةا( مييةةةةة همفر فةةةةى ميجلةةةةةاط 

 ميةاا ر.

أجيةةةةةةة ر ي ج عةةةةةةةر 
إلظهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 
ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل كياط 
 ميي يمل مي كمممير.

أياةةةةةاب أ لةةةةةات  فا يةةةةةر   ةةةةةميم 
ميةةةةةةةل كياط ميي يةةةةةةمل مي كممميةةةةةةر 

 )مياام ميلايا(.

مي ازيةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
ميجةةةةةةةةةةةةم   ميللظةةةةةةةةةةةى  

 مي  يى.

 

تية
الذا

ية 
قلل

ست
 اال

رال
مها

  ال
بعة

الرا
 

الرابعوووووووووووووووووة 
 والعشرول

أي يةةةةةةة يكي مي لةةةةةةةت يةةةةةةةي جةةةةةةةز   .1  اايى جظيم
  أغللةةةةةةةةةر مييةةةةةةةةةأك تط  ميقلةةةةةةةةة  

 اجلة  م ي يةاعمل.
يةةةةةة يكي مي لةةةةةةةت يةةةةةةةي فةةةةةةة ق  أي .2

زجاجةةةةر ميييةةةةاه أ  ميييةةةةم ااط 
 اجلة  م ي يةاعمل.

( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
  اايى مييغلم.
( 2جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )

 زجاج ى.

 يقااةةةةةر  ييةةةةةم ااط يةةةةةأك تط
 يا ةمل  أ اةان يغللةر  يأل لات
 مييةةةةمم ي قةةةةر تصةةةة ر  ججةةةة ت

 ميججةةةة ت عليهةةةةا  لصةةةةن ةةةةةا مل)
 (.مي ص ر

 مي ازيةةةةةةةةةةةةةةز ميجي جةةةةةةةةةةةةةر 
 متف صةةةةةةةةةةةام م  مييةةةةةةةةةةةا

 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ميميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  
 . ميللظى ميجةم 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ي اايةةت مي لةةت يةةع 
مييةةةأك تط مييغللةةةر 
أ  ميييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ااط 

 مييغل ر.

الخامسوووووووووووة 
 والعشرول

أي يةةةةة يكي مي لةةةةةت يةةةةةي صةةةةةب  .1 ك اى ميجييت
مييةةةةةةةةةةان أ  ميييةةةةةةةةةةم ااط فةةةةةةةةةةى 

 ميك ب اجلة  م ي يةاعمل.
أي يصةةةةةةةةب مي لةةةةةةةةت مييةةةةةةةةان أ   .2

 ميييةةةم ب فةةةى ميكةةة ب اي ةةةممم

( مصةةجع 1جيةةا  )
 ي جاً 

( أقةةةةب 2جيةةةةا  )
 مياصيم

 ييةةةةةةةةةةةم ب أ  يةةةةةةةةةةةان زجاجةةةةةةةةةةةر
 فلةةت ا ةةة يكير  أكةة مب  مقةةمل 

 صةةةةةةةقير  أيةةةةةةة مي  فل ياةةةةةةةة م 
 مييةةةةمم ي قةةةةر تصةةةة ر  ججةةةة ت

 ميججةةةة ت عليهةةةةا  لصةةةةن ةةةةةا مل)

 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةا يجي جةةةةةةةةةةةةةةةةةر م
  ( ميللظةةةةةةى ميجةةةةةةةم )

 ميميةةةةةةةةةةةز   متف صةةةةةةةةةةةام
 متةةةةةةةةةةةةةة جاار   كللةةةةةةةةةةةةةر

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
ةةةةةةةةةةةكب مييةةةةةةةةةةان أ  
ميةةة م ت فةةى مطجيةةر 
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 يجاةب اجلة  م ي يةاعمل.
ييةةةمب مي لةةةةت يةةةي ميكةةةة ب  أي .3

 عجم قاج   م ي يةاعمل.

 يةةةةةةةةةةةةةةي ف اةةةةةةةةةةةةةةر  (مي صةةةةةةةةةةةةةة ر
 .مإلةلجب

 أ  مطك مب.  .ميزم م مي صقيق

السادسوووووووووووة 
 والعشرول

ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجم ي ش 
 ميل ي 

أي يةة يكي مي لةةت يةةي مةةة اممت  .1
ميةكيي فى ف ق ميااز )ميليج ( 

 جلة  م ي يةاعمل.اق م  ا
أي يةةةةةةةةة امت مي لةةةةةةةةت مي اةةةةةةةةات  .2

مييقاةةةةةةةةةةةب يةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةى إعةةةةةةةةةةةممم 
 ةجم ي ش م ي يةاعمل.

ي جةةةةا ت مي لةةةةت ميةةةةةجم ي ش  أي .3
يةةةةةع مييقافظةةةةةر علةةةةةل جظاف ةةةةة  

 اجلة  م ي يةاعمل.

( أقيةةى 1جيةةا  )
 جلةى

( مصةةجع 2جيةةا  )
 ةجم ي ش.

 يل لةةةةةةةةةت  مييقااةةةةةةةةةر مط ايةةةةةةةةةر
 ةةةةةةةةةةةةةةكيي ياميةةةةةةةةةةةةةر  ياةةةةةةةةةةةةةززمط
 ااةز صةغيمل  يلا ر ا ة ي  
 صةةةةة م يا ةةةةةمل  ف  ةةةةةر ميليجةةةةة  

 ميةةةةةةجم ي ش  إعةةةةةممم يا ةةةةة مط
 . ممياى فيمي  أ 

 

  قليةةةةةةةةةةةةةةةةت ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 مي ةلةةةةةةةةةةةةةةةت مييهيةةةةةةةةةةةةةر 

 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا مطيةةةةةةةةةةةةةةةةايى 
 (. ميللظى ميجةم )

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
إعةةةةةةةممم ةةةةةةةةجم ي ش 
  جا يةة    مةةة اممت 

 أم مط مييا مل.

السوووووووووووووابعة 
 والعشرول

أ اةةةةةةةةةةت جلةةةةةةةةةةةى 
 اجلةى

لةةةةةت يةةةةةةي أم مط أي يا ةةةةةام مي  .1
مييا ةةةةةمل يةةةةةا يجاةةةةةةب مط ايةةةةةر 

اجلةةةة   أيايةةة  )يلا ةةةر  يةةة كر(

( أم مط 1جيةةةا  )
 ل.مييا م

( 2جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )

مط اير مييقاار يل لت )أمز  
يكم جةةةةةةةر ةةةةةةةةااجي ى  أصةةةةةةةااع 
ا ةةةةةةةةةةا    ااةةةةةةةةةةز(  أ اةةةةةةةةةةان 

 مي يةةةةةةةةةةكيت  ميجي جةةةةةةةةةر 
 ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم ) قةةةةةةةةةةةةةةةةامي

 مي  يةةةةةةةى   ( ميللظةةةةةةى

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
 جةةةةةةةةةةةةةا ت مي اةةةةةةةةةةةةةات 
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 م ي يةاعمل.
 جةةةةةا ت أي يةةةة يكي مي لةةةةةت يةةةةي  .2

مي اةةات ايةةكت صةةقيق ايةةمه أ  
اةةةةةةةأم مط مييا ةةةةةةةمل اجلةةةةةةةةة  م ي 

 يةاعمل.
أي يةةةة يكي مي لةةةةت يةةةةي   ةةةةةيت  .3

ميااز أ  مييأك تط إيةل أجةزمن 
 اجلة  م ي يةاعمل. يجاةار

يا ةةةةةةمل  يلا ةةةةةةر  يةةةةةة كر يكةةةةةةت   اايى ي ج  
 لةت  ف  ةةر يا ةمل يكةةت  لةةت  
صةةةة م طم مط مييا ةةةةمل  ججةةةة ت 
تصةة ر  ي قةةر مييةةمم )ةةةا مل 
 لصةةةةةةةةةةةةةةةةن عليهةةةةةةةةةةةةةةةةا ميججةةةةةةةةةةةةةةةة ت 
مي صةةةةةةةةةةةةةة ر(  ف اةةةةةةةةةةةةةةر يةةةةةةةةةةةةةةي 

 مإلةلجب.

اجلةةةةةةةةة  ااةةةةةةةةة اممت  .ميميز  متف صام
أم مط مييا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل 
مييجاةةةةار يأل ايةةةر 

 ميي ج عر.

الثامنووووووووووووووووة 
 والعشرول

ي اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
 ميجييلر

أي يييةةةةةةز مي لةةةةةةت اةةةةةةيي أجةةةةةة م   .1
 اجلة  م ي يةاعمل.ميي ا  

ن مم ةةةةممأي يةةةة يكي مي لةةةةت يةةةةي  .2
مي ييا أ  مي ى يةيمط ايةكت 
صةةةةةةةةةةةةةةةةقيق )علةةةةةةةةةةةةةةةةل  جهةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ميصقيق( م ي يةاعمل.

( أعمم 1جيا  )
 ي اةى
( أم ةةم  2جيةةا  )
 ي اةى 

 يةةةةةيمط   ةةةةى) مي لةةةةت ي اةةةة 
 يةةةةةةةةةممب  فيةةةةةةةةةيا  اج لةةةةةةةةة ي 

 ي قةةةر تصةةة ر  ججةةة ت  (قةةة من
 يم ةةةمياً  ي لةةةت صةةة مل مييةةةمم 
 .كايلرً  ي اة 

  قليةةةةةةةةةةةةةةةةت ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 مي ةلةةةةةةةةةةةةت  مييهيةةةةةةةةةةةر 
 ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم ) ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا
 مي  يةةةةةةةى   ( ميللظةةةةةةى
 ميميز  متف صام

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
مم ةةةةةةةةةةةةممن ي اةةةةةةةةةةةة  
ميجةةةةةةةةةةةةةةزن ميالةةةةةةةةةةةةةة   

 يلجةت.

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةةر   قليةةةةةةةةةةةةةةةةت ي اةةةةةةةةةة  مي لةةةةةةةةةةت )اج لةةةةةةةةةة ي  (  يييةةةز 1جيةةا  )أ   أي يم ةةم  مي لةةةت مياج لةةة ي .1ي اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى التاسوووووووووووووعة 
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مييةة مط ايةةكت صةةقيق اجلةةة   (2ميجييلر ) والعشرول
 م ي يةاعمل.

أي يةةةةةة يكي مي لةةةةةةةت يةةةةةةةي فةةةةةةة ق  .2
 غلةةةةةةةةةةةةةةن أزممم مياج لةةةةةةةةةةةةةة ي أ  

ية ةةةةةةةةةة ر ايةةةةةةةةةكت مييةةةةةةةةة مط  م
 صقيق اجلة  م ي يةاعمل.

 ميي ا .
( مم ةةممن 2جيةةا  )

مياج لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 
  ميي مط.

يةة مط(  ججةة ت تصةة ر  ي قةةر 
مييةةةمم )ةةةةا مل  لصةةةن عليهةةةا 
ميججةةةةةةةةة ت مي صةةةةةةةةة ر(  صةةةةةةةةة مل 

 ي لت يم ميًا ي اة  كايلًر.

مييهيةةةةةةةةةةةر  مي ةلةةةةةةةةةةةةت  
 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا )ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 ميللظةةةةةةى(  مي  يةةةةةةةى  

 متف صام ميميز .

طممن مي لةةةت ألجةةةان 
مم ةةةةةةةةةةةةممن ي اةةةةةةةةةةةة  
ميجةةةةةةةةةةةةةزن ميةةةةةةةةةةةةةةللى 

 يلجةت.

 أي يم ةةةةةةةةةةم  مي لةةةةةةةةةةت مييةةةةةةةةةةممب .1 فميى جظيم الثلثول
ايةةةةةةةةكت صةةةةةةةةقيق اجلةةةةةةةةة  م ي 

 يةاعمل.
أي يةةةة يكي مي لةةةةت يةةةةي مم ةةةةممن  .2

مييايةةةةةةةةب ايةةةةةةةةكت  أ ميقةةةةةةةة من 
 صقيق اجلة  م ي يةاعمل.

ممن ( مم ةة1جيةةا  )
 مييممب. 
( أم ةةم  2جيةةا  )
 ق م ى.

ي ا  مي لةت )يةممب  قة من  
يايةب(  ججة ت تصة ر  ي قةةر 
مييةةةمم )ةةةةا مل  لصةةةن عليهةةةا 
ميججةةةةةةةةة ت مي صةةةةةةةةة ر(  صةةةةةةةةة مل 
  ي لةةةت يم ةةةميًا ي اةةةة  كايلةةةرً 

 جلةةةة  ميصةةةة مل يل لةةةةت يةةةةةةيم 
قافيًا  ص م قي مجةاط تصة ر 

 .ي ةير جصليي
 

 مي يةةةةةةةةةةكيت  ميجي جةةةةةةةةةر 
 ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم ) ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا

 مي  يةةةةةةةى   (لظةةةةةةى ميل
 .ميميز  متف صام

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
مم ةةةةةةةةةةةةةةممن مي لةةةةةةةةةةةةةةت 

 ييمما   ق م  . 
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الحاديووووووووووووووة 
 والثلثول

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ج ى 
 ميي ير

أي يةةةمم  مي لةةةت أ ييةةةر غةةةةت  .1
مييةةةةةةةةةةةةةةةةميي  مي جةةةةةةةةةةةةةةةة  ااييةةةةةةةةةةةةةةةةان 

  ميصاا ي ايكت م م .
أي يةةةةة يكي مي لةةةةةت يةةةةةي غةةةةةةت  .2

 يمي    جه  ااييان  ميصاا ي.
ت يميةة    جهةة  أي يجلةةم مي لةة .3

ااييجيةةةلر ااةةةةم غةةةةلهيا اجلةةةةة  
 م ي يةاعمل.

( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكيت 

 ميصلصات.
( غةةةةت 2جيةةةا  )

 مطيم   مي ج . 

 ميةةةةةةةةةت  صةةةةةةةةةجم ن صلصةةةةةةةةات 
  مييقااةةةةةةر ميغ م يةةةةةر ميياةةةةةززمط

 يغةةةةل ي أ لةةةات صةةة م  لةةةت 
 ااييةةةةةةةةةةةةةةان  أيةةةةةةةةةةةةةةميهت  جههةةةةةةةةةةةةةةت

 أ لةةةةةةةةات  صةةةةةةة م  ميصةةةةةةةاا ي 
 ي ةار.  أ ج  أيم     ق

  قليةةةةةةةةةةةةةةةةت ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 مي ةلةةةةةةةةةةةةةةةت ر مييهيةةةةةةةةةةةةة

 مي ازيةةةةةةةةةةةةةز مطيةةةةةةةةةةةةةايى 
 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  

  ( ميللظةةةةةةى ميجةةةةةةةم )
 .مي  يى

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
غةةةةةةةةةةةةةةةةت مييةةةةةةةةةةةةةةةميي 
 مي جةةةةةةةةةةةةة  ااييةةةةةةةةةةةةةان 

  ميصاا ي.  

الثانيوووووووووووووووووة 
 والثلثول

أي يةمم  مي لةت  ةم مل غةةةت  .1 أةجاجى اي ان
مطةةةةةةةجاي اايلميةةةةةةال  ميياجةةةةةة ي 

 ي ييًا.
أي يةةةةة يكي مي لةةةةةت يةةةةةي غةةةةةةت  .2

   اجلة  م ي يةاعمل.أةجاج
أي يجلةةم مي لةةت يميةة    جهةة   .3

ااييجيةةةةةلر ااةةةةةةم غةةةةةةت أةةةةةةةجاج  

( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 ميلميال  ميياج ي
( 2جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 أةجاجى تيار

  يلااقةةا   لةةت  أةةةجاي فميةةال
  لةةةةةةةةةةةةةةةت  أةةةةةةةةةةةةةةةةجاي ياجةةةةةةةةةةةةةة ي
  لةةةةةةةةةةةت  يجيةةةةةةةةةةةلر  يلااقةةةةةةةةةةةا 
 ميغ م يةةةةر ميياةةةةززمط  يلااقةةةةا 
 أ لةةات صةة م  لةةت   مييقااةةر
 اايلميةةةةةةةةةال أةةةةةةةةةةجاجهت يغةةةةةةةةةةل ي

 أةةةةةةةةةجاي  صةةةةةةةة م  ميياجةةةةةةةة ي 

  قليةةةةةةةةةةةةةةةةت ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 مي ةلةةةةةةةةةةةةةةةت مييهيةةةةةةةةةةةةةر 
 مي ازيةةةةةةةةةةةةةز مطيةةةةةةةةةةةةةايى 
 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  

  ( ميللظةةةةةةى ميجةةةةةةةم )
 .مي  يى

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
غةةةةةةةةةةةةت مطةةةةةةةةةةةةجاي 
اايلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

  ميياج ي.  
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 .ااي ة   يصاار اجلة  م ي يةاعمل.

الثالثووووووووووووووووووة 
 والثلثول

امه اجلة  أي ييي  مي لت ي .1 مييظهم ميجييت
 م ي يةاعمل.

أي ية امت مي لت مييجاميت  .2
مي مفير ي جظيم ميلت أ  مطجم 

 اجلة  م ي يةاعمل.
أي ي الا مي لت يي  .3

مييجاميت مي مفير اام متة اممت 
فى ةلر مييهي ط اجلة  م ي 

 يةاعمل.

( أييةة  1جيةةا  )
 يام 

( 2جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 يجاميت  مفير

  لةةةةةةةت   مفيةةةةةةةر يجاميةةةةةةةت علاةةةةةةر
  لةةةت  ميةةةا ييةةة   يلااقةةةا 

  لةةةةةةةةةةةت  يجيةةةةةةةةةةةلر  يلااقةةةةةةةةةةةا 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةلر يةةةةةةةةةةةةةةةةمئل   يلااقةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 ميغ م يةةةةر ميياةةةةززمط يهيةةةة ط 
 أ لةةات صةة م  لةةت   مييقااةةر

  يجظلةةةةة ي يةةةةةام ت  يييةةةةة  ي
 ااييجاميةةةةةةةت   أجةةةةةةة فهت أفةةةةةةة م هت
  أجةةةة م أفةةةة مه    ةةةةق  صةةةة م
 ي قةةر تصةة ر  ججةة ت ي ةةةار 
 عليهةةةا  لصةةةن ةةةةا مل) مييةةةمم
 .(مي ص ر ميجج ت

  قليةةةةةةةةةةةةةةةةت ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 ي ةلةةةةةةةةةةةةةةةتم مييهيةةةةةةةةةةةةةر 

 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا مطيةةةةةةةةةةةةةةةةايى 
  ( ميللظةةةةةةى ميجةةةةةةةم )

 متف صةةةةةةةةةام مي  يةةةةةةةةةى 
 .ميميز 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
 ييةةةةةةةةةةةةي  يةةةةةةةةةةةةامه  
  جظيةةةةةةةةةةةةةةم ميلةةةةةةةةةةةةةةت 
 مطجةةةةةم ااييجاميةةةةةت 

 مي مفير.  

أي ي لب مي لت ميما ت إيل  .1 مة اممت ميقياتالرابعوووووووووووووووووة 
 م مل مييياه عجم قاج   ي ي .

( أف ى 1جيا  )
 قاج ى اجلةى

  لةةةةةت    مفيةةةةةر يجاميةةةةةت علاةةةةةر
 أ لةةةةةةةةةةةةات صةةةةةةةةةةةة مل صةةةةةةةةةةةةاا جر 

 مييهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   قليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت
 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةا مي يةةةةةةةةةةةةةةةةكيت 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
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مي يات أي ي يكي مي لت يي  .2 والثلثول
اا  مط ما ت ميقيات اجلة  

 م ي يةاعمل.
أي يا يم مي لت علل جلة   .3

فى  ق ين جظاف   ميياصير 
 اام متج هان يي ميقيات.

 ايةةةةةةةةةةةةةةكت ميقيةةةةةةةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةةةةةةة امت 
 يجيلر يهي ط  ةلر صقيق 
 ي قةةةةر تصةةةة ر  ججةةةة ت يل لةةةةت 

 عليهةةةا  لصةةةن ةةةةا مل) مممييةةة
 (.مي ص ر ميجج ت

  ( ميللظةةةةةةى ميجةةةةةةةم )
 متف صةةةةةةةةةام مي  يةةةةةةةةةى 

 .ميميز 

ف ةةةةةةةةةةةةان قاج ةةةةةةةةةةةة  
  متة اممن يج .  

الخامسوووووووووووة 
 والثلثول

 جلةةةةةةر    يييةةةةةر
(4) 

أي ي ةةةةةةةةةةةةيت ميااقةةةةةةةةةةةةا   مطيهةةةةةةةةةةةةاط 
ي م ير )مياام مييهاممط متة   يير م

مط ت( مييةةةةةة همفر فةةةةةى ميجلةةةةةةةاط 
 ميةاا ر.

أجيةةةةةةة ر ي ج عةةةةةةةر 
إلظهةةام مييهةةاممط 
متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   يير 

 مي م ير.

أم مط ي ج عةةةةر يةةةةي ميجلةةةةةةاط 
ميةاا ر  فا ير   ةميم مييهةاممط 
متةةةةةةةةةة   يير مي م يةةةةةةةةةر )ميااةةةةةةةةةم 

 مط ت(.

مي ازيةةةةةةةةةةز  مي ةلةةةةةةةةةةةت   
مي يةةةةةةةةةةةةةةةةكيت  ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
ميجةةةةةةةةةةةةم   ميللظةةةةةةةةةةةى  

 مي  يى.
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ال
عية

جتم
الم
ية 

قلل
ست
 اال

رال
مها

  ال
سة

خام
 

السادسوووووووووووة 
 والثلثول

أي ي اا ي مي لت فى إعممم  .1 يا م جا ميجييلر
 يا مل مي اات.

