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 األَمَىَالِ مِّهَ وَوَقْصٍ وَالْجُىعِ الْخَىفْ مِّهَ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُىَوَّكُمْ }

 يبَةٌمُّصِ أَصَببَتْهُم إِذَا الَّرِيهَ *الصَّببِسِيهَ وَبَشِّسِ وَالثَّمَسَاتِ وَاألوفُسِ

ب لِلّهِ إِوَّب قَبلُىاْ  زَّبِّهِمْ مِّه صَلَىَاتٌ عَلَيْهِمْ أُولَـئِكَ* زَاجِعىنَ إِلَيْهِ وَإِوَـّ

 { الْمُهْتَدُونَ هُمُ وَأُولَـئِكَ وَزَحْمَةٌ

{ٚ٘ٔ-٘٘ٔسورةالبقرة،اآلية}



 ب
 

 اإلهداء
:بحثيىذاإلىأىدي

......والديالعزيزالذيشممنيبرعايتودائمًا

......تغمرنيبدعواتياماوالدتينبعالحنافالتيدائما

......زوجتيالعزيزةالتيىيمصدرإليامي

......صبانورعينيولدّيأحمدو

.....وأخصبالذكرأخيمحمودالذيلـأرهمنذعشرسنواتأومايزيدياألعزاءانخوأأخواتيو

......حمايوحماتيرمزالحبوالعطاء

......ائيوزمبلئيوأخصبالذكرصديقيالعزيزفادييحيىعابدأصدق

......أنورالعبادسة.مدرسيقسـعمـالنفسبالجامعةاإلسبلميةوأخصبالذكرد

......وكؿطالبعمـوباحثعفالحكمة

.لكؿىؤالءأىديبحثيىذاواالموفؽ

الباحث



 ت
 

 شكر وتقدير
المبعوث،خاتـاألنبياءوالمرسميف،والسبلـعمىالرسوؿاألميفوالصبلة،الحمدربالعالميف

.عميوأفضؿالصبلةوالتسميـ،سيدنامحمد،رحمةلمعالميف

 عَرَابِي إِنَّ كَفَسْتُمْ وَلَئِه ألَشِيدَوَّكُمْ شَكَسْتُمْ لَئِه زَبُّكُمْ تَأَذَّنَ وَإِذْ} انطبلقًامفقولوتعالى

فإنني،"لـيشكرا،مفلـيشكرالناس"وقولوصمىاعميووسمـ،{ٚ:إبراىيـ} {لَشَدِيدٌ

ومخرجة،التيطالماكانتمنارةلمعمـوالعمماء،أتقدـبخالصالشكروالتقديرلمجامعةاإلسبلمية
.معمـللؤلجياؿ،ومنيبل

رئيس،ادسةأنور عبد العزيز العب لمدكتورالفاضؿ،كماأتقدـبخالصالشكروالعرفافوالتقدير
والمربي،الذيتفضؿوأشرؼعمىىذهالدراسة،فكافبمثابةالمعمـالفاضؿ،قسـعمـالنفس

فمومنيكؿ،نجازالمعالجاتاإلحصائيةإوقدـليالمساعدةفي.خبلؿإعدادالدراسة،والموجو
.التقديروالشكر

جراءالمقاببلت،ختبارااليؽسمحتليبتطبإذ،العامميففيياو،جمعيةالحؽفيالحياةوأشكر وا 
ومكتبةمركز،موظفيمكتباتالجامعاتاإلسبلميةواألزىرواألقصى،والأنسىمعفئتيالدراسة

الذيلـ،ألستاذالفاضؿأحمدأبوندىا،فضبلعفالذيفسيمواليميمةتوفيرالمراجع،القطاف
.وأمدنيبكؿالكتبوالمراجعالمتوفرةلديو،يبخؿعميّ

اـبمراجعةوتدقيؽالدراسةلغويا،الذيق،أخيأحمدواليسعنيإالأفأقدرعالياالجيدالذيبذلو
وتطبيؽ،الذيساعدنيفيإجراءالمقاببلت،المرشدالتربويفادييحيىعابد،صديقيالعزيزو