أي يقافظ مي لت علل جظافر  .2
 يكاي  جا ي  يل اات.

أي ي يكي مي لت يي  جظيم  .3
يا مل مي اات اام متج هان يج  

 اجلة  م ي يةاعمل.

( مييا مل 1جيا  )
 مييم ار.

( أجظةم 2ا  )جي
 مييا مل.

 يا ةةةمل   أم مط  أكةة مب أ اةةان
  يلااقةةةا   لةةةت  يا ةةةمل ف  ةةةر

 يجاميةةةةةت  مقةةةةةمل  يةةةةةان زجاجةةةةةر
 يهيةةةةةةةةةةةةةة ط  ةةةةةةةةةةةةةةةلر  مفيةةةةةةةةةةةةةةر 
  مييقااةةةةةةر ميغ م يةةةةةر ميياةةةةةززمط

 مييا ةةةةةمل  أم مط صةةةةة م  لةةةةةت 
 مييةةةةمم ي قةةةةر تصةةةة ر  ججةةةة ت

 (.مي ص ر ميجج ت ةا مل)

 مي ةلةةةةةةةةةةةةت ميجي جةةةةةةةةةةةر 
 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا مطيةةةةةةةةةةةةةةةةايى 

  (للظةةةةةةى مي ميجةةةةةةةم )
 متف صةةةةةةةةةام مي  يةةةةةةةةةى 

 .ميميز 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
 م يةةةةةةةةةةب مييا ةةةةةةةةةةمل  
  جظيلهةةةةةةةةةةةةةا ااةةةةةةةةةةةةةم 

  جا ت مي اات.

السوووووووووووووابعة 
 والثلثول

أم مط مي اةةةةةةةةةةةةات 
 ميجظيلر

أي يجظم مي لت ا ايا مي اات  .1
يي أم مط مييا مل اجلة  م ي 

 يةاعمل.
أي ي يكي مي لت يي غةت  .2

  أم مط  جا ت مي اات اجلة
 م ي يةاعمل.

( إفةةةةممغ 1جيةةةةا  )
 ا ايا مي اات

( غةةةةت 2جيةةةا  )
 أم مط مي اات

 يا ةةةمل   أم مط  أكةة مب أ اةةان
  يلااقةةةا   لةةةت  يا ةةةمل ف  ةةةر
 يهيةة ط  ةةةلر  مفيةةر  يجاميةةت
 غةةةةيت ةةةةا ت ي ةةةاخ  مةةةةلججر

 ميغ م يةةةةةر ميياةةةةةززمط مط اةةةةةان 
 أم مط صةةة م  لةةةت   مييقااةةةر
 تص ر. جج ت مييا مل 

 ت مي يةةةةةةةةةةكي ميجي جةةةةةةةةةر 
 ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم ) ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا
 مي  يةةةةةةةى   ( ميللظةةةةةةى
 .ميميز  متف صام

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
إفممغ ا ايا مي اات  
 غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت أم مط 

  جا ي .
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الثامنووووووووووووووووة  
 والثلثول

أقةةةةةةةةةةافظ علةةةةةةةةةةل 
 جلةى

أي يمم  مي لت ياا م  .1
مطم مط  ميي مم مييا للر م ي 

 يةاعمل.
أي ي يكي مي لت يي قياير  .2

 ميي مم  جلة  يي مطم مط
ميا مل عجم مة امميها م ي 

 يةاعمل.

( أم مط 1جيةةةا  )
  ي مم ا مل

( مقيةةى 2جيةةا  )
 جلة 

 مط اةةةةةةةةةةةةةان  غةةةةةةةةةةةةةةيت ةةةةةةةةةةةةةا ت
 ميي اةةةةةةةة   غةةةةةةةةةيت يةةةةةةةةةق ن
 ا ةةةةةة يكى  ةةةةةةكيي صةةةةةاا جر 
 ييةةةةةةم ااط صلصةةةةةةات  ااةةةةةةز 

 ميياةةةةةةةززمط أكةةةةةةة مب  ةةةةةةةةااجر 
 صة م  لت   مييقاار ميغ م ير
 .ميا مل مطم مط يع أ لات

 اميقةةةةةةةةةةةةةةةةة ميجي جةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
  ( ميللظةةةةةةى ميجةةةةةةةم )

 مي ازيز. مي  يى 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
 اايلةةةة  يةةةةع مييةةةة مم 
 مطم مط ميا ةةةةةةةةةةمل 

  مة امميها.

التاسوووووووووووووعة 
 والثلثول

 اام أيااا  أي يجيع مي لت .1 أياااى يم ار
ميلاب اها اجلة   يي متج هان

 .م ي يةاعمل
  جظيم فىمي لت أي ي اا ي  .2

 يم ب م ميغاا يةق) مييجزت
 يجيع أياكجها  فى مطييان
 (.مي ياير

 فى  مي ياير مطغللر أي يميى .3

( أجيةةةع 1جيةةةا  )
 أياااى فى ميةلر.

( يكاجى 2جيا  )
 جظيم

أكيةةةةا  ا ةةةةة يكير  يكااةةةةاط  
أياةةاب أ لةةات  ةةةلر يهيةة ط  
ميياةةةةةززمط ميغ م يةةةةةر مييقااةةةةةةر  
 لةةةةةةةت  ةةةةةةةةلر أياةةةةةةةاب  ججةةةةةةة ت 

صةةةةةةةةةةةةةة م أ لةةةةةةةةةةةةةةات تصةةةةةةةةةةةةةة ر  
يجياةةةةةةةةة ي أياةةةةةةةةةااهت   صةةةةةةةةة م 
أ لةةةةةةةةةةةةةات يجظلةةةةةةةةةةةةة ي مييا ةةةةةةةةةةةةةمل 
 يجياةةةةةةةةة ي مي يايةةةةةةةةةر  ف اةةةةةةةةةر 

 مي يةةةةةةةةةةكيت  ميجي جةةةةةةةةةر 
 ميجةةةةةةةةةةةةةةةةةم ) ميقةةةةةةةةةةةةةةةةا
 مي  يةةةةةةةى   ( ميللظةةةةةةى
 .ميميز  متف صام

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ااةةةةةةم  مي لةةةةةةتطممن 

متج هان يي ميلاب 
)جيةةةةةةةةةةةةع أياااةةةةةةةةةةةة   

 جظيةةةم مييج ةةةمل   
  ميقجمل( 
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 علل  يي  مييهي ط ةلر
 مطمو.

فيةةةاش  ي قةةةر مييةةةمم )ةةةةا مل 
 لصةةةةةةةةةةةةةةةةن عليهةةةةةةةةةةةةةةةةا ميججةةةةةةةةةةةةةةةة ت 

 مي ص ر(.
أياةةةةةةةةةةةةةةةةب يةةةةةةةةةةةةةةةةع  األربعول

 أصقااى
أي يصام مي لت علل مطيااب  .1

ايكت صقيق  اق م اجلة  
 م ي يةاعمل.

أي يج ظم مي لت م مه فى  .2
 مي اا م   يق مت  ي .

(  اا م 1جيا  )
 مطيااب
( أيام  2جيا  )

 أصقااى 

مطمج قةةةةةةةةةةةةةةةةةر  مي ممياةةةةةةةةةةةةةةةةة ييي  
ميزقل فةةر  ييممييةةر عليهةةا أمفةةات 

 لةةةةةةةةةات يغللةةةةةةةةةر ا ةةةةةةةةةة يكيًا يأل
ييكةةةي  الي هةةةا اايمفاةةةر  كمةةةةى 
ايةةةةةةةةةةةةاى  صةةةةةةةةةةةة م يألياةةةةةةةةةةةةاب 
)أمج قةةةةةةةر   ممياةةةةةةة ييي  ايةةةةةةةط 
 ميكممط(  ميياززمط مييقاار.

 مي ازيز مييهير   قليت
 ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  

  ( ميللظةةةةةةى ميجةةةةةةةم )
 .متفصان مي  يى 

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
طممن مي لةةةت ألجةةةان 
مي فةةةةةةةةة م  ةةةةةةةةةاا م 
ميةةةةةةم م   ميصةةةةةةا م 

ت علةةةةةةةةةةةةةل  ميجةةةةةةةةةةةةةز  
 مطيااب.

الحاديووووووووووووووة 
 واألربعول

أي يةةمم  مي لةةت أجةة م  ميج ةة م   .1 ياى ج  م
  فيي ها  فا م ها.

أي ي اايةةةت مي لةةةت اةةةايج  م يةةةع  .2
 مييقي يي ا .

أي يةةةة امت مي لةةةت ميج ةةة م فةةةى  .3

( أجةةة م  1جيةةةا  )
 مياي ط 
( أي م  2جيا  )
 اجلةى

 يةةةةةر يامجيةةةةةر   مفيةةةةةر ج ةةةةة م ق ي
ال اط يا للر  ياززمط يقاار 
يل لةةةةةةةت  ا افةةةةةةةاط يألةةةةةةةةاام  
أياةةاب مط لةةات  صةة م يلج ةة م 
ال ةاط يا للةر يامجيةر   مفيةةر  

 مي يةةةةةةةةةةكيت  ميجي جةةةةةةةةةر 
 ميقةا مييام   مي ازيز

  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 .مي  يى

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
ممم  مي لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت إل

ي ييةةةةةةةةةةةةةةر ميج ةةةةةةةةةةةةةة م  
   اايل  اها.
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 ثانيًا: اجللسات التدريبية
 التقويم الفنيال التدريبية المواد واألدوال اللعمة محتوى الجلسة أهداف الجلسة وال الجلسةعن رقم الجلسة الوحدة

مييممن يي ميةة ام يامكةط  أ  
 متة ي ا  ااطيااب.

ص م أ لات ي  ي ي ااي اايةت 
 اايج  م  ام ياجيي ا ة ي .

 

الثانيوووووووووووووووووة 
 واألربعول

يةةةةةةةةةةةةةةةيي علةةةةةةةةةةةةةةةل 
 ميااب؟

أي يةةةةةةمم  مي لةةةةةةت أممب زيةةةةةةامل  .1
 مءاميي.

أي يةةةةة أ ي مي لةةةةت عجةةةةم زيةةةةامل  .2
مءاةةةميي )ي ةةةمن مياةةةاب  يةةةةمي 
ميجةةةةةةم   يةةةةةةمم علةةةةةةل ميةةةةةةةا ت( 

 اجلة  م ي يةاعمل.
أي يل ةةةةل مي لةةةةت مي قيةةةةر علةةةةل  .3

مءاةةةةةةةميي أ  يصةةةةةةةافقهت عجةةةةةةةم 
 جلة  م ي يةاعمل.مؤي هت ا

( 1جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  )
 متة   مي
(  ةةةةمميا 2جيةةةةا  )

 طصقااى

 أ لةات ص م إيك م جى  جم 
 ي ةةةمب  أاةةةم مياةةةاب ي مفةةة ي
 مءاةةةةةميي   يصةةةةةافق ميجةةةةةم  

 ياةةززمط يغللةةر  صةةغيمل  ةةمميا
 .يل لت يقاار

 مي يةةةةةةةةةةكيت  ميجي جةةةةةةةةةر 
 ميقةا مييام   مي ازيز

  ميللظةةةةةةةةةةةى  ميجةةةةةةةةةةةةم 
 .مي  يى

مةةةةةةة يامل ي قظةةةةةةر 
لةةةت ألجةةةان طممن مي 

زيةةةةةةةةةةامل مءاةةةةةةةةةةميي  
  متة   مي.

الثالثووووووووووووووووووة 
 واألربعول

جلةةةةةةر    يييةةةةةر 
(5) 

أي ي ةةةةةةةةةةةةيت ميااقةةةةةةةةةةةةا   مطيهةةةةةةةةةةةةاط 
مييهةةةةةاممط متةةةةةة   يير مييج يايةةةةةر 
)ميااةةةةةةةم ميلةةةةةةةاجى( مييةةةةةةةة همفر فةةةةةةةى 

 ميجلةاط ميةاا ر.

أجيةةةةةةة ر ي ج عةةةةةةةر 
إلظهةةام مييهةةاممط 
متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   يير 

 مييج ياير.

أم مط ي ج عةةةةر يةةةةي ميجلةةةةةةاط 
ر  فا ير   ةميم مييهةاممط ميةاا 

متةةةة   يير مييج يايةةةر )ميااةةةم 
 ميلاجى(.

مي ازيةةةةةةةةةةز  مي ةلةةةةةةةةةةةت   
مي يةةةةةةةةةةةةةةةةكيت  ميقةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
ميجةةةةةةةةةةةةم   ميللظةةةةةةةةةةةى  

 مي  يى.
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 ثانيًا: اجللسات التدريبية
 التقويم الفنيال التدريبية المواد واألدوال اللعمة محتوى الجلسة أهداف الجلسة وال الجلسةعن رقم الجلسة الوحدة

الرابعوووووووووووووووووة  
 واألربعول

أي ي اةةةةةةن ميااقةةةةةةا فا يةةةةةةر   ةةةةةةميم  جلةر ا ايير
 مييهاممط متة   يير.

أي ي اةةةةةةن ميااقةةةةةةا فا يةةةةةةر   ةةةةةةميم 
 ميةل كياط مي كمممير.

 ى ميامجايب مي ممياى.أي يجه

جلةةةةةةةةةر إميةةةةةةةةامير 
 يأليهاط.

 

فا يةةةةةةةةةر   ةةةةةةةةةميم مييهةةةةةةةةةاممط  .1
 متة   يير.

فا يةةةةةةر   ةةةةةةميم ميةةةةةةةل كياط  .2
 مي كمممير.

 يهاممط   ميم يأليهاط. .3

ميقةةةةةةةةةةة مم  مييجافيةةةةةةةةةةةةر  
 مييقا مل.
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 إعداد دليل البرناما التدريبي  (2
 ايية همفر  ك ي   صلً يلل ر م ا صلً  ااإعممم مييت ميامجايب مي ممياى ي  يجً  ميااقا فات

 اصا ا ميييامكيي  مييممايي فى   م ميامجايب مي ممياى  أم مم ت  يجلةاط ميامجايب  أ ممفها 
فى ميق يار مي ممياير  يي ي  ها   مطم مط  ميي مم ميية امير   يك جاط ميامجايب مي ممياى ي يلً  

 .(11)فيها   كيلير ميةيم فى  جلي  ميامجايب    اين أجي   
 كتي  جلسال البرناما التدريبي إعداد  (3

علل مي قممط مييك جر يلامجايب مي ممياى  مييامل مي ممياير ي ةير إيى أجزمن  ميك يبي مت   م 
 (12):يي مياجاصم مي ايير جلةا ها ن مي قمل مي ممياير مز أ  أج ي ك ي يق    

 مط ممم مإلجمم ير يها.  مي قمل مي ممياير  مي   يي يت على مةت مي قمل مي ممياير  غ م -أ 
زير ي ق ين  ميجلةاط مي ممياير    اك  ميجلةاط مي ممياير يكت  قمل يي مطجي ر مي ممياير مي -ب 

 يلى: زيجى يقمم.   ييت ميجلةر مي ممياير يا إ امأ ممم ميجلةر  يي 
 مفت ميجلةر. .1
 ميييامك ي اايجلةر   جلي  ا. .2
 عج مي ميجلةر. .3
 ممياير.يلجلةر مي  ميم يةيرمط ممم  .4
 مط ممم ميلمعير يلجلةر مي ممياير. .5
 مطم مط  ميي مم مي الييير ميية امير فى مي مميب .6
 .ميجلةرميية امير فى  ميلجياط مي ممياير .7
 .زيي ميجلةر    ةييها علل أجزمن ميجلةر .8
 ميا ايى(. -مطةاةى - إجممنمط ميجلةر   ج ةت إيى ل لر أجزمن )مي يهيم .9

 مي   يت. .10
 ار.مي غ ير ميممج .11
 أجي ر ميي ااار. .12

  

                                           

 (7يلقن مفت ) (11)
 (8يلقن مفت ) (12)
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   (13)التقويم والتغذية الراجعة والمتابعةإعداد كتي   (4
   م ميك يب يق    على  علي   مي ت    يت مي لت ميييام  اايامجايب مي ممياى اجانً     ك يب 

   ي  ييامفر يم  يا  يكت جلةر يي جلةاط ميامجايب   مفن يع ميهمم  مة يامل    يت يصغمل
 اام كت جلةر. مة يامل مي   يتيكت جلةر يي جلةاط ميامجايب   ي ت   اين   ق ن يي أ ممم

كيا ي  يي ميك يب أيكات مي غ ير ميممجار مي ى ي ت   مييها قةب جةار مي قةي أ  
متك ةاب اايجةار يليهاممط متة   يير  أ  ممجر مجالاو ميةل   اايجةار يلةل كياط مي كمممير  

 ة )مي غ ير ميممجار(.    ي   يي ميجزن ميااا ا
كيا يق    ميك يب علل م م مطيهاط فى ي ااار أ لايهي فى مياي ر مي اياير )مييجزت(  كيا 
ق ام  ي  لب فيها  قميم مطيهاط يي جهاط    ماع ميةل   ميية همم فى ي مير ميجلةر مي ايير   م 

يي ميجزن ميااا اة )أجي ر كي  لااط يلجلةر مي ايير    ي    -ميااقا –يا يكللهت ا  مييممب 
 ميي ااار(.  

 :Developmentلتطوير أو اإلنتاج مرحلة ا -3
   يا:    ت   ه مييمقلر  فن  مي  يي

 الطريقة األولي  صدق المحكميل )الفاعلية الداخلية للبرناما(
 ميامجايب يي فات أةا  ل فى يجات علت ميجل  فى مياجاصم مي ايير:عيجر يي جلةاط  ت  قكيت 

 مم اا  مييق    اأ ممم ميجلةر )فاعلير ممالير(. يم  -أ 
 ر فجياط مي مميب ميية امير ط ممم ميجلةر.ي نييم   -ب 
 ر أةاييب مي   يت ميية امير يل ق ن يي يم   ق ن أ ممم كت جلةر.  نييم  ي -ج 

مييقكييي ( يي 10) فم  ت فى   ه مييمقلر إعممم ميامجايب اص م   مط يير  عم   على 
ئمم هت اممن إل ميصقر ميجلةير  مي ماير ميااصر علت ميجل  مي ما   صيي فى يجات ميي اصيي 

 جلةاط( مة جاااط ميةامل مييقكييي على 25)  ي  ق جم ت  ق ت يق     أجي ر ميامجايب
 .ميامجايب

  

                                           

 (9يلقن مفت ) (13)
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 البرناما التدريبي جلسال(  استجابال المحكميل على 25جدول )
 
رقم 
 الجلسة

 
 عنوال 
 الجلسة

 ل المحكميلاستجابا
ارتباط مدى 

  المحتوى باألهداف
مدى مل مة 
 فنيال التدري 

مدى مل مة أسالي  
 التقويم لتحقيق الهدف

 % العدد % العدد % العدد
 %100 10 %100 10 %100 10 هع الجسم والرأس. 6
 %100 10 %100 10 %100 10 رفرفة اليديل والذراعيل. 7
التحوووووديق فوووووي الفوووووراغ أو  8

 شيا .األ
10 100% 10 100% 10 100% 

المشوووي أو الوقووووف علوووى  9
 أطراف األصابع.

 %90 9 ة%90 9 ة90% 9

 %100 10 %100 10 %100 10 النقر باألصابع. 10
اسوووووووووووووتخدام الحووووووووووووووواس  11

 المتكرر.
10 100% 10 100% 10 100% 

 %100 10 %100 10 %100 10 (.1جلسة تقويمية ) 12
 %100 10 %100 10 %100 10 ضر  الرأس. 13
 %100 10 %100 10 %100 10 شد ولف الشعر. 14
 %100 10 %100 10 %100 10 ضر  الجسم والوجه. 15
 %100 10 %100 10 %100 10 ع  اليد أو القرص. 16
 %100 10 %100 10 %100 10 إيذا  الفم أو األنف. 17
 %100 10 %100 10 %100 10 (.2جلسة تقويمية ) 18
 %90 9 ة%90 9 ة%90 9 طعام والشرا .روتينية ال 19
 %100 10 %100 10 %100 10 روتينية األلعا . 20
 %100 10 %100 10 %100 10 روتينية األماكل. 21
روتينيوووة االهتموووام بوووأجعا   22

 الجسم.
10 100% 10 100% 10 100% 

 %100 10 %100 10 %100 10 (3جلسة تقويمية ) 23
 %100 10 %100 10 %100 10 طعامي نظيف 24
 %100 10 %100 10 %100 10 كوبي الجميل 25
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رقم 
 الجلسة

 
 عنوال 
 الجلسة

 ل المحكميلاستجابا
ارتباط مدى 

  المحتوى باألهداف
مدى مل مة 
 فنيال التدري 

مدى مل مة أسالي  
 التقويم لتحقيق الهدف

 % العدد % العدد % العدد
 %100 10 %100 10 %100 10 السندويتش اللذيذ 26
 %100 10 %100 10 %100 10 أطعم نفسي بنفسي 27
 %100 10 %100 10 %100 10 ملبسي الجميلة 28
 %100 10 %100 10 %100 10 (2ملبسي الجميلة ) 29
 %100 10 %100 10 %100 10 قدمي نظيف 30
 %100 10 %100 10 %100 10 صابونتي الشقية. 31
 %100 10 %100 10 %100 10 أسناني بيضا . 32
 %100 10 %100 10 %100 10 المظهر الجميل. 33
 %100 10 %100 10 %100 10 استخدام الحمام. 34
 %100 10 %100 10 %100 10 (.4جلسة تقويمية ) 35
 %100 10 %100 10 %100 10 مائدتنا الجميلة. 36
 %100 10 %100 10 %100 10 أدوال الطعام النظيفة. 37
 %80 8 %80 8 %80 8 أحافظ على نفسي. 38
 %100 10 %100 10 %100 10 ألعابي مرتبة. 39
 %100 10 %100 10 %100 10 ألع  مع أصحابي. 40
 %100 10 %100 10 %100 10 معي نقود. 41
 %100 10 %100 10 %100 10 ميل على البا ؟ 42
 %100 10 %100 10 %100 10 (.5جلسة تقويمية ) 43

 مم قط ايي  مييقكييي فى جلةاط ميامجايب مي ممياى ئممنأي ( 25جم ت )ي  ق يي مي
%( على جييع ميجلةاط ياعمم 100قيا م لن جييع مييقكييي اجةار )%(  100 -80%)

ايا ي  ق أي ميامجايب  %(90 - %80) عليها جةار مت لان ط( كاج38  19  9ميجلةاط أمفات )
 .ميصمن ميممالى أ  ميلاعلير ميمماليري ي ع اممجر عايير يي 

( 26جم ت )ي  قها ميجانط ااو مي امي ط يي ميةامل مييقكييي كيا  فم 
  مي امي ط. ممن متجممنمط مي ى فات اها ميااقا ييممعال  ل  مء
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واإلجرا ال التي تم مل قبل السادة المحكميل، على البرناما التعديلل المقترحة   (26جدول )
 تنفيذها 

 للتعديلل المقترحة ااإلجرا ال وفق   التعديلل المقترحة م
ام فى مي غ ير ميممجار إ افر جيا  ئ 1

كاميت عي إعامل مي مميب فى قاير  الم 
   اين ميجيا  مييقمم اايجلةر مي اةار.

مي إيل أجي ر  ت إ افر جيا  م م م مطي  
مي غ ير ميممجار كاميت أام يع  ج م إعامل 

 مي مميب فى ميجلةر.
 

 اميت   ع ي قر ميجج ت مي ص ر ي صاق  2
يال ر ايكاي يةيق يأل لات مؤي ها عجم 
إ افر ميجج ت مي ص ر اايجلةر مي اةار 

 عيمل.

 ت  اميت يكاي   ع ميل قر     اين  ي  
 اممت مي ازيز علل كافر ميجلةاط مي ى ي ت مة

 ميميز  اها.

مة اممت ةكيي ق ي ى فى مطم مط  ميي مم  3
  ة امير اايجلةر ميلايجر  ميل لييميي

يي  اان يع يكت مطممل )ميةكيي( فى مياي ر 
مييقي ر  يع أا  كافر متق يا اط 

 مي زير يقياير مي لت.

 ت إ افر ةكيي ق ي ى إيل مطم مط  ميي مم 
ميي ك مل   ميةكيي  م  ميية امير اايجلةر

 غ ان ا ة يكى علل ميجصت. 

إ افر جلةاط    ييير اام كت  قمل يي  4
مي قممط يل ق ن يي يم    مت مط لات فى 

 مي مميب.

 ت إ افر جلةاط    ييير فى جهاير كت  قمل 
 يي مي قممط مييك جر يلامجايب مي ممياى.

  البرناما ستكشافية لجلسالاالدراسة الالطريقة الثانية   
يامجايب فات يي مجلةاط  (9يامم )مة كيافير مممةر   اين جلةاط ميامجايب  ت مجممن  فات

عممم   اميم أ يير عي  ل  ميجلةاط إلجممن مي امي ط مييجاةار فات  إجممن ميجلةاط ميلالير  م 
ج ا ب ( عجاصم مي  ييت يه ه ميجلةاط    27 ي  ق جم ت )  جلةاط ميامجايبميلالى ي  اين مي

 يها. اميمممةر متة كيافير  مي امي ط ميي ل ار  ف ً 
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 والتعديلل المطلوبة نتائا الدراسة االستكشافية  (27جدول )
 التعديل المطلو  غير مناس  مناس  عناصر التقييم م
 -------  √ عج مي ميجلةر 1
 -------  √ ميهمم ميم ي  2

مط ةةةةةةةةةممم ميلمعيةةةةةةةةةر  3
 مإلجمم ير

√  ------- 

مطم مط  مييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مم  4
 ميية امير

يجاةةةةةةةار يةةةةةةع أاةةةةةة  ميقي ةةةةةةر  ميقةةةةةة م فةةةةةةى   √
طم مط  مييةةة مم مي ةةةى فةةةم  ةةةةاب مةةةة اممت م

  ي.مط   يأل لات كايةكيي أ  ميصاا
مي مكيةةز علةةل ميلجيةةاط مي ةةى   اجةةل مي ازيةةز  √  ميلجياط مي ممياير 5

كيكةةةة ي م ةةةةي  اهةةةةا كاي ةلةةةةةت  مي يةةةةكيت  
 ميلجياط ميا ااير.  مي  ليت فمم مإليكاي يي

ما  م   زيع زيي ميجلةاط عي اا ةها   √ زيي ميجلةر 6
يلجيةةةةا  ميي لةةةة ب   اي ةةةة    اميةةةةااو  ف ًةةةة

 اةةةةيي كةةةةت جيةةةةا  علةةةةل أي ي الةةةةت فاصةةةةً  
 ف مل مة ممقر.    أا

 ج يةةع يكةةاي  جليةة  مطجيةة ر ي الةةيت مي لةةت  √  يكاي  جلي  ميجلةر 7
 مي ايةةةيت فةةةى ميي مفةةةم مييا للةةةر ي ةةةة جاار

 ميي الير.
 -------  √  جلي  ميجيا  8

 -------  √ مي   يت 9

إ ةةةافر ااةةةو مطجيةةة ر يةةةااو ميجلةةةةاط   √ مي غ ير ميممجار 10
كاةةةميت فةةةى قايةةةر  الةةةم مي لةةةت فةةةى إعةةةامل 

 مي مميب.
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 :Implementation التنفيذالتطبيق أو مرحلة  -4
ي ق ين مط ممم يجاةا ها    ه مييمقلر   اين جلةاط ميامجايب يل امم على يم فل   تي

مط لات     م  ممب مي  قم اايم  مي  اين ميجها ى يلامجايب على مي ى   ع ميامجايب يي أجلها  
مي ممياى مصم ( ةج مط   ي اع   اين كت جلةر يي جلةاط ميامجايب 8 – 5زيجى ي مم ح  ايي )

مممكها فى ميجلةاط مي ايير    اميت مي ى   مج  ميااقا ألجان مي  اين يي ت   ميي قظاط  مييا فاط 
 ميي ل ب اكت جلةر.

ت  2020-2019ميمممةر ا ت ميلصت ميمممةى ميلاجى يي مياات ميمممةى    اين فم  ت 
ي ليى فيم   كم جا  ميهم أاميت يي فات مطيهاط فى مييجزت    ي  جظمً  يجهاير مة يم مي مميب 

اها ميم ير اغلن يممكز     متق ياجاط ميااصر  ميية جم   مإلجممنمط متق ممزير مي ى فايط 
   الين ميايت اها.

 :Evaluation مرحلة التقويم -5
 مة امت ميااقا أةاييب مي   يت مء ير : 

 :التقويم القبلي -أ 
كت  لت يي مط لات     م  ممب   م مي   يت فات مي مميب    ي  اهمم فيا  ية     ي ت
فا ي ى   ميم    ي ت  ي  يي ا ت   اين ميةل كياط مي كمممير    فى مييهاممط متة   يير مي  قم

 يه م ميهمم.ميااقا   ياأعم ل ييمي مييهاممط متة   يير  ميةل كياط مي كمممير
  التقويم البنائي  -  

ميامجايب ميااقا يع مط لات ألجان   اين  جلةر  ممياير يجل  ا يصاقب يكت  ية يم   يت 
 اين مة يامل ي قظر ااصر اكت  مم يي أ ممم ميجلةاط مييك جر   يك ي يي ا ت  مي ممياى

يلامجايب مي ممياى    ي  يل ق ن يي يم   ق ن كت  مم يي مط ممم ميلمعير يي عمي    ممجر 
 غ ير  ق ن   م ميهمم أ  ية    مي  مت ميقاما فى ميةل   ميي قظ يل لت  كيا ي ت   ميت مي

يلا  مط مييقممل اكت  اي قظ  إيا عي  مين إعامل مي مميب  ف ً مي ميممجار يل لت فى   ن أمم  
جلةر  أ  مة اممت ميجيا  أ  مي مميب اجيا  أام أةهت  أاة  يع  اميت فى متة مم يجياط أ  

 ميلجياط مي ممياير ميية امير.
   النهائيالتقويم  -ج 

  يأل ممم مييجي مل  ي ت   م مي   يت اام متج هان يي مي مميب    ي  يلقكت علل يم   ق ي 
فا ي ى   ميم     ي  يي ا ت   اين مييهاممط متة   يير  الو ميةل كياط مي كمممير  جيير  ل 
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 مييهاممط متة   يير  ميةل كياط مي كمممير علل مط لات     م  ممب مي  قم.
 الدراسة  اجرا ال( 4/5)

 ميمممةر ميييممجير فى: إجممنمط  يلت 
 ماياط  مإل ام ميجظم   ميمممةاط ميةاا ر  مط ميصلر اي غيممط ميمممةر.مت    علل مط -1

 إعممم فا ير   ميم مييهاممط متة   يير يأل لات     م  ممب مي  قم      يي يجاييي: -2

 يجات مييهاممط متة   يير مي م ير. -أ 
 يجات مييهاممط متة   يير مييج ياير. -ب 

م   مي ى    يي ل لر ر يأل لات     م  ممب مي  قإعممم فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممي -3
 يجاتط:

 ميةل كياط ميقمكير مي كمممير. -أ 
 ةل كياط إي من مي مط مي كمممير. -ب 
 ميةل كياط ميي يمل مي كمممير. -ج 

 –مي ق ن يي ص قير مطم مط يي ا ت قةاب مياصا ا ميةيك ي مير يها )ميصمن  -4
  عير.ميلااط( يي ا ت   اي ها علل ميايجر متة  

 إعممم ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى. -5

مي ق ن يي ص قير ميامجايب مي ممياى  ميلاعلير ميممالير ي      اين ميمممةر متة كيافير  -6
 يااو جلةا  .

ما يام عيجر ميمممةر ا مي ر مج  ا ير ي ص مل يي مط لات     م  ممب مي  قم  مي يي  -7
اام  – جمياير   اا ر  –( ةج مط     ةييها إيل يجي ع يي 8 - 5عيام ت ايي )  مم ح أ

 إجممن مي كافؤ ايي مييجي ع يي فى:

 ميي غيممط غيم مي جمياير )ميايم ميزيجى  ممجر مي كان  ممجر مي  قم(. -أ 
 ميي غيممط مي جمياير )مييهاممط متة   يير  ميةل كياط مي كمممير(. -ب 

هاممط متة   يير علل مط لات     م  ممب مي  قم يي   اين فا ير   ميم ميي -8
 .امييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فاليً 

  اين فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير علل مط لات     م  ممب مي  قم يي  -9
 .امييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فاليً 
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مت ميامجايب مي ممياى  مميب مط لات     م  ممب مي  قم ااييجي عر مي جمياير ااة ام -10
 مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى.

يي      م  ممب مي  قممييهاممط متة   يير علل مط لات  فا ير   ميم  اين إعامل  -11
 .اااميً مييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر 

يي      م  ممب مي  قمميةل كياط مي كمممير علل مط لات  فا ير   ميم  اين إعامل  -12
 .اااميً يجي ع يي مي جمياير  مي اا ر مي

 مصم ميج ا ب   ا ياها   مإلجاار علل أة لر ميمممةر  مي ق ن يي صقر فم  ها. -13
 ك اار يلاا ميمممةر  مي  صياط  ميي  مقاط. -14

  المستخدمة اإلحصائية األسالي ( 4/6)
 :يلى فييا ميمممةر فى ميااقا مة اميها مي ى مإلقصا ير مطةاييب   يلت

 م ب ي  ة ى ايي ميلم ن متير يي يل ق ن  المرتبطة للعينال" ويلكوكسول" اراختب -أ 
 .مي ااار ميي غيممط فى مي جمياير يليجي عر  مياام  مي الى مي يا  ممجاط

 ميلم ن  متير مييجي ع يي  كافؤ يي يل ق ن  المرتبطة غير للعينال" ويتني مال" اختبار -ب 
 يلي غيممط مياام  مي يا  فى  مي جمياير  اا رمي مييجي ع يي ممجاط م ب ي  ة ى ايي

 .مي ااار
 .مي ااار ميي غيممط علل مي ممياى ميامجايب ألم قجت علل يل امماألثر   حجم اختبار -ج 
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 الفصل الخامس
 نتائا الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

مإلقصا ير مطةاييب   م ميلصت ج ا ب ميمممةر   لةيم ا  يجافي ها  يي ا ت عمو  ي جا ت
ميج ا ب ميي ال ر اكت فمو يي فم و ميمممةر  لت  لةيم    ك ي  ياياجاطميية امير فى  قليت م

   ه ميج ا ب  يجافي ها فى   ن مإل ام ميجظم   ميمممةاط ميةاا ر ميي ال ر اي غيممط ميمممةر.
 ( نتائا الدراسة وتفسيرها ومناقشتها 5/1)

  وتفسيرها ألولالنتائا المتعلقة بالفر  ا  أوال  
 درجوووال رتووو  متوسوووطي بووويل إحصوووائي ا دالوووة فوووروق توجووود"يةةةجا ميلةةةمو مط ت علةةةل أجةةة  

 ذوي اضووطرا  التوحوود بالمجموعووة األطفووال لوودى االسووتقللية للمهووارال والبعوودي القبلووي القياسوويل
 البعدي". القياس لصالح التجريبية

إلقصا ى مي ااممي م  م مطةل بيي صقر   م ميلمو فات ميااقا ااة اممت   يل ق ن
م ب ممجاط مي ياةيي يل ق ن يي متير ميلم ن ايي ي  ة ى  Wilcoxon Test يلك كة ي 

  فكاجط ميج ا ب علل ميجق  مي الى  مياام  يليهاممط متة   يير يم  أ لات مييجي عر مي جمياير
 (.28ميي  ق اايجم ت )

البعدي للمهارال قياسيل القبلي و داللة الفروق بيل متوسطي رت  درجال ال ( 28جدول )
 االستقللية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد بالمجموعة التجريبية

 األبعاد
نوو 
 العدد البيال القياس

 متوسط
 الرت  

 مجموو
 الرت 

قيمة 
(Z) 

 مستوى
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

حجم األثر 
r) 

المهارال 
االستقللية 

 الذاتية

-فالى 
 اام 

 0 0 0 الرت  السالبة
يل يا   0،01 2،52

 مياام 
 36 4،5 8 الرت  الموجبة 89 0

 - - 0 الرت  المتعادلة

المهارال 
االستقللية 
 المجتمعية

-فالى 
 اام 

 0 0 0 الرت  السالبة
يل يا   0،01 2،53

 مياام 
0 89 

 

 

 36 4،5 8 الرت  الموجبة
 - - 0 الرت  المتعادلة
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 األبعاد
نوو 
 العدد البيال القياس

 متوسط
 الرت  

 مجموو
 الرت 

قيمة 
(Z) 

 مستوى
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

حجم األثر 
r) 

 ميممجر
 لكليةا

-فالى 
 اام 

 0 0 0 الرت  السالبة
يل يا   0،01 2،54

 مياام 
 36 4،5 8 الرت  الموجبة 90 0

 - - 0 الرت  المتعادلة

( ايي ي  ة ى م ب 01 0عجم ية    ) إقصا ًياممير  (  ج م فم ن28يي ميجم ت ) ي  ق
يصايق  أ لات مييجي عر مي جمياير يليهاممط متة   يير يم ممجاط مي ياةيي مي الى  مياام  

 مي يا  مياام    ا ي  ييكي فا ت ميلمو مط ت.
أيا اايجةار يلمتير مي ما ير ف م فات ميااقا اقةاب قجت مطلم مي   أقمل  ميامجايب مي ممياى 

( كيا rفى مك ةاب أ لات مييجي عر مي جمياير يليهاممط متة   يير    ي  اقةاب قجت مطلم )
يلجم ت مييمجاى يية  ياط قجت مي أليم  ا(     قمم ية  ياط قجت مي أليم  ااً 28 ت )اايجم

 أليم ي  ة    يي  0.5إيل أفت يي 0.3 أليم  ايم   يي  0.3ااييم : يي صلم إيل أفت يي 
  2004إيل  مقم صقيق  أليم ف   )إا ا عام ميقليظ   يص لى اا ى  عامت ميجيام   0.5
 (.235ا

فيير قجت مطلم اايجةار يلامجايب مي ممياى علل مييهاممط متة   يير  أااام ا  فم  مم قط 
(  ييا يمت علل مي أليم مي    مي   ق    ميامجايب مي ممياى فى  جيير مييهاممط 9 0  89 0ايي )

متة   يير  ايا ي  ق فاعلير ميامجايب مي ممياى فى مك ةاب مط لات     م  ممب مي  قم 
 مي جمياير يليهاممط متة   يير. ااييجي عر

مي يليت مياياجى يي  ة  ممجاط أ لات مييجي عر مي جمياير فى مي يا  ( 6 ي  ق مييكت )
 مي الى  مياام  طااام مييهاممط متة   يير  ميممجر ميكلير يها.
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(  يوضح متوسط درجال أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي 6شكل )

 مهارال االستقللية وأبعادهالل
( زيامل ي  ة  ممجاط أ لات مييجي عر مي جمياير فى مي يا  مياام  6ي  ق يي مييكت )
مط لات فى مي يا  مي الى يها  ايا  أااام ا مييا للر عي ي  ة  ممجاطيليهاممط متة   يير   

 .ي  ق ألم ميامجايب مي ممياى فى  جيير مييهاممط متة   يير يميهت
إيل إيكاجير إعزمن مطلم ميجا ب عي ميامجايب مي ممياى علل مط لات     م  ممب  م جظمً 

مي  قم ااييجي عر مي جمياير إيل ميامجايب  م   ااإل افر إيل اامل مي يا  مي الى   ك ي  ااممط 
ط مي الير مي ياةا  امت ميااقا  صييت مييجي ع يي   م ىميقيال  ميا ميت مطام  غيم مي جمياير  مة

 ميلاجى  ج ا ج  علل ميجق  مي ايى: مياامير يي ا ت ميلمو 
   النتائا المتعلقة بالفر  الثاني وتفسيرها اثاني  

 األطفال درجال رت  متوسطي بيل إحصائي ا دالة فروق "توجديجا ميلمو ميلاجى علل أج  
 االسوتقللية للمهوارال عديالب القياس في والتجريبية الضابطة بالمجموعتيل التوحد اضطرا  ذوي

 .التجريبية" المجموعة لصالح
مإلقصا ى مي ااممي م  ياي  مطةل ب يل ق ن يي صقر   م ميلمو فات ميااقا ااة اممت 

ايي ي  ة ى م ب ممجاط مط لات      ميلم نيل ق ن يي متير   Mann-Whitney (U) ي جى
ى مي يا  مياام     ي  ي كافؤ أ لات م  ممب مي  قم ااييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر ف
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26.38 متوسط درجات القبلي 16.25 42.63

78.63 متوسط درجات البعدي 26.25 104.88

ط
س

تو
لم

ا
 

 المهارات االستقاللية



  نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها=== ==========================الخامسالفصل 

 

- 209 - 

 

متير ميلم ن ايي  (29 ي  ق جم ت )  مييجي ع يي فى مي يا  مي الى يليهاممط متة   يير
ليهاممط ي  ة ى م ب ممجاط أ لات مييجي عر مي جمياير  مي اا ر فى مي يا  مياام  ي

 متة   يير.
ال المجموعة التجريبية والضابطة في داللة الفروق بيل متوسطي رت  درجال أطف(  29جدول )

  لمهارال االستقلليةالقياس البعدي ل

 العينة المجموعة األبعاد
متوسط 
 الرت 

مجموو 
 الرت 

قيمة 
(U) 

 قيمة 
(W) 

قيمة 
(Z) 

مستوى 
 الداللة

المهارال االستقللية 
 الذاتية

 92 50 11 8 مي جمياير
 01 0 26 3 28 صلم

 28 4 7 مي اا ر
ال االستقللية المهار 

 المجتمعية
 92 50 11 8 مي جمياير 

 01 0 25 3 28 صلم
 28 4 7 مي اا ر

 92 50 11 8 مي جمياير الدرجة الكلية
 01 0 25 3 28 صلم

 28 4 7 مي اا ر
( ايي ي  ة ى 01 0عجم ية    ) إقصا ًيا(  ج م فم ن ممير 29ي  ق يي ميجم ت )

 ممب مي  قم ااييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فى مي يا  مياام  م ب ممجاط مط لات     م 
   ا ي  ييكي فا ت ميلمو ميلاجى. يصايق أ لات مييجي عر مي جمياير؛ يليهاممط متة   يير   ي 
( مي يليت مياياجى يي  ة  ممجاط أ لات مييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر 7 ي  ق مييكت )

 يهاممط متة   يير  ميممجر ميكلير يها.فى مي يا  مياام  طااام مي
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(  متوسط درجال أطفال المجموعتيل التجريبية والضابطة في القياس البعدي 7شكل )

 للمهارال االستقللية
( متير ميلم ن ايي ي  ة  ممجاط أ لات مييجي عر مي جمياير فى 7ي  ق يي مييكت )

ييا للر  أ لات مييجي عر مي اا ر فى جل  مي يا  مي يا  مياام  يليهاممط متة   يير  أااام ا م
مجظم ميلصت  –يجل  مييهاممط  اايمغت يي عمت متير ميلم ن ايي مييجي ع يي فى مي يا  مي الى 

ييا يمت علل فاعلير ميامجايب مي ممياى فى  جيير مييهاممط متة   يير يم  أ لات  –ميمماع 
لياايجر مي جمياير )ميامجايب مي ممياى( م ي مييجي عر مييجي عر مي جمياير يك جهت فم  ام  م ي

 مي اا ر.
 فم صيت ميااقا صلقر جلةير )ام فيت( يكت  لت يي أ لات مييجي عر مي جمياير  مي اا ر 
ي  يي    م مييهاممط متة   يير يميهت يي ا ت عمو مي يا  مي الى  مياام  يليهاممط 

 (14).جي ع ييمتة   يير يم  كت  لت يي أ لات ميي
  

                                           

 (10يلقن مفت ) (14)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

المهارات االستقاللية 
 الذاتية

المهارات االستقاللية 
 المجتمعية

 الدرجة الكلية

المجموعة التجريبية   78.63 26.25 104.88

المجموعة الضابطة   27 17.14 44.14
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 مناقشة نتائا الفرضيل األول والثاني 
فإي ميااقا  )المهارال االستقللية(تم اا  ميلم يي مط ت  ميلاجى اايي غيم مي ااع مط ت 

 علل ميجق  مي ايى: ايجافش ج ا جهيا ياً 
ايي ي  ة ى م ب ممجاط أ لات  إقصا ًيا  صلط ج ا ب ميلمو مط ت إيل  ج م فم ن ممير 

 .جي عر مي جمياير فى مي ياةيي مي الى  مياام  يليهاممط متة   يير يصايق مي يا  مياام ميي
ايي ي  ة ى م ب ممجاط  إقصا ًيا ج م فم ن ممير ايجيا   صلط ج ا ب ميلمو ميلاجى إيل 

مييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فى مي يا  مياام  يليهاممط متة   يير   ي  يصايق أ لات 
 عر مي جمياير.مييجي  

مييهاممط ية    فل   قةًجايظهم م أي أفممم مييجي عر مي اا ر يت    ي  ق يي  ي 
مييهاممط متة   يير اأفممجهت يي أ لات مييجي عر مي جمياير  قيا ظت ية     ي امجرً  متة   يير

مييجي عر يصايق م ن كاجط لييا أم  إيل أي متير مي يجالً ا؛أ لات مييجي عر مي اا ر يم  
ية     يي مجالاويااج ي فهت     ااي ايىمي جمياير فى مي يا  مياام  يليهاممط متة   يير

يامت يم م أفممم مييجي عر  م    ي  جظمً فى مي يا  مي الى اكيا كاجط   مياً  مييهاممط متة   يير
مي جمياير مي ل يمط ااامل ي امجر ااييجي عر  مي ممياى )ميياايجر مي جمياير(مي اا ر ااامل ميامجايب 

ميةل كياط مي كمممير يم  أ لات ية      قةي  ييا أم  إيل ت   اين ميامجايب عليهت  ميامجايب 
 مييجي عر مي جمياير.

ويمكل تفسير تلك النتيجة في ضو  ما تضمنه البرناما التدريبي الهادف إلى تنمية 
جرا ال تمثلل في  التطبيقيالمهارال االستقللية مل خلل فنيال تحليل السلوك   مل محتوى وا 

   ي ميعلل متق ياجاط مي ممياير مي ى أفم ها مطيهاط    اجامع يام ميامجايب مي ممياى فى  .1
ميمعاير فى ةايت مي غلب علل متع يامير ميزم مل يم  مط لات     م  ممب مي  قم   فم م ل ط 

اط  ج ا ب ميمممةاط ميةاا ر   مي ى  جا يط  ل  متق ياجاط مي ممياير يع يا أيامط ي  مطماي
مييهاممط متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم  مي ص م فيها كمممةر إججمة ت 

 مممةر تم  في  تم  في  (Ingersoll, B. & Schreibman, L.  2006)  ةكمياياي
(Laarhoven, T. & Laarhoven-Myers, T., 2006)  مممةر كامم  ي ت 

 مي ى أيامط جيياها إيل قاجر مط لات     م  ممب   (Hume, K., et al, 2009)ام ي ئ
ير مق ياجا هت يا يميي علل مي  قم إيل  الت متة   يير ج يجر مي ص م مي   يااج ي يج  فى  لا

( يي أي مط لات     88  ا. 2011    يا أكمه أةاير يص لل  ميةيم مييمايجى ) م هت  
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م   ةت ع ف هت ااييقي يي اأجها  ةيلير يي أجت  ق ين قاجا هت ياجز ت عي م  ممب مي  ق
  2016(  جهلر على )37  ا.2015 ي    ي لن  ي  يع يا أيامط إيي  ة ةي ميجلاى)

 فى ايلق ظً  ا مجالا ً  م( يي أي مط لات     م  ممب مي  قم  يظهم ي فص مً 414ا. 
ميمعاير  فى يهاممط  ق ين متة   يير علل مم هتف  فل ميقيال ميي يير  ييهاممط ييامة هت
ياجز عي معاير جلة  أ  قياي ها أ  إ اات جلة   ات يا يم ي علل مءاميي فى  جا يهت  مي م ير

يل اات  مم ممن ي اةهت  كيا ياجز ي عي  لهت    ميم مطا ام مي ى فم ي ام  ي يها  كيا 
 م هت أع ب  مج   جا ت مي اات   قيلهت ية  يير ييع يميهت ييك ط مي قكت فى عيلياط مإلام 

 جظًمم مءاان  مييمايي كا ت علل ميييل ل ميابن يزيم يي مطيم مي   مييا للر  ميقيال ج مقى فى
 .مييهات يل لت   ه طممن ميي ل ايي  ميجهم يل فط

مممةر  مة جام ميامجايب مي ممياى علل يجهب  ا  مط  قليت ميةل   مي  اي ى   مي   ي  يي .2
ميةل   فى اي    مي ى يقما فيها    قميم ميا ميت  مطةااب مي ى  ةان   م ميةل   
)ميي جهاط( يل قكت فى يم  ظه م ا علل قةب ميهمم مييممم  ق ي   ة من ا أكيم ميةل   

      أقم مييممات ميةل كير  مط ميجم    ميلاعلير فى   يجع   م ميةل    م  لاا  ازيزه  أ  
فى ميةل كياط ة من ااإلكةاب أ  مي اميت أ  ميق م   ي لن  ي  يع أكمه إم ممم مي قكت 
 ,Ryan) مييممقت مي ى  كم ا كت يي كام ييي مياي   (Sarafino, E., 2012, p.7)ةاممفيج  

C., 2011, p.194) ( امم يت ميزمي اط )43  ا.2017 جيات ميا يب ( 29  ا.2018(  م 
 اميم ميةل   ميية همم   قميم ة ما   أ  ي جها     ك ي   يي ك ي   م مييجهب يا يم علل

 قميم ج ا ب   م ميةل   ايا يةيق يليممب ااي قكت فى ميةل   يي ا ت يا يةان قم ل   
  ك ي  يي ا ت مي قكت فى ج ا ب ميةل   ااي ازيز أ  مي جليم.

علل مياميم يي مطةاييب مي ممياى مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى  ميامجايبمي يت  .3
 ميلجياط مي ممياير مييجال ر يي ميجظمير ميةل كير    ي  اام مممةر ميةل   ميية همم يي قيا 
ميي جهاط  ميا مفب   متا يام يي ميلجياط ميةل كير يا يجاةب ميةل   ميية همم   فم مع يم 

لل مي ازيز ايكت أكام  ميااقا فى  جيير مييهاممط متة   يير علل ميلجياط مي ى  ا يم ع
مييهاممط متة   يير  – متا اام عي ميلجياط ميا ااير  ايا جات يي  ق ين ميةل   ميية همم 

 يصمم يا م اايممقر  ميةاامل يل لت عجم  ق ين ميهمم.  –اأااام ا 
 مع يام ميامجايب مي ممياى علل ميااياط  ميي مم  مطم مط ميي ج مل ااياي ر   ت  ق اج إيل .4

إيكاجاط   جير أ  يامير يم لار مي كاييم  كيا أي أجي ر ميامجايب مي ى مة همفط  جيير مييهاممط 
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متة   يير ة من ميي الن يجها ااييهاممط متة   يير مي م ير أ  مييج ياير؛ فم مع يمط علل 
ر أ  مييليممط مطجي ر مي مفيهير مياصمير  ميقمكير مييي ار يل لت   متا اام عي مط ميم ميللظي

ميةياير    ي  يا ي  مفن يع يا ي ةت ا  مط لات     م  ممب مي  قم يي ف ل مي مكمل مياصمير 
 يميهت.

ايا ييكي ميااقا   كت  قمل     فيم ميامجايب مي ممياى طةاييب    يت يمقلير فى جهاير كت جلةر .5
ا   اط مطجي ر أ  مييممب يي مي ف م علل يم   ق ين مي لت يأل ممم مي ى يي أجله

 مي ممياير   مي اميت فى مإلجممنمط  مطجي ر علل قةب يم   ق ن مط ممم مييجي مل.
مع يام ميامجايب مي ممياى علل   فيم أجي ر ي ااار ي ياي   مصت مي مميب فى مييمكز ااي مميب  .6

 ااييجزت     اين مطيهاط ي ل  مييهاممط      يا يق ن أقم أ ت اصا ا  قليت ميةل  
ت يك ةب ميةل   ييظهمه فى اي ر  تمي  اي ى  مي ماير ميااصر ايكت عات     مي اييت  فاي ل

مي مميب فقةب   يكي يجاغى ميايت علل  اييت مي لت يلةل كياط أ  مييهاممط مييك ةار فى 
 اي اط أام  غيم اي ر مي مميب    أمير  ل  مييهاممط أ  ميةل كياط يع ئاميي غيم مييممب.

ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى يع ج ا ب ميمممةاط مي ى م ةان  .7
أظهمط فاعلير  مميب مط لات     م  ممب مي  قم علل مييهاممط متة   يير مي م ير 

كةااها يهؤتن مط لات كمممةر  (2007)  يلان إامم يت  مييج ياير   جم    ي  فى  جيي ها  م 
 (Toelken, S. & Miltenberger, R., 2012ييل جايمجم ى   يلكيي  ميي جمة يلاج مممةر 

فاعلير مي مميب فى  جيير مييهاممط متة   يير ميقيا ير ميي ال ر اايجظافر  مي ى أظهمط 
  .ميياصير   جا ت مي اات  مييممب  مة اممت مييمقاو

 ؤمت مط ت يلمممةر اأيعلل ميةي مإلجاار مط ت  ميلاجى ييك يي يي ا ت ج ا ب ميلم 
البرناما التدريبي القائم على فنيال تحليل السلوك التطبيقي يتصف بالفاعلية في تنمية "

 .  "المهارال االستقللية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد
   النتائا المتعلقة بالفر  الثالث وتفسيرها اثالث  

 درجوووال رتوو  متوسوووطي بوويل اإحصوووائي   دالووة فوووروق "توجووديةةجا ميلةةمو ميلايةةا علةةةل أجةة  
 األطفووال ذوي اضووطرا  التوحوود بالمجموعووة لوودى التكراريووة للسوولوكيال والبعوودي القبلووي القياسوويل
 .القبلي" القياس لصالح التجريبية

مإلقصةةةا ى مي اةةةاممي م   مطةةةةل ب يل ق ةةةن يةةةي صةةةقر  ةةة م ميلةةةمو فةةةات ميااقةةةا ااةةةة اممت 
م ةةب ممجةةاط مي ياةةةيي لةةم ن اةةيي ي  ةةة ى يل ق ةةن يةةي متيةةر مي Wilcoxon Test يلك كةةة ي 
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  فكاجةةةط ميج ةةا ب علةةةل ميجقةةة  مي الةةى  ميااةةةم  يلةةةل كياط مي كممميةةةر يةةم  أ لةةةات مييجي عةةةر مي جميايةةر
 (.30ميي  ق اايجم ت )

والبعدي للسلوكيال (  داللة الفروق بيل متوسطي رت  درجال القياسيل القبلي 30جدول )
 التوحد بالمجموعة التجريبية التكرارية لدى األطفال ذوي اضطرا 

 األبعاد
نوو 
 العدد البيال القياس

 متوسط
 الرت  

 مجموو
 الرت 

قيمة 
(Z) 

 مستوى
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

حجم 
  (r)األثر

السلوكيال 
الحركية 
 التكرارية

قبلي/ 
 بعدي

  21 3،5 6 الرت  السالبة
2،23 

 
للقياس  0،05

 القبلي

 
 0 0 0 الرت  الموجبة 0،79

 - - 2 الرت  المتعادلة

سلوكيال 
إيذا  الذال 
 التكرارية

قبلي/ 
 بعدي

  15 3 5 الرت  السالبة
2،07 

 
للقياس  0،05

 القبلي

 
 0 0 0 الرت  الموجبة 0،73

 - - 3 الرت  المتعادلة

السلوكيال 
المقيدة 
 التكرارية

قبلي/ 
 بعدي

  3 1،5 2 الرت  السالبة
غير  1،34

 لةدا

 
- 

 
 0 0 0 الرت  الموجبة -

 - - 6 الرت  المتعادلة
 

الدرجة 
 الكلية

قبلي/ 
 بعدي

  28 4 7 الرت  السالبة
2.37 

 
للقياس  0،01

 القبلي

 
 0 0 0 الرت  الموجبة 0،83

 - - 1 الرت  المتعادلة

( اةةةةيي 01 0  05 0)عجةةةةم يةةةةة     إقصةةةةا ًيا(  جةةةة م فةةةةم ن مميةةةةر 30ي  ةةةةق يةةةةي ميجةةةةم ت )
يلةةل كياط مي كممميةةر يألااةةام  ميممجةةر ميكليةةر يل ا يةةر ي  ةة ى م ةةب ممجةةاط مي ياةةةيي مي الةةى  ميااةةم  

يصةايق ميم ةةب مطعلةل   ةةى ميم ةب ميةةايار  ايةةا ي  ةق أي ميلةةم ن  يةم  أ لةات مييجي عةةر مي جميايةر
مي كمممير( قيا كاجط متير ميلةم ن  يصايق مي يا  مي الى  فييا عمم مياام ميلايا )ميةل كياط ميي يمل

   اةة ي  إقصةةا ًيااةةيي ي  ةةة ى م ةةب مي ياةةةيي مي الةةى  ميااةةم  يةةم  مييجي عةةر مي جميايةةر غيةةم مميةةر 
 ييكي فا ت ميلمو ميلايا.

أيا اايجةار يلمتير مي ما ير ف م فات ميااقا اقةاب قجت مطلم مي   أقمل  ميامجايب مي ممياى 
( كيا rممير يم  أ لات مييجي عر مي جمياير    ي  اقةاب قجت مطلم )فى الو ميةل كياط مي كم 

(   فم  مم قط فيير قجت مطلم اايجةار يلامجايب مي ممياى علل ميةل كياط مي كمممير 30اايجم ت )
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(  ييا يمت علل مي أليم مي    مي   ق    ميامجايب مي ممياى فى الو 83 0  73 0 أااام ا ايي )
مط لات      ب مي ممياى فى الو ةل  اط مي كمممير  ايا ي  ق فاعلير ميامجاي   ليت ميةل كي

 م  ممب مي  قم ااييجي عر مي جمياير مي كممم .
( مي يليت مياياجى يي  ة  ممجاط أ لات مييجي عر مي جمياير فى مي يا  8 ي  ق مييكت )

 .مي الى  مياام  طااام ميةل كياط مي كمممير  ميممجر ميكلير يها

 
(  يوضح متوسط درجال أطفال المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي 8شكل )

 للسلوكيال التكرارية وأبعادها
إيل إيكاجير إعزمن مطلم ميجا ب عي ميامجايب مي ممياى علل مط لات     م  ممب  م جظمً 

 يا  مي الى   ك ي  ااممط مي  قم ااييجي عر مي جمياير إيل ميامجايب  م   ااإل افر إيل اامل مي
مي ياةاط مي الير   امت ميااقا  صييت مييجي ع يي   م ىميقيال  ميا ميت مطام  غيم مي جمياير  مة

  مياامير يي ا ت ميلمو ميمماع  ج ا ج  علل ميجق  مي ايى.
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   النتائا المتعلقة بالفر  الرابع وتفسيرها ارابع  
 األطفال درجال رت  متوسطي بيل إحصائي ا دالة روقف "توجديجا ميلمو ميمماع علل أج  

 التكرارية للسلوكيال البعدي القياس في والتجريبية الضابطة بالمجموعتيل التوحد اضطرا  ذوي
 .الضابطة" المجموعة لصالح

مإلقصا ى مي ااممي م  ياي  مطةل ب يل ق ن يي صقر   م ميلمو فات ميااقا ااة اممت 
ايي ي  ة ى م ب ممجاط مط لات      ميلم نيل ق ن يي متير   Mann-Whitney (U) ي جى

  ي  ي كافؤ أ لات  مياير  مي اا ر فى مي يا  مياام ؛م  ممب مي  قم ااييجي ع يي مي ج
ميلم ن ايي  ( متير31   ي  ق جم ت ) يا  مي الى يلةل كياط مي كممميرمييجي ع يي فى مي

ي جمياير  مي اا ر فى مي يا  مياام  يلةل كياط ي  ة ى م ب ممجاط أ لات مييجي عر م
 مي كمممير.
داللة الفروق بيل متوسطي رت  درجال أطفال المجموعة التجريبية والضابطة في (  31جدول )

  القياس البعدي للسلوكيال التكرارية

 العينة المجموعة األبعاد
متوسط 
 الرت 

مجموو 
 الرت 

قيمة 
(U) 

 قيمة 
(W) 

قيمة 
(Z) 

مستوى 
 لداللةا

السلوكيال 
الحركية 
 التكرارية

 50 44 56 5 8 مي جمياير
8 50 44 50 2 27 0 05 

 50 75 79 10 7 مي اا ر

سلوكيال إيذا  
 الذال التكرارية

 00 45 63 5 8 مي جمياير 
9 00 45 00 2 25 0 05 

 00 75 71 10 7 مي اا ر
السلوكيال 

 المقيدة التكرارية
 00 53 63 6 8 مي جمياير 

17 00 53 00 1 31 
غيم 
 00 67 57 9 7 مي اا ر ممير

 الدرجة الكلية
 50 37 69 4 8 مي جمياير

1 50 37 50 3 08 0 01 
 50 82 79 11 7 مي اا ر
( ايي 01 0  05 0عجم ية    ) إقصا ًيا(  ج م فم ن ممير 31ي  ق يي ميجم ت )

مي  قم ااييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فى مي يا   ي  ة ى م ب ممجاط مط لات     م  ممب
 -فييا عمم مياام ميلايا )ميةل كياط ميي يمل مي كمممير (  –مياام  يلةل كياط مي كمممير ة من يألااام 
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أ  ميممجر ميكلير ي ا ير مي  ميم   ي  يصايق أ لات مييجي عر مي اا ر  قيا ي  ة  ميم ب 
 ر  ايا يمت علل مجالاو ميةل كياط مي كمممير يم  أ لات مطعلل يصايق مييجي عر مي اا

   ا ي  ييكي فا ت ميلمو ميمماع. جمياير ي امجر ااييجي عر مي اا ر؛مييجي عر مي 
مي جمياير  مي اا ر ى يي  ة  ممجاط أ لات مييجي ع يي ( مي يليت مياياج9 ي  ق مييكت )

 يممجر ميكلير يها.فى مي يا  مياام  طااام ميةل كياط مي كمممير  م

 
(  متوسط درجال أطفال المجموعتيل التجريبية والضابطة في القياس البعدي 9شكل )

 للسلوكيال التكرارية وأبعادها
 فم صيت ميااقا صلقر جلةير )ام فيت( يكت  لت يي أ لات مييجي عر مي جمياير  مي اا ر 

يا  مي الى  مياام  يلةل كياط ي  يي ية    ميةل كياط مي كمممير يميهت يي ا ت عمو مي 
 (15)يم  كت  لت يي أ لات مييجي ع يي. مي كمممير

 مناقشة نتائا الفرضيل الثالث والرابع 
فإي ميااقا  (السلوكيال التكرارية) ميلاجىاايي غيم مي ااع  ميلايا  ميمماعتم اا  ميلم يي 

 علل ميجق  مي ايى: ايجافش ج ا جهيا ياً 
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( 01 0  05 0عجم ية    ) إقصا ًيا ج م فم ن ممير إيل  لايامي  صلط ج ا ب ميلمو 
يلةل كياط مي كمممير يألااام  ميممجر ميكلير مي ياةيي مي الى  مياام   ممجاطايي ي  ة ى م ب 

يصايق ميم ب مطعلل   ى ميم ب ميةايار  ايا ي  ق أي  يل ا ير يم  أ لات مييجي عر مي جمياير
ى  فييا عمم مياام ميلايا )ميةل كياط ميي يمل مي كمممير( قيا كاجط ميلم ن يصايق مي يا  مي ال

 إقصا ًيا.ميلم ن ايي ي  ة ى م ب مي ياةيي مي الى  مياام  يم  مييجي عر مي جمياير غيم ممير 
( 01 0  05 0عجم ية    ) إقصا ًيا ج م فم ن ممير     صلط ج ا ب ميلمو ميمماع إيل

ت     م  ممب مي  قم ااييجي ع يي مي جمياير  مي اا ر فى ايي ي  ة ى م ب ممجاط مط لا
فييا عمم مياام ميلايا )ميةل كياط ميي يمل  –مي يا  مياام  يلةل كياط مي كمممير ة من يألااام 

أ  ميممجر ميكلير ي ا ير مي  ميم   ي  يصايق أ لات مييجي عر مي اا ر  قيا  -مي كمممير ( 
يجي عر مي اا ر  ايا يمت علل مجالاو ميةل كياط مي كمممير يم  ي  ة  ميم ب مطعلل يصايق مي

 أ لات مييجي عر مي جمياير ي امجر ااييجي عر مي اا ر  

ية    ميةل كياط فل  ايظهم م مجالا ً أي أفممم مييجي عر مي اا ر يت    ي  ق يي  ي 
ميةل كياط مي كمممير يم   مي كمممير ي امجر اأفممجهت يي أ لات مييجي عر مي جمياير  قيا ظت ية   

فهت  م ن كاجط يصايقهت   ااي ايىلييا أم  إيل أي متير مي ا؛أ لات مييجي عر مي اا ر يم لاً 
يامت  م    ي  جظمً فى مي يا  مي الى امم لا  ية    ميةل كياط مي كمممير كيا كاجط   مياً يي يااج ي 

ي امجر ااييجي عر  ى )ميياايجر مي جمياير(مي مميايم م أفممم مييجي عر مي اا ر ااامل ميامجايب 
  ييا أم  إيل مجالاو ية    ت   اين ميامجايب عليهت  مي جمياير مي ل يمط ااامل ميامجايب 

ميةل كياط مي كمممير يم  أ لات مييجي عر مي جمياير فييا عمم ميي الن يجها اايةل كياط ميي يمل 
  مي كمممير.

  إجرا ال التدري  الخاصة بالبرناما التدريبي القائم ويمكل تفسير تلك النتيجة في ضو 
 على النحو التالي  على فنيال تحليل السلوك التطبيقي

ةل كياط أام   مط  مم ية يم يي ميلاب  مة همم مة اممت ا  يي ميامجايب  ممياً  .1
ايةل كياط غيم ا  مي مميااط ميقمكير   مي   يل ت مة اممي  مم ًيا فى إكةاب مط لات

اغو ميجظم عي ك جهت  –ظيلير أ  غيم ميهامفر  مي ى  امم اها ميةل كياط مي كمممير مي  
يليهاممط أ  مة اممت ميةل كياط   اميلها ي صاق  –عامييي أ      مق ياجاط ااصر 

ةل كياط ي  مف ر فى إ ام مييج يع مي   يايي ي في    ي لن  ي  يع ج ا ب مممةر ةها 
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أي مي مميااط ميقمكير  يجع أ    لت ميةل كياط ميم  يجير (  مي   أظهم 2012ميالاجى )
 يم  مط لات     م  ممب مي  قم. 

 مي    – قليت ميةل   مي  اي ى  –ي  ت ميامجايب علل مة اممت أقم مييممات ميةل كير  .2
يا يم علل يجي عر يي ميلجياط مي ى  ة امت اجاًن علل  ايار ميةل   ميية همم   ميهمم 

   ة من مييجع أ  مي اميت  مإلكةاب   ي لن  ي  يع يا أيامط ي  ج ا ب مييمج   ق ي
ميمممةاط يي جم    فاعلير   م مييمات فى الو ميةل كياط مي كمممير إ م يا ميا يمط 
فجياط  اميت ميةل   مييجاةار ييا ير ميةل    ميغمو مييممم  ق ي   كمممةر أ ييم  يلى 

، (Healy, O., O’ Connor, J., Leader, G. & Kenny, N., 2008) ئام ي 

 ,McPhilemy, C. & Dillenburger) مممةر كالميي ي  فيليى  كام ت ميلجا مجم 

K., 2013) مي ى أظهمط جيياها فاعلير مة اممت  قليت   (2015( مممةر إيياي مييصمم 
الميي ميةل   مي  اي ى فى الو ميةل   مي  قم   ااصر ميةل كياط مي كمممير   مممةر ك

 مي ى  (Peterson, K., Piazza, C. & Volkert, V., 2016) اي مة ي  ئام ي
فى أقم ميةل كياط ميي يمل  ميم  يجير  مي ى   الن ااي ل يت ميغ م ى يم   اأظهمط مجالا ً 

 مط لات     م  ممب مي  قم اام  مميايهت يي ا ت يجهب  قليت ميةل   مي  اي ى.
ميم م مإليجااى  مإلجمم ى يل لت  مة اممت ميياززمط مييل لر ي  ت ميامجايب علل أةا   .3

يمي    ااصر مييامير يجها ييا يها يي م م يهت فى  ازيز ميةل   مييمغ ب أكلم يي 
 مي ازيز ميياج  .

مع يام ميامجايب مي ممياى علل فجياط  ممياير فا ير علل ميجظمير ميةل كير يي مي ازيز  .4
يجةم   مي كممم   أايم مي ازيز يقيي صم م متة جاار    ي  )مييام   ميياج  (  ميقا م

فى   ن مممةر يةاااط ي جهاط ميةل   مي ى يجا عليها يمات  قليت ميةل   
مي  اي ى   ااي ايى إي كاي ميغمو      ليت ميةل كياط مي كمممير  فإي مييممب يايم إيل 

ل  ميةل كياط اااممط يجلمل عجم   م اا يةاااط مي ى  ؤم  إييها  ك ي    ليت أ  يق  مي
ظه م ا   مة امميها اايياززمط مييقاار عجم ما لا ها أ  مة امميها اةل كياط جميمل  امفر 

امياي أم  إيل مجالاو ممت فى ية    ميةل كياط مي كمممير   ي لن  ي  يع ج ا ب مممةر 
 ,Boyd, B., McDonough, S. & Bodfish)ا يم  ة يلي ياكم ج   جيي  ا مفيش 

J., 2012)  يي أي مي ما ط  مط مطةا  ميةل كى كاجط  م ألم  م ق فى ميي ات مط ت
فى الو ميةل كياط مي كمممير ميقمكير  كيا أ صط ميمممةر ا م مل ميايت علل يغت 
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فى إظهام  ممي لت قات ظه م ميةل كياط مي كمممير ايليممط يا للر   عمت  مك  ية يمً 
  ي  فى ةايت عمت  يكيي  ل  ميةل كياط يي متة يممم أ   زميم  ميةل كياط مي كمممير 

 يم ها.  
فى مياي ر مي اياير مييقي ر ااي لت   ي مم  أم مط ي  مفملعلل  مع يام ميامجايب مي ممياى .5

 متج  ن يي قاجاط مي لت  مغا   فى ميياززمط  فى الن فما يظه م ميةل كياط 
صت إيل ميج يجر ميةاا ر   الو ميةل كياط مي كمممير مياميلر  فم أةهت كت  ي  فى مي   

 يم  مط لات ااييجي عر مي جمياير ي امجر اأفممجهت ااييجي عر مي اا ر.
 جلي  ميامجايب مي ممياى فى اي ر أيجر ت  ةاب مييا م ااي لن أ  مي غ  ميجلةى يي فات  .6

يجي ى   ظه م متة جاااط مط لات   مي   ام م يا يؤمياي إيل زيامل ميةل   مي كممم   م
 ,.Deramus, M)مممي    ييييتغيم مي ظيلير     م ي لن يع يا أكم   ج ا ب مممةر 

يي  (Joosten,A. & Bundy, A., 2010) مممةر أجي ا ج ة يي  أجي ا ا جم   (2009
م  ممب مي  قم إجيا  ى ج اج يل لن  ي كمممير مي ى يظهم ا مط لات    أي ميةل كياط م

  .ييام ي ا    يقم مير مت  ياياط   غياب مي لاعت متج ياعى يميهت مي  
  يجط إجممنمط ميامجايب مي ممياى   ايً ا ايكت فمم  يع كت  لت يي فات ميااقا أ   .7

مطيهاط فى مييجزت    ي  يك ي كت  لت ييلت قاير فميمل اايمغت يي  ياا  ميةل كياط 
ا  ا لم يي  لت ءام  كيا أي ميامجايب   يي مي كمممير  إت أي يةااا ها أ  ج ا جه

 علي  فإي   فى  ق ين ميهمم مييقمممة اممًت يألجي ر فى قاير عمت جم   ميجيا  
مي  اين ميلمم  يجلةاط ميامجايب فم ةيق يلااقا يي    يع ميامجايب  فً ا يقاير كت  لت 

  .يممعال ييامأ ميلم ن ميلممير ايي عيجر ميمممةر
فى ية    ميةل كياط  ممًت  اج ا ب ميلم يي ميلايا  ميمماع فم أظهمم مجالا ً   فى قيي أي

  ا يلق ظً  ممًت  اميقمكير مي كمممير  ةل كياط إي من مي مط مي كمممير؛ فإي ميج ا ب يت  ظهم مجالا ً 
  ي  فم يمجع إيل أي ميةل   ميي يم فم مك ةب صلر فى ية    ميةل كياط ميي يمل مي كمممير  

الو  ل  ميةل كياط ميي يمل فم  ق اج إيل  فط أكام يي ااط ج يجر ي  ت ف مل ظه مه   أي ميل
 فم يك ي  ي  يمجا  إيل أي مي مات مي ا ت علل مطة  ميةل كير ت يجم  جلاًا يع   ه مي مميب  

إياي  مم      م ي لن يع ج ا ب مممةر إييزمايا ف ي  ي  فايةايا  ةت ااي  يم   ىمطجيا  ميةل كير مي 
 & .Fulton, E., Eapen, V., Crncec, R., Walter, A)كمجةي   أيي   ي م  ةايى م جمز

Rogers, S., 2014)  ً فى ية    ميةل كياط مي كمممير يم   ايلق ظً  ا مي ى أظهمط مجالا
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مط لات     م  ممب مي  قم    ي  اام  ممياهت يي ا ت جظات ميجلم يل مات ميياكم  إت أي 
فى ية    ميةل كياط ميي يمل أ  ميي  يار أ  ميةل   متة ق م    ايلق ظً  ايج ا ب يت  ظهم  قةجً م

 يم  عيجر مط لات     م  ممب مي  قم. 
كيا   لن  ل  ميج يجر يع  ج ا ب مممةر امياي ا يم  ة يلي ياكم ج   جيي  ا مفيش 

(Boyd, B., McDonough, S. & Bodfish, J., 2012) إيل  يؤم  ي مات ميةل كى يت يي أي م
مجالاو يلق ظ فى ية     كممم ميةل كياط ميي يمل  مي   ةير يم  مط لات     م  ممب 

 مي  قم.
 ييكي مإلجاار علل ميةؤمت ميلاجى يلمممةر اأي يي ا ت ج ا ب ميلم يي ميلايا  ميمماع 

بالفاعلية في خف   "البرناما التدريبي القائم على فنيال تحليل السلوك التطبيقي يتصف
 .  السلوكيال التكرارية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد"

 ( التوصيال والتطبيقال التربوية  5/2)
فةةى  ةة ن يةةا أةةةلمط عجةة  ج ةةا ب ميمممةةةر ميقاييةةر فإجةة  ييكةةي   ةةميت يجي عةةر يةةي مي  صةةياط 

  مي  اي اط مي ما ير علل ميجق  مي ايى:
فةةى   ةةميت   قليةةت ميةةةل   مي  اي ةةىيةةر مي ةةمات مي ةةا ت إجةةممن مييزيةةم يةةي ميمممةةةاط عةةي فاعل -1

علية     يةم  فاعليةر مي ةمات مي ةا ت امياط مي ماير ميااصر يأل لةات     م ة ممب مي  قةم
فةةةةى  جييةةةةةر مييهةةةةةاممط مييا للةةةةةر ةةةةةة من مطكاميييةةةةةر أ  يهةةةةةاممط مياجايةةةةةر اايةةةةة مط أ  ي مجهةةةةةر 

 .ميةل كياط ميييكلر مي ى  صمم عي   ه ميل ر يي مط لات

 ةةم مل  يةةايا م ةة ممب مي  قةةم يةةم  مط لةةات اصةة مل مفي ةةر   يةةي اةة ت فميةةن ي اةةمم  -2
مي اصصةةةاط  يل  صةةةت إيةةةل صةةة مل كايلةةةر عةةةي مي لةةةت   ااي ةةةايى م اةةةا  فةةةممم ااي يةةةايا 

 ميصقيق.

جةم    مت  يات اج عير مطجية ر ميي ميةر يهةؤتن مط لةات فةى مييممكةز  مييؤةةةاط   يامفةر  -3
مطجي ر اايمل عي مط ميم ميللظير يي مجهر ج مقى مي ص م يم  كت جيا    أي  ك ي   ه 

 مط لات     م  ممب مي  قم.

مي مكيةةةةز علةةةةةل  ةةةةمميب مط لةةةةةات     م ةةةة ممب مي  قةةةةةم علةةةةل مييهةةةةةاممط متةةةةة   يير فاةةةةةت  -4
 ممييهةةةاممط مطكاميييةةةر    يةةة  ييةةةةاعم هت علةةةل ميةةة الا يةةةي متع ياميةةةر ميزم ةةةمل   مةةةة امممً 

 يع اام مك ةااهت يليهاممط مي زير ي ي .إلمياجهت فى مييج 
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  ةةةةييي مياةةةةمميب مي مميايةةةةر  مي اليييةةةةر اةةةةاييممكز  مييةةةةممم  طجيةةةة ر  مط أ ةةةةممم يقةةةةممل   -5
  جاةةةب يةةع ميل ةةر ميايميةةر يأل لةةات     م ةة ممب مي  قةةم  كيةةا    مفةةن يةةع ممجةةر مي  قةةم 

 يميهت  ية    مي كان.

ميصةم أ  مي ةمميب    ية  ييجةع أ  ميقةم  م مل ميايت علل الو مي ة  م  مي لةن فةى اي ةر  -6
 اها. مياايمً  ايي ظه م ميةل كياط غيم مي  مف ير   مي ى  م ا  مم اا ً 

يةي اة ت فةى مةةت ميا ة  مي ما يةر  مي مميايةر      م  ممب مي  قمإيمم   ميم  مط لات  -7
اًكةا ااي لةت  قميم متق ياجةاط مي مميايةر  مإلميةامير مي ةى يق اج جهةا؛ فهةت أكلةم مطفةممم مق ك

   اايً  يا .

ييجهب  قليت ميةل    ا  يي   ظيلً يليا صيي  ي ميى ميمعاير  أ ييان مطي م   أميرإعممم  -8
  أ  مي اايةت يةع ميةةل كياط غيةم مييمغ اةر فى  جيير مييهاممط مي  مصلير مييا للرمي  اي ى 

ميقيا يةر  للةر ةة من  ظيم   م مييمات فةى  جييةر كافةر مييهةاممط مييا  كيلير ا ي  ق كيا 
 .   الو ميةل كياط غيم مييمغ ار ااة اممت   م مييجهب ميةل كىأ  ميلغ ير

مي مكيز علل الو ميةل كياط مي كمممير أ  ميةل كياط غيم مي ظيلير فاةت مياةمن فةى  ةمميب  -9
مط لةةةةةات أ   الةةةةةييهت يليهةةةةةاممط مييا للةةةةةر ةةةةةة من مي م يةةةةةر أ  مطكاميييةةةةةر    يةةةةة  طي  لةةةةة  

إجيةةا  زيةةم يةةي  يةة ط متج اةةاه يةةم  مط لةةات     م ةة ممب مي  قةةم جا يةة  عةةي ميةةةل كياط 
مي ص م مي   يااج ي يج       مطيم مي   يؤلم علل ي قظةر مي لةت يليهةاممط مييجي جةر 

 أياي  اايةلب   ااي ايى صا ار   ليم ا  مك ةااها   ايييها. 

ة  اات قاتط مي  قم    ةميت  م مل إجيان يممكز ي اصصر يل  قم قك يير  أ لير    ت اا -10
   مي ةةةةمميب يأل لةةةةات  أ ييةةةةان أيةةةة م تميمعايةةةةر مييةةةةايلر يهةةةةا يةةةةي قيةةةةا مي يةةةةايا  مي الةةةةيت 

  ةةةم مل  ةةة فيم مإليكاجيةةةاط ميياميةةةر  ميايةةةمير يةةةي كةةة ممم  ايةةةر  جلةةةةير فةةةى  لةةة  مييممكةةةز  
 .     يهت   ميت  ل  ميامياط يأل لات 

    فةةى  الةةيت   ةةمميب مط لةةات  أجيةة ر ميلاةةب متع يةةام علةةل مي ةةمن  مطةةةاييب مياصةةمير  -11
 علل مييهاممط مييا للر    ي  ييا ي ي ا ي ا  يي  مكمل اصمير ف ير.  م  ممب مي  قم

    م ةةةة ممب  لةةةةات مط ميي اةةةةايليي يةةةةع  يل ميةةةةمييمت  يةةةةات ا  ةةةةميت مييال يةةةةاط  ميياةةةةامم  -12
 ط ميةةل كير مي ةى  اكةم مي  قم عي كيلير مي اايت يع  ؤتن مط لات  مي غلةب علةل ميييةك

صةةةل  ميقيةةةال مطةةةةمير   مي ةةةى  جةةة ب عةةةي عةةةمت ممميةةةر  يامفةةةر اأةةةةااب  ةةة م مت ةةة ممب أ  
 أةاييب مي اايت يا .  
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 قةةةةيي جةةة مل  ج عيةةةر مياةةةمياط ميي ميةةةر طةةةةم  ةةةؤتن مط لةةةات مةةةة قمما أةةةةاييب  ةةةةات ي -13
   ج يع يصامم ا  يجات ها كيجات ميصقر  مإلع ت  مي اليت.

  أاصةةا ى يي ةة يل  ةة ه ميل ةةر يةةي  ايةةب أ لةةات   ايةةب جلةةةى ميةةن عيةةت ي كايةةت ةة فيم ف -14
  .جلةل إيل جاجب مييممةر  مطةمل

  م مل مت  يات  مي مكيز علل يامأ مي ازيز  مي قليز فل  اليت  ؤتن مط لات. -15

  ( البحوث المقترحة5/3) 
مي ةةةى   صةةةلط إييهةةةا  ميج ةةةا ب   كةةة ي   ج ةةةا ب ميمممةةةةاط ميةةةةاا ر مإل ةةةام ميجظةةةم اجةةةان علةةةل 

يةي ميمممةةاط  مميمممةر ميقاييةر  يةا فمية  ميااقةا يةي  لةةيممط  يجافيةر يلج ةا ب؛ ي  ةمح ميااقةا عةممً 
 يه م مييجات   يلت فى:  مياق ا مة كياًت 

 مي ةةةر     جةةةمم ت ميجيةةةا  مييصةةة ملفاعليةةةر امجةةةايب  ةةةممياى فةةةا ت علةةةل يةةةممات أاةةةم  يلةةةت:  -1
 متةة   يير يهةاممطمي مي كايةت ميقةةى فةى  جييةر  لصةلر  مي مميب ااييقا تط مييجياك  ي  

     م  ممب مي  قم.يم  مط لات 
    يةةم  مط لةةات  مييهةةاممط متةةة   ييرفةةى  جييةةر  مي صةةا متج ياعيةةرفاعليةةر مةةة اممت  -2

 م  ممب مي  قم.
  جيير مييهاممط متة   يير فةى الةو ميةةل كياط مي كممميةر ميجي يةر يةم  مط لةات    ألم  -3

 .م  ممب مي  قم

 جييةةر فةةل  مةةة اممت مي ةةمميب عةةي ااةةم  مي ةةمميب مي  ليةةم مممةةةر ميكيةةم عةةي يةةم  فاعليةةر  -4
 يهاممط  ميم  مط لات     م  ممب مي  قم فى  مميب أاجا هت.

مممةةةةر ميلةةةم ن فةةةى يةةةة    ميةةةةل كياط مي كممميةةةر فةةةى  ةةة ن ااةةةو ميي غيةةةممط ميميي غممفيةةةر  -5
 ميايم ميزيجى(. - ياعى)ميجج   ميية    متف صام   متج

مممةةةةر    يييةةةر ييةةةم  مةةةة اممت ي ةةةميى ميمعايةةةر ايممكةةةز     متق ياجةةةاط ميااصةةةر ييةةةجهب  -6
  قليت ميةل   مي  اي ى.

يةم   فةى الةو ميةةل كياط مي كممميةر   مي ر  ية ش  قليت ميةل   مي  اي ىفاعلير كت يي  -7
 )مممةر ي امجر(.     م  ممب مي  قممط لات 

 ي اميت م جا ا هت جق  أاجا هت.     م  ممب مي  قماان مط لات امجايب إميام  ء -8

 أةم مط لات     م  ممب مي  قم.مممةر يةقير تق ياجاط  -9
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 الملخص باللغة العربية 
 مقدمة 

  قيا  زميمط جةار مج يامه فى مأكلم مت  ممااط ميجيا ير مج يامً يام م  ممب مي  قم أقم 
يايجر أ  أعممن  يج يااط يقممل أ   ًر ال افاط  مياايت غيم يم ا مء جر مطايمل علل ية   

ت ااميا كاجط 2012( عات 68: 1مم لاط جةا   إيل )قيا اية    مج ياعى  مف صام  يايي  
( 8( ةج مط ف     ي  يلل ر ميايمير أفت يي )4(   ي  فى غ  ي )88: 1ت )2008جةا   عات 

 .(Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2014)ةج مط 

 ي صم م  ممب مي  قم اامم يي مياصا ا  ميةياط مييم ا ر اايجاجب ميةل كى  مي ى 
 ميقمكاط فى ميجي ير  مي كمممير  يقم ملمي جي رمط   ييزه عي غيمه يي مت  ممااط كات  ياياط 

 غيم ميجايم متي زمت    ياا ( )مي ميم اار علل  مإلصممم مطييان  مة اممت    ر(ميقمكي) ميجةمير
 يقم مل م  ياياط     ميللظير  غيم ميةل كياط ميللظير أ  مي   ةير اايم  يي أ  مطجيا  مييمي
 أ      فم  مكيز ا ج عير أ  يم ها ية    قيا يي عامير غيم  ام  مي ى   عايير اص مل لاا ر

 ميقةير مياي ر )يظا م( يج مجب ميرعا غيم م  ياياط يليما ط ميقةير أ  متة جاار فى مجالاو
(American Psychiatric Association (APA), 2013, p.50). 

 يا أامز ا يي يات ميييك ط يي عمًمم م  ممب مي  قم مي لت    ااجىي  ي  إيل إ افر
 ميقيا ير ااطجي ر مي يات أ  ااي مط مياجاير علل مي ممل امتك ايهاممط ميةل   متة   يى ي الن
 أ   الاها ميي ا  مم ممن أ  جلة  إ اات أ  قياي ها أ  جلة  معاير عي ياجز ر اجلة   كياميي يي
 ,Carnahan, R., Hume)يها ي امو مي ى يألا ام   ميمه فى  ك ي   مييمقاو يع مي اايت

K., Clarke, L., & Borders, C., 2009, p.8    142  ا 2012يقيم ميييايى.) 
أةاييب يل مات   اا ممياليير إيل   مييممم هط مياميم يي ميمممةاط ؛ م جي ي   ج يجر

يه م مت  ممب يلقيل ير م ي  لافت  مي لةيميرع جير أ   ممياير أ   الييير فا ير علل ميلم ياط 
مت  ممب   ميايت علل مكةاب مطفممم مييصاايي اه م مت  ممب مييهاممط مي ى ياجز ي عي 

 الومييي ي جمياج فى مياي ر مي اياير  متج ياعير مييقي ر اهت   يجع أ   اليها كأفممجهت مياا
ميةل كياط غيم مي  مف ير مي ى  جيأ ج يجر يه م مت  ممب   ميايت علل إممم  مطفممم مييصاايي 

 .اا  ممب مي  قم يلةل   مي اياى مي  مف ى يي غيمه

يي  م مقمً  Applied Behavior Analysis (ABA) قليت ميةل   مي  اي ى  يام 
مي ى مة اميط فى  مميب   جيير مييهاممط يم  مط لات يي   ميةل كير مي ممياير  مييمماتمطةاييب 
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جيا  مي  قمف   مييصاايي اا  ممب    يع غيمه يي ميل اط مطام  ي    متق ياجاط ميااصر  م 
ب مط لات مييصاايي اا  ممب علل عمم يي ميلجياط ميةل كير مي ى يا يم عليها فى  ممي   ي  ت   

يجي عر يي ية امت  يي ميةل كياط غيم مييمغ ار  فه   ميقم  مي  قم علل مييهاممط مييا للر
ةل كياط ي ج مل  أ   اميتةل كياط جميمل مييجال ر يي ميجظمير ميةل كير كلجياط ي اليت ميلجياط 

 غيم مييمغ ار. أ  ق م ميةل كياط  يكي ايظهم غيم   مف ى

 لة الدراسة مشك
ميي يير إيل متة   يير فيها ايكت   يي متع يامير فى ي  لاا فى اممير قيا   مي لت  يج  ت

 اياى يم  كت مط لات ج يجر مي مميب مي   ي ل اه مي لت     ليمه ييا ييجي ج أياي  ة من اص مل  
 ي ص مل أ  غيم ي ص مل    ي  يا يت يقما يا يا ن عيلير متج  ات  ل .

علل مي   م  ا يات مإلعافر يي أ ت ميا ااط مي ى  ا ن ميجي  ميةليت يأل لات    ؤلم ةلاً 
م  ممب       قيا يام مط لات  هير يي ميل اط ميايمير ط  يج يعمي اياى يه ه ميل ر ميي

 فل مي ممل علل متج ااه مييي م    يي لت مي ممل ميظهم ي فص مً أقم ف اط مإلعافر   مي يي مي  قم 
علل مي  ليم  مييقاكال يلةل   مي   يم ج   ييا يقم يي فممم هت علل مي الت  مك ةاب مييهاممط ة من 

 متج ياعير أ  مي  مصلير أ  مإلمممكير.
 & .Ingersoll, B)أظهمط ج ا ب مممةر ام   إججمة ت  ي مم ةكمياياي قيا

Schreibman, L., 2006, p.487) ااه  مي  ليم ييلت ج مقى  ممل علل متج أي مي ص م فل مي
فل م  ممب مي  قم   أي   م مي ص م ي ع  ق   أ ج  مي ص م مييا للر فل    م  مياجز مطةاةى

 ميةل   متج ياعل مي لاعلى أ  ميقيا ى. 
فى    م مييهاممط ميقيا ير أ   مم  ممب مي  قم فص مً    ج يجر ييا ةان يظهم مط لات    

 اياير ي امجر اأفممجهت مياامييي      يا أكمه عام ميمقيي ةليياي متع يام علل أجلةهت اص مل 
يياي ةايم ) (  ج ا ب مممةر إييى ممم   ا  ج ي   م  كالليي ةيز 100  ا2003 ةييمل يجم  م 

يي  (Drahota, A., Wood, J., Sze, K. & Dyke, M., 2011,  p.258) ي م  مميكى 
ات مييصاا ي اا  ممب مي  قم   ااصر ميي الن يجها مي ص م فى ميةل كياط مي ى يظهم ا مط ل

اةل كياط مياجاير مي م ير كاي اات  مييممب  مة اممت مييمقاو  اايمغت يي فمم هت ميجةمير يل يات 
اه م ميايت  ي ا ي هت يهت   ك ي  ميةل كياط غيم   ي   ك ي  مف هت أي يةاعم ت مءام اها

جلةير  ا   صا ار مي جاؤ اةل كيا هت  ايا ييلت  غ  ً يألةمل امتج ياعير مي ى فم  ةاب قمجً 
 ي ج عر. 



  امللخص باللغة العربية واإلجنليزية= ================================الملخص 

 

- 226 - 

 

يي ميةل كياط غيم مي ظيلير مي ى  ام  ا   مكيا يظهم مط لات     م  ممب مي  قم عممً 
م  ممب مي  قم عي قاج   إيل أي م   ى قيي أجها  مي ر ي اايم مي لت   مم يآلاميي  ف

  يامه علل مءاميي. اص    ت ية  يع مي يات اها اجلة  تع
اط فى مييهاممط متة   يير م  ممب مي  قم يي صا ا   ج يجر ييا يااجي  مط لات    

يقا تط  اليهت     يم يهامم هت أة ل اأفممجهت ايكت  يم ى    ج م ميةل كياط مي كمممير  ميي   ك 
ا ت يي ا ت عيلير  اياى؛ أصاق يي مي م م  ميايت علل يةاعمل   ه ميل ر اكافر ميةات  مي ة

 مي مات اأج معها مي ممياير  ميا جير  مي الييير.
 يام مي مات ميةل كى يي أججع  أف ت مطةاييب ميا جير  مي ممياير فى مي مميب علل 

علل يجي عر يي ميلجياط  مميةل كياط مييمغ ار   ميقم يي ميةل كياط غيم مييمغ ار يا يمً 
( يي Myles, B., 2013, p. 306)  ي  يا أ  ق   اميجمم يايلز  مطةاييب ميا جير  مي ممياير 

أي مي ما ط ميةل كير  مط جم   كايمل فى  اليت   مميب مط لات     م  ممب مي  قم علل 
ميةل كياط متج ياعير ميي ا ير  مي ممنل  مييهاممط متج ياعير  يهاممط مي  مصت  مييهاممط ميقيا ير 

 مي  مف ير.
مي ى لا ط فاعلي ها  ميةل كيرميااقا مممة   إيل مة اممت فجياط أقم مييممات  يي لت  ج  

فى إعممم امجايب  ممياى يأل لات     م  ممب مي  قم ي جيير مييهاممط متة   يير  الو 
 ما زمت ميةل كياط ميجي ير مي كمممير   يي لت  ةال ميمممةر ميقايير إيل مي ق ن يي فاعلير امجايب 

 ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير مييهاممط متة   يير  ما زمت ميةل كياط  ممياى فا
 مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم.

 : ييكلر ميمممةر فى ميةؤمت ميم ي  مي ايىصيغط  يي لت 
ما فاعلية برناما تدريبي قائم على فنيال تحليل السلوك التطبيقي في تنمية المهارال 

 الستقللية وخف  السلوكيال التكرارية لدى األطفال ذوي اضطرا  التوحد؟ا
  يجالن يي ميةؤمت ميم ي  مطة لر ميلمعير مي ايير:

يا فاعلير امجايب  ممياى فا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير مييهاممط  .1
 متة   يير يم  مط لات     م  ممب مي  قم؟

ممياى فا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى الو ميةل كياط يا فاعلير امجايب   .2
 مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم؟
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 أهداف الدراسة 
 الدراسة الحالية إلى  هدفل     
 ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير مي ممياى ميامجايب ميمي ق ن يي فاعلير  .1

 يم  مط لات     م  ممب مي  قم. متة   ييريهاممط ميااو 
الو  ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى مي ممياى ميامجايب ميمي ق ن يي فاعلير  .2

 يم  مط لات     م  ممب مي  قم. ااو ميةل كياط مي كمممير
 :أهمية الدراسة 

 أ يير ميمممةر ميقايير فى:  يللط
 األهمية النظرية  -أ 

ر مييصمير  مياماير اإ ام جظم  عي  قليت ميةل   مي  اي ى  مييةا ير فى إلممن مييك ا .1
  كيلير مة اممت فجيا   مييا للر.

مي ى  جا يط مة اممت يمات  قليت  –فى قم م علت ميااقا  –فلر عمم ميمممةاط مياماير  .2
 ميةل   مي  اي ى يع ي غيممط ميمممةر ميقايير.

 ي ى   ةت ااياميم يي مياصا ا صاب جا ت ميمممةر يل ر م  ممب مي  قم   ل  ميل ر م .3
 مي اايت ياها  كيا أي   ه ميل ر فى  زميم ية يم يع فص م فى مت  يات اها.

ألا ط  عليير  أةاييب  مات يامميب ا ف ً      م  ممب مي  قم أكيم ميايت يع مط لات  .4
 .مي اايت ياهت   قةيي   مف هت فىفاعلي ها 

  األهمية التطبيقية -  
مياميم يي ميل اط مي ى ييكي أي  ة ليم يي ج ا ب ميمممةر كاييه ييي ايجات   لاير مق ياجاط .1

هاممط متة   يير مي  قم  ي ميى ميمعاير ااييممكز ميااصر  مي ميميي فى  جيير ااو ميي
مع يامير مط لات   ك ي  مي  ليت يي ميةل كياط مي كمممير مي ى  اام عي ةل    مي  ليت يي 
 غيم   مف ى.

مياي ر مييصمير  مياماير اامجايب  ممياى فا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى إيممم  .2
 اكأقم مييممات ميا جير  مي ممياير   مي   ألا ط فاعلي   مياميم يي ميمممةاط  ي  يجً 

 ي ل  ميلجياط ة من فى  جيير ةل كياط يا أ  الو ةل كياط أام .  ا   اي ً  ا  ظيلً 

يليهاممط متة   يير  ميةل كياط مي كمممير يم   ا ا ير   ميم مياماير  إيممم مياي ر مييصمير  .3
مط لات     م  ممب مي  قم  ايا ييكي ي ميى ميمعاير يي   ييت مييهاممط متة   يير 
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اام      م  ممب مي  قم ميايت علل  جيي ها   ميقم يي ميةل كياط ميجي ير مي كمممير يم  
 ا.مي امم علل ية  ياط كليهي

 مصطلحال الدراسة 
 :  Training Programالبرناما التدريبي -

 قليت ميةل    اطي فج أة  إيل ة جميةام ي بأنه  االباحث البرناما التدريبي إجرائي   يعرف
؛ اهمم  جيير ااو يقممل ريزيج ف مل ا ت  ميييامةاط اممطهميي يي يجي عر   ييمي  اي ى  ي

 الو متة   يير مي م ير  مييهاممط متة   يير مييج ياير( )مييهاممط مييهاممط متة   يير 
)ميةل كياط ميقمكير مي كمممير   ةل كياط إي من مي مط مي كمممير   ميةل كياط ميةل كياط مي كمممير 

 يم  مط لات     م  ممب مي  قم.ميي يمل مي كمممير( 
 Applied Behavior Analysis (ABA):تحليل السلوك التطبيقي  -

أقم مييممات ميةل كير مي ى  ا يم علل  قليت " يعرف الباحث تحليل السلوك التطبيقي بأنه
اهمم مي  صت إيل ميا ميت  ميي غيممط مي ى  قكت ظه م فى إ ام مياي ر مي ى يقما فيها؛  ميةل  

ميةل   ايكت يايي   يي لت ميايت علل  اميت ميةل   أ   غييمه يي ا ت مي قكت فييا يةان 
ل   )ميي جهاط(   معيت أ  إ لان يا يلقن اايةل   أ  ج يج   )ميل مقن( علل قةب جي  مية

 أ  غيم يمغ ب.  ايمغ اً  اميةل   ميية همم يي قيا ك ج  ةل كً 
  (Independence Skills)المهارال االستقللية  -

 مي ى ييكي  مي مممط مييك ةار  ميي الير بأنها إجرائي ا يعرف الباحث المهارال االستقللية 
جلةهت  أ مميب مط لات     م  ممب مي  قم عليها ق ل يك ج م فامميي علل متع يام علل 

مي ى     قيلهت ميية  يير فى ي مجهر ي  لااط ميقيال ميي يير يع إيكاجير ف ان قاجا هت ميي يير  
ت مييهاممط      يل زيم يي فمم هت علل متة   يير   ايا يةاعم ت فى ميايش اص مل  اياير

 .مييهاممط متة   يير مييج ياير   مييهاممط متة   يير مي م يرمتة   يير مييا امل فى يجايى 
م  ممب مي  قم علل فا ير   ميم مييهاممط  ليها مي لت   اايممجر مي ى يقصت ع    ا 

 متة   يير مييامل يه ه ميمممةر.
 ( (Repetitive Behaviorsالسلوكيال التكرارية -

 صمم مي ى  مي ظيليريجي عر يي مييظا م ميةل كير غيم  بأنها ويعرفها الباحث إجرائي ا 
   ت يجي عر    ةت ااي كممم  أ   اياى عي مي لت مييصاب اا  ممب مي  قم م ي ةاب يقمم 

ايي ميةل كياط ام    مم ح فى يم ها يي  لت ءيي مطعممو أ  مييظا م  مةار ميج ان  
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مييأي فر يلت متجيغات مي ات  مياام عي مي مفع  متي زمت ام  يي لااط غيم فاات يل غييم مإلمممكير غيم 
إيل ممجر أفت يي ميةل كياط مي كمممير  مي ى   يلت فى ميةل كياط ميقمكير ميجي ير  مي كمممير 

 كياطمي كمممير  ميةل   مي مط إي من ميقمكير مي كمممير  ةل كياط ميةل كياط :ميااقا فى  ا يقمم
 مي كمممير. ميي يمل

   ا  اايممجر مي ى يقصت عليها مي لت علل فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير مييام يه ه 
  ميمممةر.

 اإلطار النظري 
ايلا يي  مطةاةير كا  ممب مي  قم  ا اميلً تضمن الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة 

ها   صجيلا ها   أةاييب  جيي ها يم  مط لات  يله ي متة   يير   مييهاممط  يقكاط  يايص 
    م  ممب مي  قم   ك ي  ميةل كياط مي كمممير  يله يها  أةاااها  يظا م ا  أةاييب الو 

  ل  ميةل كياط  لت يمات  قليت ميةل   مي  اي ى يله ي   ا  م    فجيا  .

 دراسال وبحوث سابقة 
ةاط مياماير  مطججاير مي ى   صت إييها يلممم ايلايا يي ميمممةر عم ً م  يي ميلصت 
  اليً ايقا م   الن اي غيممط ميمممةر ميية  لر  مي ااار   أع اها  ريل ل اميااقا   فم صجلها  ف ً 

 عليها يي قيا مط ممم  ميايجاط  مي صييت مي جمياى  ميج ا ب. اعايً 
 فرو  الدراسة 

 :فم و يل ق ن يي صق ها    ى ر  يجط ميمممةر أماا
 يليهاممط  مياام  مي الى مي ياةيي ممجاط م ب ي  ة ى ايي إقصا ًيا ممير فم ن   جم .1

 مياام . مي يا  يصايق مي جمياير     م  ممب مي  قم ااييجي عر مط لات يم  متة   يير
 مي  قم م  ممب     مط لات ممجاط م ب ي  ة ى ايي إقصا ًيا ممير فم ن   جم .2

 مييجي عر يصايق متة   يير يليهاممط مياام  مي يا  فى ي جمياير م مي اا ر ااييجي ع يي
 .مي جمياير

  يلةل كياط  مياام  مي الى مي ياةيي ممجاط م ب ي  ة ى ايي إقصا ًيا ممير فم ن   جم .3
 .مي الى مي يا  يصايق مي جمياير مط لات     م  ممب مي  قم ااييجي عر يم  مي كمممير
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 مي  قم م  ممب     مط لات ممجاط م ب ي  ة ى ايي اإقصا يً  ممير فم ن   جم .4
 مييجي عر يصايق مي كمممير يلةل كياط مياام  مي يا  فى  مي جمياير مي اا ر ااييجي ع يي

 .مي اا ر
 منها الدراسة 
ااي مي ر يار مي جمياير ا صييت مييجي ع يي  مي جمياىميااقا فى ميمممةر مييجهب  مة امت

فاعلير امجايب  ممياى فا ت   ي  اهمم مممةر   مط مي ياةاط مي الير  مياامير؛ر مي اا ر  مي جمياي
علل فجياط  قليت ميةل   مي  اي ى فى  جيير ااو مييهاممط متة   يير  الو ااو ميةل كياط 

ييلت ميامجايب مي ممياى مي ا ت علل فجياط  قليت   قيا مي كمممير يم  مط لات     م  ممب مي  قم
ميةل كياط مي كمممير   متة   يير مييهاممط   ايجيا  يلت ()المتغير المستقلمي  اي ى ميةل   

     م  ممب مي  قم. لات مطيم   )المتغيريل التابعيل(
 عينة الدراسة 

 قط يي مط لات     م  ممب مي  قم   فم  مم (  لً  15ك جط عيجر ميمممةر يي ) 
( ةج مط اي  ة  8 - 5فم  مم قط أعيام ت ميزيجير ايي )   ةج مط( 8 - 5ميزيجير ايي )أعيام ت 
( اي  ة  84-69(  كيا  مم قط جةار  كا هت ايي )96 0(  مجقممم يايام  )75 6عيم  )

ايجي  )ميص مل مياايةر(   ياايت مي  قم  –( علل ي يا  ة اجل مم 61 4(  مجقممم يايام  )74)
ت مي  ميم  ( علل ي يا  جيليا19 7م  )(  مجقممم يايا53 102( اي  ة  )112 -90ايي )

( 8) يجي ع يي إقمم يا  جمياير ميجها ير إيلعيجر ميمممةر   ت   ةيت ي يايا م  ممب مي  قم  
 اام ميياايجر    ا   ا  يع فيا  ميي غيممط مي ااار فاليً ( أ لات7)  مطام   اا ر أ لات

 ميي غيممط ميمايلر )غيم مي جمياير(.
 أدوال الدراسة 

  ملأدوال الدراسة الحالية تكونل 
 ميااقا( إعممم)       فا ير   ميم مييهاممط متة   يير يأل لات     م  ممب مي  قم. .1
 ا(إعممم ميااق)       فا ير   ميم ميةل كياط مي كمممير يأل لات     م  ممب مي  قم.  .2

 ا(إعممم ميااق)   ي ى.ميامجايب مي ممياى ميي  مح مي ا ت علل فجياط  قليت ميةل   مي  ا .3
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  المستخدمة اإلحصائية األسالي 
 :مي ايير مإلقصا ير مطةاييبمة يامت فى ميمممةر 

 م ب ي  ة ى ايي ميلم ن متير يي يل ق ن  المرتبطة للعينال" ويلكوكسول" اختبار .1
 .مي ااار ميي غيممط فى مي جمياير  مياام  يليجي عر مي الى مي يا  ممجاط

 ايي ميلم ن  متير مييجي ع يي  كافؤ يي يل ق ن  المستقلة للعينال" ويتني مال" اختبار .2
 يلي غيممط مياام  مي يا  فى  مي جمياير مي اا ر مييجي ع يي ممجاط م ب ي  ة ى
 .مي ااار

 .مي ااار ميي غيممط علل مي ممياى ميامجايب ألم قجت تا ااماألثر   حجم اختبار .3
 نتائا الدراسة 

 ر ميقايير إيل:  صلط ميمممة
 مي الى مي ياةيي ممجاط م ب ي  ة ى ايي( 0.01عجم ية    ) إقصا ًيا ممير فم ن   جم .1

 مي جمياير     م  ممب مي  قم ااييجي عر مط لات يم  متة   يير يليهاممط  مياام 
 مياام . مي يا  يصايق

     ط لاتم ممجاط م ب ي  ة ى ايي( 0.01إقصا ًيا عجم ية    ) ممير فم ن   جم .2
 متة   يير يليهاممط مياام  مي يا  فى  مي جمياير مي اا ر ااييجي ع يي مي  قم م  ممب
 .مي جمياير مييجي عر يصايق

 مي الى مي ياةيي ممجاط م ب ي  ة ى ايي( 0.05عجم ية    ) إقصا ًيا ممير فم ن   جم .3
 يصايق مي جمياير ااييجي عرمط لات     م  ممب مي  قم  يم  مي كمممير يلةل كياط  مياام 
 .مي الى مي يا 

     مط لات ممجاط م ب ي  ة ى ايي( 0.05عجم ية    ) إقصا ًيا ممير فم ن   جم .4
 مي كمممير يلةل كياط مياام  مي يا  فى  مي جمياير مي اا ر ااييجي ع يي مي  قم م  ممب
 .مي اا ر مييجي عر يصايق

 خاتمة 
ط ةةت يهةةا   عمً ةةا  مممةةةر ميقاييةةر؛ فةةمت ميااقةةا يلاًصةةافةةى  ةة ن يةةا أةةةلمط عجةة  ج ةةا ب مي

يةةةي  م  يلمممةةةر  ج ا جهةةةا   كةة ي  عةةمًمممتةةة ج اجاط  كيةةا فةةمت   صةةةياط يجال ةةر يةةي مإل ةةةام ميجظةة
 مياق ا ميية  الير ميي  مقر.
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Summary 

Introduction: 

utism is one of the most prevalent developmental disorders, as its 

prevalence has increased in recent years around the world unrelated 

to (1: 88) and that within (4) years only for the age group less than (8) 

years (the Centers for Disease Control and Prevention CDC (2014(. 

Autism is characterized by a number of characteristics and attributes 

related to the behavioral aspect that distinguish it from other disorders such 

as interests, activities, stereotypes and repetitions in physical movements 

(motor), materials, and insistence on monotony (similarity), and rigid 

commitment to inflexibility with routine or ritual patterns or verbal and 

non-verbal behaviors, Limited, fixed interests that are extraordinarily high 

in level of intensity or type of focus, hyper or low response to sensory 

inputs or unusual concerns for sensory environment aspects 

(manifestations) (American Psychiatric Association (APA), 2013, p.50). 

In addition, children with autism suffer from a number of problems, 

perhaps the most prominent of which relates to the skills of autonomous 

behavior, such as the inability to take care of oneself or carry out daily life 

activities on its own, as it is unable to care for or protect itself, feed itself, 

wear clothes, take it off, or deal with the toilet, And also in his appreciation 

of the dangers he is exposed to (Carnahan, R., Hume, K., Clarke, L., & 

Borders, C., 2009, p. 8, Mohamed Al Shamali, 2012, p. 142(. 

As a result; Many studies and scientific schools have tended to adopt 

therapeutic, training, or educational intervention methods based on the 

explanatory hypotheses of this disorder to prevent the disorder from 

worsening, and work to provide individuals with this disorder the skills that 

they are unable to learn as their normal peers to integrate into the natural 

and social environment surrounding them, and to prevent or Reducing the 

asymmetric behaviors that arise as a result of this disorder, and working to 

ensure that individuals with autism perceive harmonic natural behavior 

than others. 

Applied Behavior Analysis (ABA) is one of the methods and 

behavioral training approaches used in training and developing skills in 

children not only with autism, but with other groups for people with special 

needs, and it is based on a number of behavioral techniques that depend on 

it. In training autistic children with different skills and limiting unwanted 

behaviors, it uses a set of techniques emanating from behavioral theory as 

A 
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techniques to teach new behaviors or modify existing behaviors but with an 

asymmetric appearance or the removal of unwanted behaviors. 
The problem of study: 

The child, at the beginning of his life, moves from dependence in his 

daily requirements to independence in it naturally for all children as a result 

of the training that the child receives, and imitating what is modeled in 

front of him, whether intentionally or unintentionally, unless something 

hinders this transition. 

Perhaps disability is one of the most important obstacles that impede 

the proper development of children, and it negatively affects the natural 

development of this important group of age groups for any society, where 

children with autism are considered one of the categories of disability, and 

who show a deficiency in the ability to joint attention, and then the ability 

to imitate and simulate Of the behavior that they see, which limits their 

ability to learn and acquire skills, whether social, communicative or 

cognitive. 

As the results of the study of Ingersoll, B. & Schreibman, L. (2006, p. 

487) showed that the deficiencies in the ability to pay attention and 

imitation represent the main deficiencies in autism disorder, and that this 

deficiency lies under which various deficiencies fall into the development 

Interactive or life social behavior. 

As a result of the foregoing, children with autism show deficiencies in 

the development of life skills or depend on themselves naturally compared 

to their regular peers, which was confirmed by Abdul Rahman Suleiman, 

Samira Shind, & Iman Saeed (2003, p. 100) and the results of the study of 

(Drahota,, A., Wood, J., Sze, K. & Dyke, M., 2011, p. 258) of deficiencies 

in the behavior shown by children with autism, especially those related to 

self-care behaviors such as food, drink, and toilet use, despite their ability 

Physical conditions to do it, as well as their refusal to help others in this 

work and their resistance to them, as well as non-social behaviors that may 

cause embarrassment to the family, and difficulty in predicting their 

behavior, which represents a variety of psychological pressures. 

Children with autism also show a number of non-functional behaviors 

that seem aimless to others, while it is a way for a child with autism to 

express his need for matters of his own and he cannot do on his own to rely 

on others. 
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As a result of the difficulties children with autism suffer from 

independence skills as well as the presence of repetitive behaviors that 

undermine attempts to learn and develop their skills naturally like their 

peers; It has become necessary to work to help this group by all means and 

means through the process of intervention with its various types of training, 

treatment and education. 

Behavioral intervention is one of the most effective and best treatment 

and training methods in training on desired behaviors, and reducing 

unwanted behaviors based on a set of techniques and therapeutic and 

training methods, as explained by Myles, B. (2013, p. 306) that behavioral 

interventions It is very useful in teaching and training children with autism 

on acceptable social behaviors, reading, social skills, communication skills 

and life skills harmonic. 

Then the researcher directed his study to use the techniques of one of 

the behavioral approaches that have proven effective in preparing a training 

program for children with autism to develop independent skills and reduce 

repetitive behaviors, and then the current study seeks to verify the 

effectiveness of a training program based on the techniques of analyzing 

applied behavior in developing Independence skills and reducing of 

repetitive behaviors in children with autism. 

Then the study problem was formulated in the following main 

question: 

What is the effectiveness of a training program based on the 

techniques of applied behavior analysis in developing independent 

skills and reducing repetitive behaviors in children with autism?. 

The main question arises from the following sub-questions: 

1. What is the effectiveness of a training program based on the techniques 

of applied behavior analysis in developing independent skills in children 

with autism?. 

2. What is the effectiveness of a training program based on the techniques 

of applied behavior analysis in reducing repetitive behaviors in children 

with autism?. 
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The objectives of Study: 
The present study aims to: 

1. Verify the effectiveness of the training program based on the 

techniques of applied behavior analysis in developing some 

independent skills in children with autism. 

2. Verify the effectiveness of a training program based on the 

techniques of applied behavior analysis in reducing some repetitive 

behaviors in children with autism. 

The importance of the study: 
The importance of the current study is: 

a) Theoretical importance: 

1. Contribute to enriching the Egyptian and Arab library with a 

theoretical framework on the analysis of applied behavior and how to 

use its various techniques. 

2. The small number of Arab studies - within the limits of the 

researcher's knowledge - that dealt with the use of the entrance to the 

applied behavior analysis with the variables of the current study. 

3. The study addressed the category of autism disorder, which has 

many characteristics that are difficult to deal with, and this category 

is constantly increasing with a lack of interest in it. 

4. Confirmation of working with children with autism according to 

scientific programs and methods of intervention that have proven 

effective in dealing with them and improving their compatibility. 

b) Applied importance: 

1. Meet the needs of many groups that can benefit from the results of 

the study, such as those who are interested in the field of autism, 

caregivers in special centers, and parents in developing some 

independence skills and reducing children's dependency, as well as 

reducing repetitive behaviors that express incompatible behavior. 

2. Providing the Egyptian and Arab environment with a training 

program based on the techniques of applied behavior analysis as one 

of the therapeutic and training approaches, which has proven its 

effectiveness in many studies, including employment and application 

of those techniques, whether in developing some behaviors or 

reducing other behaviors. 

3. Providing the Egyptian and Arab environment with a list of 

appreciation for the independent skills and repetitive behaviors of 
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children with autism, which enables caregivers to evaluate the 

independent skills and work to develop them, and reduce the 

repetitive behaviors of people with autism after identifying the levels 

of both. 

The terms of Study: 
 Training Program: 

The researcher defines the training program procedurally as: A course 

that is based on the foundations and techniques of applied behavior analysis 

and includes a set of skills and practices during a specific time period; 

Aiming to develop some autonomous skills (autonomous autonomy and 

societal autonomy skills) and to reduce repetitive behaviors (repetitive 

motor behaviors, repetitive self-harm behaviors, and repetitive restricted 

behaviors) in children with autism. 

 Applied Behavior Analysis (ABA): 

The researcher defines the applied behavior analysis as "one of the 

behavioral approaches that depend on the analysis of behavior in the 

context of the environment in which it occurs, with the aim of arriving at 

the factors and variables that govern the appearance of the behavior in a 

specific way, and then working to modify or change the behavior by 

controlling what precedes the behavior (directives) ) Supporting or 

extinguishing what is attached to the behavior or its result (suffixes) 

according to the type of behavior targeted in terms of being desired or 

undesirable behavior. 

 Independence Skills: 

The researcher defines independence skills procedurally as: the 

acquired and learned abilities that children with autism can be trained in so 

that they are able to depend on themselves and hold them responsible in 

facing the requirements of daily life with the ability to eliminate their daily 

needs, which increases their ability to independence, and that helps them in 

living Normally, the independence skills chosen are in the areas of 

autonomous skills and societal independence skills. 

It is measured by the degree to which a child with autistic disorder 

receives a list of independence skills assessments prepared for this study. 

 Repetitive Behaviors (RB): 

The researcher defines it procedurally as: a set of behavioral features 

that are not functional issued by a child with autism without a specific or 

natural cause and characterized by recurrence, and includes a group of 
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symptoms or broad-based manifestations, ranging in intensity from one 

child to another between cognitive behaviors unfamiliar such as complete 

preoccupation and distance On the reality and adherence to a fixed protein 

that is not changeable to a lesser degree than iterative behaviors which are 

typical kinetic and iterative behaviors defined by the researcher in: iterative 

kinetic behaviors and repetitive self-harming behaviors and repetitive 

restrictive behaviors. 

It is measured by the degree to which the child gets the list of 

repetitive behavior assessments prepared for this study. 

Theoretical framework: 
The second chapter included the theoretical framework of the study, a 

definition of its basic concepts such as autism disorder and its diagnostic 

criteria, independent skills, concept and classifications, and methods of 

development among children with autism, and recitative behaviors, its 

concept, causes, manifestations and methods of reducing those behaviors, 

then the introduction of applied behavior analysis, its concept, steps, and 

techniques. 

Previous studies and research: 
The third chapter of the study included a presentation of the Arab and 

foreign studies that the researcher reached, and classified them according to 

three axes related to the variables of the study (independent and 

dependent), followed by a general comment on them in terms of objectives, 

samples, experimental design and results. 

The hypotheses of the study: 
The study included four hypotheses to verify their authenticity, 

namely: 

1. There are statistically significant differences between the mean sorts 

of the degrees of pre and post-measurements of independent skills in 

children with autism in the experimental group in favor of post-

measurement. 

2. There are statistically significant differences between the mean sorts 

of the degrees for children with autism in the control and 

experimental groups in the post measurement of independence skills 

in favor of the experimental group. 

3. There are statistically significant differences between the mean sorts 

of the degrees of pre and post measurements of the repetitive 
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behaviors of children with autism in the experimental group in favor 

of the pre-measurement. 

4. There are statistically significant differences between the mean sorts 

of the degrees for children with autistic disorder in both the control 

and experimental groups in the post measurement of the repetitive 

behaviors in favor of the control group. 

The approach of study: 
The researcher uses the experimental approach in the semi-

experimental method by designing the control and experimental groups 

with pre and post measurements, with the aim of studying the effectiveness 

of a training program based on the techniques of applied behavior analysis 

in developing some independent skills and reducing some repetitive 

behaviors in children with autism, where it represents the existing training 

program On the techniques of analyzing applied behavior (independent 

variable), while representing independent skills and iterative behaviors 

(dependent variables) in children with autism. 

The sample of Study: 
The sample of the study consisted of (15) children with autism, and 

their temporal ages ranged between (5-8) years and their temporal ages 

ranged between (5-8) years with an average age of (6,75) and a standard 

deviation (0.96) And their IQ ranged between (69-84) with an average of 

(74) and a standard deviation (4,61) on the Stanford-Binet scale (fifth 

image), and the autism coefficient between (90-112) with an average of 

(102.53) and a standard deviation (7 , 19) on the estimated Gilliam scale for 

diagnosing autism, and the final study sample was divided into two groups, 

one experimental (8) children and the other control (7) children, with 

measurement of dependent variables before and after treatment, and control 

of exotic (non-experimental) variables. 

The tools of Study: 

The current study tools consisted of: 

1. A list of independent skills assessment for children with autism. 

(Prepared by the researcher). 

2. List of the repetitive behaviors assessment for children with autism. 

(Prepared by the researcher). 

3. The proposed training program based on the techniques of applied 

behavior analysis. (Prepared by the researcher). 
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Statistical methods used: 
The following statistical methods were used in the study: 

1. "Wilcoxon test" to Related samples: To verify the significance of 

the differences between the mean sort of the pre and post 

measurement scores for the experimental group in the dependent 

variables. 

2. "Mann-Whitney" test for independent samples: To verify the 

parity of the two groups, and the significance of the differences 

between the mean sort of the groups of the control and experimental 

groups scores in the post measurement of the dependent variables. 

3. Effect size Test: To test the size of the effect of the training program 

on dependent variables. 

The results of study: 
The current study found: 

1. There are statistically significant differences at the level (0.01) 

between the mean sort of the pre- and post-measurement scores for 

the independence skills in children with autism in the experimental 

group in favor of post-measurement. 

2. There are statistically significant differences at the level (0.01) 

between the mean sort for children with autism in the control and 

experimental groups scores in the post-independence measurement 

of independence skills in favor of the experimental group. 

3. There are statistically significant differences at the level (0.05) 

between the mean sort of degrees of pre and post measurements of 

repetitive behaviors in children with autism in the experimental 

group in favor of the pre-measurement. 

4. There are statistically significant differences at the level (0.05) 

between the mean sort for children with autism disorder in both the 

control and experimental groups scores in the post measurement of 

the repetitive behaviors in favor of the control group. 

Conclusion: 

In light of the results of the current study, The researcher presented a 

summary of it, and a presentation of the most important conclusions, as 

well as recommendations emanating from the theoretical framework of the 

study and its results, as well as a number of proposed future research. 



 عييياملراج    ================================================

- 240 - 

 

 املراجع
  16أوال   المراجع العربية

 (.    يم ي يا  عماى ي امم مطااام يلكيم عي 2006) .إامم يت مي مي  ى  عيام عاااجر
 .85 – 73(  2)2 المجلة األردنية في العلوم التربوية،مي  قم. 

 مط لات يم  متة   يير مييهاممط ية   (. 2016. )ميةميع علل غميلاي إقةاي     
 ميي غيممط ااو   ن فل مييممم  فل مييميجيي مي  قم  يم م  ممب

مجلة كلية . مطممي فل ميجظايييي مييالييي جظم  جهر يي ميميي غممفير
  .321 – 298(  2)170اجايار مطز م   التربية

 ( 2004إا ا يقيم عام ميقليظ  يص لل قةيي اا ى  عامت يقيم ميجيام.)  التحليل
 .مي ا مل: يك ار مطججل  مييصمير اإلحصائي في العلوم التربوية.

 ( .2010أقيم ميةيم ةليياي .).ميايي:  تعديل سلوك األطفال التوحدييل  النظرية والتطبيق
 ممم ميك اب ميجاياى.

 ميميز  متف صام فجير فاايير(. 2006 يت  علل عام مر على يةافم. )أقيم عام ميغجى إامم 
. مإلعمممير مييمقلر   يي  يي عيجر يم  ميمممةى مي أام ية    الو فى

 .357 – 323(  53) ،بالعقاعيق التربية كلية مجلة
 ( .2011أقيم يقيم ميةيم عامه مياج الى .)النشاط جداول استخدام على التدري  فاعلية 

 الذاتوييل. األطفال بع  المهارال االجتماعية لدى تنمية المصورة في
   ياهم مياق ا  ميمممةاط مياماير  جايار ميم ت مياماير.مةاير ياجة يم

 ( .فاعلير2017أ مم عام ميل يم .) قةيي فى  اامت ميص م جظات علل فا ت  ممياى امجايب  
مجلة ميط.  اط اي  زيرمييصاا ميل ياط ميي يير يم  ميقيال يهاممط ااو

 .168 – 139(  24)39 جامعة البعث.
 الو فى  ألمه مي لن الو فى  ممياى امجايب (. فاايير2015يص لل. ) فام ن أةاير 

 التربية مجلةمي  قم.  م  ممب     مت لات مي كممم  يم  ميجي ى ميةل  
 .116 – 63(  10كلير مي ماير اجايار ميزفازين  ) الخاصة،

                                           

 (. APAيق وفق ا لإلصدار السابع )يسير التوث (16)
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 (. فاايير امجايب فا ت علل ميا ج مي ظيلى ي جيير ميقمكاط 2016ام ن يص لل. )أةاير ف
ميا لير ميمفي ر فى الو ميةل كياط مي كمممير يم  مط لات     م  ممب 

 .252 – 202(  17)5 ،مجلة التربية الخاصةمي  قم. 
 ( 2011أةاير فام ن يص لل   ميةيم كايت مييمايجى.)  .مييةيمل  عياي: مممسمال التوحد

 يلجيم  مي  زيع.
 ( .2011أةاير فام ن يص لل   ميةيم كايت مييمايجى .) التوحد  األسبا  والتشخيص

 عياي: ممم مييةيمل يلجيم  مي  زيع.والعلج. 
 ( .فاعلير امجايب ي مميب مطيهاط علل  جيير ااو 2012إةاام قةيي يقيم صايق .)

مجلة مقلر مياو مط لات. يك جاط ميةل   متة   يى يم  أاجا هي فى ي
 .207 – 182(  93)25اكلير ميمممةاط متجةاجير ااطز م   علم النفس

 ( . 2009أيمم إامم يت مييل .) فاعلية برناما تعليمي مستند إلى فنيال تحليل السلوك
ألكاديمية األساسية لدى األطفال الذيل االتطبيقي في تنمية المهارال 
كلير ميمممةاط مي ما ير  ،مةاير مك  ممه .يعانول مل التوحد في األردل

  ميجلةير مياليا  جايار عياي مياماير يلمممةاط مياليا.
 ( .أليم امجايب  ماير قمكير 2011إكممت ميةيم ميةيم قةي    م  عام ميقييم عام مي  اب  .)

ااة اممت أجي ر مي كانمط ميي اممل علل مي كان ميقمكى  ميةل   متة   يى 
مجلة بحوث التربية الرياضية ميقمكير ط لات يا فات مييممةر.  ميليافر 

 .164 – 122(  87)45 بجامعة العقاعيق،
 ( .2015إيياي جيات ةايت مييصمم .) فاعلية برناما تحليل السلوك التطبيقي في تعديل

 مةاير ياجة يم  كلير مي ماير  ميجايار مإلة يير اغزل.سلوك أطفال التوحد. 
 مجير: يقي م ع و مر ةايت  يجم  يقيم  نظريال النمو.(. 2005م. )اا ميييا ييلل (

 مييقاط  أقيم قةي عاي م(. عياي: ممم ميلكم.
 ( .اضطرابال طيف التوحد  التشخيص والتدخلل العلجية2016جيات الم ميي االر .) .

 عياي: ممم يافا مياليير يلجيم  مي  زيع.
 ( .2003جيات يقيم ميا يب .)ميك يط: يك ار ميل ح يلجيم  لوك اإلنساني.تعديل الس

  مي  زيع.
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 الو فى ةل كى امجايب فاعلير . (2007) .اقمم   مر عام  عا م  ميا يب يقيم جيات 
مجلة العلوم . يل مميب مي االيي ع لًيا مييا فيي مط لات يم  ميجي ى ميةل  

 . 26 -13 ( 1)34 التربوية،
  عياي:  برناما تدريبي لألطفال المعاقيل.(. 2004. )جيات يقيم ميا يب   يجل ميقميم

 ممم ميلكم.
 ( 2008جيهاي أقيم يص لل .).مي ا مل: ممم أااام ميي ت. السلسلة الطبية  التوحد 
 لتنمية المهارال الحياتية  تدريبيفاعلية برناما (. 2011. )جيهاي ةليياي قةيي يقيم

  ياجة يممةاير . يللخف  االضطرابال السلوكية لدى االطفال التوحدي
  .جايار فجال مية يااإلةياعيلير   كلير مي ماير

  مي ا مل: عايت  .الطفولة والمراهقة  علم النفس النمو .(1990ز ممي. )عام مية ت قايم
 ميك ب.

 ( .1999قايم عام مية ت ز ممي .).مي ا مل: عايت ميك ب. علم نفس النمو 
 مي ا مل: ممم  علم نفس النمو.(. 2001. )  م  يقيم فجا      قةي يص لل عام مييا ى

 فاان يل ااعر  ميجيم  مي  زيع. 
 ( .2013قةيي أقيم عام ميل اح يقيم .)علل مي ا ييي ي مميب ةل كى ع جى امجايب فاعلير 

 يي ميقم   متج ياعير مييهاممط  جيير علل ألمه   مي  قم أ لات معاير
 والنفسية التربوية للبحوث ربيةالت مجلة. مط لات عجم ميجي ير ميةل كياط

 .100 – 43(  2)153  كلير مي ماير اجايار مطز م  واالجتماعية

  (. إلممن مييم جر مييامفير  الو 2017 كميياي يقي م يقيم يقيم. ) ياةيي قيم  يقيم
ميةل كياط ميجي ير ميي كممل يم  مط لات     م  ممب  يم مي م  ير. 

 .653 – 633 ،8 ،بيةمجلة البحث العلمي في التر 

 ( .أليم امجايب ي  مح ااة اممت مطيااب علل مي مممط 2015قييمل عام مر ع ير ا مجى  .)
ميقمكير  ميةل   متة   يى   الت ااو يهاممط ميجيااز ط لات يا فات 

(  1)75جايار قل مي    . المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضةمييممةر
86 – 114. 

 عياي: ممم  البراما التربوية لألفراد ذوي الحاجال الخاصة.(. 2006م يقيل. )ا ير أقي
 مييةيمل يلجيم  مي  زيع  مي ااعر.
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  لتنمية اإلدراك وأثره على خف   تدريبيفاعلية برناما  (.2007قييمل. )ميا يمز ن ميازب
مةاير ياجة يم  كلير مي ماير  جايار  التوحدي.لدى الطفل  النمطيالسلوك 

 يي . عيي
 ( 2019ميز ممن يهجل عممفى يقيم ) تحسيل المهام التنفيذية لخف  السلوكيال النمطية لدى

مةاير  األطفال ذوي اضطرا  األوتيعم باستخدام األنشطة المتكاملة.
 مك  ممه  كلير مي ماير ميج عير  جايار اجها.

 ( .1999زيجب يقي م ي يم .)مل: يك ار ميجه ر . مي اسيكولوجية الفئال الخاصة والمعوقيل 
 مياماير.

 المرحلة  طلبة لدى االجتماعي و النفسي النمو(. 2008ميغصيي. ) يقيم جيات ةا مل
 المشكلل االجتماعية. حل على بقدرتهم وعلقته بغعة العليا األساسية

 مةاير ياجة يم  كلير مي ماير  ميجايار مإلة يير اغزل.
 اإلعاقال المتعددة.  (.2014قةي  ) علل قةي مي  ا    جج   أقيم يجص م ةقم

 ميمياو: يك ار ميميم.
 ( .2010ةليياي عام مي مقم ي ةم إامم يت .) سيكولوجية التوحد )األوتيعم(  الطفل الذاتوي

 مييجص مل: مييك ار مياصمير. بيل الرعاية والتجن .
 ( .يهاممط2017ةيير فاةت   جامير ا  يام زعي ش  .) اتمط ل يم  ااي مط مياجاير 

، 29  مجلة العلوم االنسانية واالجتماعيةييممجير.  مممةر ميياافيي   جيًا:
239 – 256. 

 ( 2014ةجان يقيم ةليياي .) الطفل الذاتوي )التوحدي( بيل الغمو  والشفقة والفهم
 مي ا مل: عايت ميك ب. والرعاية.

 يةل كياطم ااو إل لان ي  مح قمكى امجايب ألم(.  2012. )ميالاجى قةيي على ةها 
 التربية لعلوم القادسية مجلة. ااي  قم مييصاايي يأل لات ميم  يجير
 . 164 -151(  1)12 ،الرياضية

 ( 1999ةهات علل عام ميغلام علي ل.)  فعالية كل مل برناما إرشادي لألسرة وبرناما
للتدري  على المهارال االجتماعية للتخفيف مل أعرا  الذاتوية )األوتيعم( 

 كلير مي ماير اكلم ميييخ  جايار  ج ا. ،مةاير مك  ممهل. لدى األطفا
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 ( 2002ةهل أقيم أييي جصم .) االتصال اللغوي للطفل التوحدي  التشخيص والبراما
 مي ا مل: ممم ميلكم يلجيم  مي  زيع.العلجية. 

 ( .2015ةهيم يقيم ة ير ياش .) تنمية المهارال الحياتية واالجتماعية لذوي االحتياجال
 مي ا مل: يك ار ز ممن مييمن. خاصة.ال

 ( فاعلير امجايب  ممياى فى  اليم قمل مت  ممااط ميةل كير 2002ةهيم يقي م أييي .)
كلير مي ماير  جايار  مجلة دراسال تربوية واجتماعية،يم  مي لت ميي  قم. 

 . 149-95 ،8قل مي  
 ( .2015ة ةي جييت ميميا يي .)والديل في الخطة التربوية فاعلية برناما يععع مشاركة ال

الفردية في خف  السلوكيال النمطية لدى أطفال اضطرا  التوحد في 
  كلير ميال ت مي ما ير  ميجلةير  جايار عياي مةاير ياجة يم. محافظة الكرك

 مياماير.

 ( .التوحد الطفولي  أسبابه وخصائصه وتشخيصه وعلجه2015ة ةي ياكم ميجلاى .) .
 ة ي يل ااعر  ميجيم  مي  زيع.ميين: ممم  يؤةةر م 

 مءام يلةل   مي لا لى مي ازيز فجي ى فاايير(. 2013كايت مييمايجى يجص م. ) ميةيم  
عامل متة جاار ي ا ار  مي كمممير ميةل كياط ااو قمل الو فى   جيهها  م 
مجلة . مي  قمييي مط لات يي عيجر يم متج ياعى  مي لاعت   قةيي  ميي يمل

 .131 – 50(  5  كلير مي ماير اجايار ميزفازين  )خاصةالتربية ال
 ( . 2015صلان يجص م .) البرناما  بتطبيق التوحد أعرا  بع  تخفي  ABAدراسة   

 ميال ت مةاير ياجة يم  كلير بسكرة. بمدينة حاالل ثلث على تجريبية
  متج ياعير  جايار يقيم اي م ااةكمل  ميجزم م. متجةاجير

 (. فاعلير امجايب  مات ياكم 2015ي م مي  ال  يهجم اايم م  مي مييا ت. ) ممم يقيم يق
فى    يم مييهاممط متة   يير يم  يجي عر يي مط لات مي  قمييي. 

 .207 – 180(  2)31جايار أةي      المجلة العلمية لكلية التربية
 ( .2013 ممم جليةر .)عينة ماعية لدىاالجت المهارال تحسيل في تدريبي برناما فاعلية 

مةاير ياجة يم  كلير ميال ت متجةاجير  متج ياعير   التوحدييل. األطفال مل
  مفلر  ميجزم م. – يمااح جايار فاصم 
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 ( .2008   عام مياظيت قةيي .) استراتيجيال تعديل السلوك للعادييل وذوي االحتياجال
 مإلةكجممير: ممم ميجايار ميجميمل يلجيم. الخاصة.

 2 األطفال التوحديول  دراسال تشخيصية وبرامجية. (. 2003مر يقيم ) عامت عام .
 مي ا مل: ممم ميميام.

 مي ا مل:التوحد اضطرا  لتشخيص التقديري جيليام مقياس(. 2006) .يقيم مر عام عامت . 

 ميميام. ممم يك ار

 ( .2008عامت عام مر يقيم .)يام.. مي ا مل: ممم ميم 4.  مقياس الطفل التوحدي 
 ( .  2016عا ير قلجا .)كنموذج  االستقللية( -)التقليد السلوكية المهارال بع  تنمية

البرناما العلجي  مهارال وفق تيتش سابقا   عليه للطفل التوحدي المطبق
مةاير  بوالية بسكرة. واحدة( لحالة تيتش  دراسة عيادية )دراسة حالة

ااةكمل   اي م يقيم ر  جايار متج ياعي مإلجةاجير ميال ت ياجة يم  كلير
 ميجزم م.

 ( 2012عام ميمقيي ةيم ةليياي .).مي ا مل: يك ار مطججل   معجم مصطلحال اضطرا  التوحد
 مييصمير.

 ( .يياي ف ز  ةايم دليل الوالديل (. 2003عام ميمقيي ةيم ةليياي  ةييمل يقيم يجم  م 
 ار ز ممن مييمن.مي ا مل: يك  والمتخصصيل في التعامل مع الطفل التوحدي.

 ( .2014عام ميمقيي ةيم ةليياي .).مي ا مل: ممم ميج  مل  معجم مصطلحال اإلعاقة العقلية
 يلجيم  مي  زيع.

 ( .2012عام ميل يم يهم  زيات .).عياي: ممم ز ممي يلجيم  التوحد الذاتي عند األطفال
  مي  زيع.

 ( .2012علام عام ميلام  ممجيات .)  غيم مييميجيي مي م  ييي ط لاتم يم  مي  مف ى ميةل  
 .535 – 507(  4)22  مجلة دراسال نفسية. مط لات امياو مييميجيي

 ( .مة اممت  كج ي جيا مي مفع متف مم ى فى 2008ع ن ميميي عام ميقييم أي ب يقيم .)
ورقة عمل مقدمة  قةيي مييهاممط ميقيا ير ميي يير يم  مط لات مي  قمييي. 

األول لمراكع التوحد في العالم العربي  التوحد واقع للملتقى العلمي 
 . 248- 225ج فيام   12: 10فى ميل مل يي  ومستقبل،

 ممم ميك اب ميجاياى.ميايي .مبادئ علم النفس التربوي .(2002) .ميزغ ت عام ميمقيت عيام : 
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 ( . 2008ع م م قايب ميييم .)ي اتدريج المتناقصة المساعدة إجرّائي استخدام فاعلية 
 االستقللية المهارال بع  على التدري  في الثابل العمنير والتأخي
مةاير  .مقارنة دراسة  والشديد المتوسط العقلي التخلف ذوال للفتيال

 ياجة يم  كلير مي ماير  جايار مييل  ةا م.
 ( .   2015فام ن فام  ميم ةاي   صايق عام مر  ام ي   م يمم يقيم ميا .) مناها

عياي: ممم  تدريس مهارال الحياة لذوي االحتياجال الخاصة.وأسالي  
 ميلكم يلجيم  مي  زيع.

 المبكر. التدخل التوحد وأسالي  اضطرا  إلى المدخل(. 2013أقيم ) عام مي ه مامم يت فايزل 
 ميمياو: يك ار ميميم

 ميك ب عايت: مي ا مل .الخاصة االحتياجال لذوي التدريس(. 2003) زي  ي ميقييم عام كيات . 
 ( .2015كيات ي ةم ا ي .).عياي: ممم مإلعصام مياليى  نظريال اإلرشاد والعلج النفسي

 يلجيم  مي  زيع.
 ةيالعنا هارالم بع  ةيلتنم تدريبي برناما ةيفاعل(. 2008اي يى. ) ميميقي عام انييي 

 جايار مةاير مك  ممه  كلير مي ماير ااياميش . لييالتوحد األطفال لدى بالذال
 . يمية  ل فجا

 ( .1990ي ي  كايت يليكر .).ميك يط: ممم مي لت يلجيم  العلج السلوكي وتعديل السلوك
  مي  زيع.

 ( .2000ياجمل ميةيم عايم .) تعليم األطفال ذوي االحتياجال الخاصة  مدخل إلى التربية
 عياي: ممم صلان يلجيم  مي  زيع. الخاصة.

 ( .2005ياجمل ميةيم عايم .)مجايب إميام أيم  فا ت علل   اين مة مم يجياط  اميت فاعلير ا
ميةل   فى  مميب مييا فيي إعافر ع لير ي  ة ر علل ااو مييهاممط 

 .41 -8  28  مجلة الطفولة العربية. متة   يير
 ( .2007يجم  ف قى غزمت .) فاعلية برناما تدريبي في تنمية المهارال االجتماعية لدى

مةاير ياجة يم  كلير  دييل في مدينة عمال.عينة مل األطفال التوح
 مي ماير  ميجايار مطممجير.
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 ( .مييظا م ميةل كير يأل لات مي  قمييي فى ياهم  ميغةن  ةامل يي 2011يقةي ميكيكى .)
اجايار اغممم   مجلة أبحاث كلية التربية األساسية جهر جظم أاا هت. 

11(1  )76 – 98. 
 ( 2018يقيم أقيم فمجى يصااح .) فاعلية برناما تيتشTeacch   في تنمية بع

مةاير  .المهارال االستقللية لدى األطفال ذوي اضطرا  طيف الذاتوية
 كلير مي ماير يل ل ير ميياكمل  جايار مي ا مل. ياجة يم 

 في والمتخصصيل اآلبا  دليل (.2004قةي. ) علل اليل   يجل ميمقيي  عام ميةيم يقيم 
 ميلكم ممم:  مي ا مل .التوحدي للطفل المبكر و المكثف السلوكي العلج
 .مياماى

 مقياس جيليام لتشخيص (. 2004قةي. ) علل اليل   يجل ميمقيي  عام ميةيم يقيم
 . مي ا مل: ممم ميةقاب.التوحدية

 ( .2016يقيم ميج اى يقيم علل .)قمل يالو ميلجير مطجي ر علل فا ت  ممياى امجايب فاايير 
 مط لات يم  مي ظيلى مي  مصت يهاممط  جيير فى ممم مي ك ميجي ى ميةل  

  كلير مي ماير اجايار الخاصة التربية مجلة. مي  قم  يم م  ممب    
 .387 – 305(  17)5ميزفازين  

 التربية الخاصة  (. 2012) .يقيم قةيي ف جاجى   يية ي يقيم علياي   ئتن ةليت مياجا
عياي: ممم أي مج يلجيم  .رؤية حديثة في اإلعاقال وتعديل السلوك

  مي  زيع.
 ( .2010يقيم صايق مإليات   فؤمم عيم ميج ميمل .)  سلسلة نظرية العقل في التربية الخاصة

 عياي: ممم ميل افر يلجيم  مي  زيع. التوحد ونظرية العقل.
 ( .  2008يقيم ع مل ميمييا .)ممم مييةيمل يلجيم 2.  علم نفس النمو  الطفولة المراهقة .

 مي  زيع.  
 ( .2012يقيم  ييم عام ميقةيب ميييايى .) فاعلية التعليم المنظم لبرناما تيتش

TEACCH .في تحسيل مهارال الحياة اليومية لدى األطفال التوحدييل 
 مةاير ياجة يم  كلير مي ماير  جايار ميين.

 ام الونوموذجووة فواعوليوة بورنامووا موقوتورح باسوتخد(. 2018. )جاام يقي م عام ميغجى يقي م
بالوفويوديووو قوائوم عولوي نوظورية الوتوعولوم االجتماعي لبانودورا في تونمويووة بوع  
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  كلير مةاير ياجة يم .الومهوارال الحويواتويوة لودى األطوفوال الوتوحودييول
 مي ماير  جايار ة  اج.

 (   2018يقي م عام ميمقيي عيةل مييمفا .).مة ن: ممم ميالت  مشكلل الطفل التوحدي
  مإليياي يلجيم  مي  زيع.

 ( .  2016يقي م عام ميمقيي عيةل مييمفا .) التدري  على المهارال االجتماعية ورفع
مة ن:  الكفا ة االجتماعية لدى األطفال المعاقيل عقليا  القابليل للتعلم.

  ممم ميالت  مإليياي يلجيم  مي  زيع.
  .  مة ن: ممم ميالت التوحد ووسائل علجه(. 2018)يقي م عام ميمقيي عيةل مييمفا .

  مإليياي يلجيم  مي  زيع.
 ميلمم امير فى ميةل كى مييامفى ميا ج ييامةر(. 2006. )يقي م ميةيةى جاجى يقي م 

ر  جمياي يا  مممةر :   جيا ميياافيي يأل لات متة   يى ميةل     معيت
. اايلي ت ميلكمير مي ماير ايممةر   جيا ميياافيي مط لات يي عيجر علل ي ا ر
 – 733(  2)20 ،االنسانية والعلوم االجتماعية الخدمة في دراسال مجلة
762. 

 فى ةل كى إميام  امجايب فاعلير(. 2007) يقيم ةام اايمت   يل  مييجم أا  ص للي 
 ايميجر مي م  ييي ميم  ر أ لات يم  مي كيلى ميةل   ج مجب ااو  جيير
جايار عيي  سنوي الرابع عشر بمركع اإلرشاد النفسي،المؤتمر ال. فجا

 .27-1يي   ا ا 
  فاعلية برناما إرشادي سلوكي مقترح لخف   (.2010. )ي ةل ميييممجى مري ةل عام

السلوك النمطي لدى الطل  المعاقيل بصريا  في المرحلة االبتدائية بمعهد 
ار مإليات يقيم اي مةاير ياجة يم  كلير ميال ت متج ياعير  جاي. النور

 ةا م مإلة يير. 
 أنشطة على قائم مقترح تدريبي برناما فاعلية (.2016ييه م. ) أقيم عامه يقيم ييمفط 

 ذوي التوحد األطفال لدى االجتماعية المهارال تنمية في اللع  الجماعي
مةاير ياجة يم  كلير مي ماير  جايار حالة.  أبوظبي  دراسة امارة في

 اير ميي قمل.مإلياممط ميام 



 عييياملراج    ================================================

- 249 - 

 

 (. 2013يةا م ) يقيم جاصم   م ت يقي م أييي  يقي م أام  ميمقيي عام يقيم جا ت
 ميمياو: يك ار ميميم. التوحد. اضطرا  لألطفال ذوي الخاصة التربية

 ( .2013جا ت يقيم عام ميمقيي أام    يقي م أييي يقي م جاصم .).تعديل السلوك 
 ميمياو: يك ار ميميم.

 قمكى  ع ف   ااي ص م فى  –(. فص م مي كايت ميق  2016 لل علل. )جهلر يقيم يص
  . مجلة كلية التربية ببنهايهاممط ميقيال ميي يير يم  أ لات أ  يزت

106(1  )413 – 439. 
 ( .2013 اير إامم يت ميجم مجى   مقاب يقي م صمين .) مهارال العناية بالذال لدى األطفال

 يجايار ميجميمل.متةكجممير: ممم م التوحدييل.
 ( .2005 م  على ةايت يقيم فميش .) فعالية التدري  على استخدام جداول النشاط

مةاير ياجة يم   المصورة في تنمية السلوك االستقللي ألطفال الروضة.
 كلير مي ماير  جايار ميزفازين.

 ( .الطفل الذاتوي بيل المعلوم والمجهول  دليل اآلبا  والمت2009   ميةايم .)خصصيل .
 مي ا مل: مطججل  مييصمير.

 ( .2013 يات ف قى يمةى.)  فاعلية برناما تدريبي للوظائف التنفيذية لخف  السلوك
مةاير  النمطي لدى األطفال التوحدييل وتحسيل تفاعلهم االجتماعي.

 مك  ممه  كلير مي ماير  جايار عيي يي .
 يم  متة   يير هاممطميي ي جيير يى الي امجايب (. ألم2007) إامم يت. ميمقيي عام  يلان 

 -44  (1)7  األساسية التربية كلية أبحاث مجلة. ميااصر مي ماير   يي 
66. 

 ( .2013 فان عايم ميايم .) بنا  برناما تعليمي مستند إلى اللع  الترفيهي وبيال فاعليته في
مةاير  خف  السلوك النمطي واالنسحا  االجتماعي لدى أطفال التوحد.

 جة يم  كلير ميال ت مي ما ير  ميجلةير  جايار عياي مياماير.يا
 ( .إعممم    جيي ي يا  ي  ميم يهاممط مياجاير ااي مط يم  2016 ييم جيار علياي قةي .)

(  1)105  مجلة كلية التربية ببنهامط لات     م  ممب  يم مي  قم. 
315 – 333. 
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Abstract 

The title of study: The Effectiveness of a Training Program Based on 

the Applied Behavior Analysis Techniques in Developing 

Independence Skills and Reducing the Repetitive Behaviors 

among Children with Autism. 
The study aimed to verify the effectiveness of a training program 

based on the techniques of applied behavior analysis in developing 

independence skills and reducing repetitive behaviors in children with 

autism, and the study sample consisted of (15) children with autism, the 

time period ranged between (5-8) Years with an average age (6,75) and a 

standard deviation (0.96), and their intelligence percentage ranged between 

(69-84) with an average (74) and a standard deviation (4,61) and an autism 

coefficient between (90-112) with an average (102,53) and a standard 

deviation (7,19), and the study sample was divided into two groups, one 

experimental (8) children and control group (7) children, and the study 

tools were is the list of independent skills assessment (researcher's 

preparation), and the list of repetitive behaviors assessment (researcher's 

preparation), and the training program based on the techniques of applied 

behavior analysis, The results of the study showed that There are 

statistically significant differences at the level (0.01) between the mean sort 

of the pre- and post-measurement scores for the independence skills in 

children with autism in the experimental group in favor of post-

measurement, there are statistically significant differences at the level 

(0.01) between the mean sort for children with autism in the control and 

experimental groups scores in the post-independence measurement of 

independence skills in favor of the experimental group, there are 

statistically significant differences at the level (0.05) between the mean sort 

of degrees of pre and post measurements of repetitive behaviors in children 

with autism in the experimental group in favor of the pre-measurement 

except for the third dimension as well (repetitive restrictive behaviors), and 

there are statistically significant differences at the level (0.05) between the 

mean sort for children with autism disorder in both the control and 

experimental groups scores in the post measurement of the repetitive 

behaviors in favor of the control group except for the third dimension as 

well (restrictive repetitive behaviors). Which shows the effectiveness of the 

training program in developing independence skills, and reducing repetitive 

behaviors among children with autism. 

Keywords: Applied Behavior Analysis, Independence Skills, Repetitive 

Behaviors, Autism Disorder. 
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