.االختبار



 ث
 

وأخيرا،.الدراسةنجازىذهإوكانتداعمةليحتى،التيطالماتعبت،زوجتيشكروأخصبال
.فمكـمنيجزيؿالشكروالتقدير،ولوبكممة،أتقدـبالشكرلكؿمفساىـفيإتماـىذهالدراسة

ويجعؿعممي،ويرشدنيإلىالطريؽالصحيح،أسأؿاأفيوفقنيلمايحبوويرضاه،وفيالختاـ
.لوجيوالكريـوخالصامخمصاً

الباحث
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 المحتويات
رقـالصفحةالموضوعالرقـ
أآيةقرآنية .ٔ
باإلىداء .ٕ
تالشكروالتقدير .ٖ
جالمحتويات .ٗ
ذفيرسالجداوؿ .٘
زفيرساألشكاؿ .ٙ
زفيرسالمبلحؽ .ٚ
سممخصالدراسةبالمغةالعربية .ٛ
صممخصالدراسةبالمغةاإلنجميزية .ٜ

صؿاألوؿالف
ٓٔ-ٔخمفيةالدراسة .ٓٔ
ٕمقدمة .ٔٔ
٘مشكمةالدراسة .ٕٔ
ٙأىداؼالدراسة .ٖٔ
ٙأىميةالدراسة .ٗٔ
ٚفروضالدراسة .٘ٔ
ٛحدودالدراسة .ٙٔ
ٜمصطمحاتالدراسة .ٚٔ
ٜاألساليباإلحصائية .ٛٔ

الفصؿالثاني
ٚٚ-ٔٔاإلطارالنظري .ٜٔ
ٖ٘-ٕٔالتوحد:المبحثاألوؿ .ٕٓ
ٕٔمقدمة .ٕٔ
ٖٔتعريؼالتوحد .ٕٕ



 ح
 

ٗٔثالوثاإلعاقات .ٖٕ
٘ٔنسبةانتشارالتوحد .ٕٗ
ٙٔمقدمة-تشخيصالتوحد .ٕ٘
ٙٔصعوباتالتشخيص .ٕٙ
ٚٔمحكاتالتشخيص .ٕٚ
ٜٔكمنيكيودورهفيالتشخيصفريؽالعمؿاإل .ٕٛ
ٕٕالتشخيصالفارؽ .ٜٕ
ٕٗخصائصوسماتالتوحد .ٖٓ
ٕٛالمفسرةلوأسباباإلصابةبالتوحدوالنظريات .ٖٔ
ٕٖكؿالمصاحبةلمتوحداالمش .ٕٖ
ٖٗتوحدمنموالطفؿال .ٖٖ
ٖٚتوحديفمالتدخؿالمبكرمعاألطفاؿال .ٖٗ
ٜٖعبلجاضطرابالتوحد .ٖ٘
ٚٚ-ٗ٘متبلزمةداوف:المبحثالثاني .ٖٙ
ٗ٘مقدمة .ٖٚ
ٙ٘تعريؼمتبلزمةداوف .ٖٛ
ٙ٘أسباباإلصابةبمتبلزمةداوف .ٜٖ
ٚ٘أنواعمتبلزمةداوف .ٓٗ
ٖٙنسبةانتشارمتبلزمةداوف .ٔٗ
ٗٙتشخيصمتبلزمةداوفوالكشؼعنيا .ٕٗ
٘ٙسماتوخصائصذويمتبلزمةداوف .ٖٗ
ٛٙكؿالطبيةالمصاحبةلذويمتبلزمةداوفااالضطراباتوالمش .ٗٗ
ٔٚجوانبالتطوراألساسيةعندأطفاؿداوفمقارنةبالطبيعي .٘ٗ
ٕٚزمةداوفعبلجوبرامجتأىيؿاألطفاؿذويمتبل .ٙٗ
٘ٚالتدخؿالمبكرمعحاالتداوف .ٚٗ

الفصؿالثالث
ٓٓٔ-ٛٚالدراساتالسابقة .ٛٗ
ٜٚمقدمة .ٜٗ
ٜٚوعبلقتوببعضالمتغيراتالدراساتالتيتناولتالتوحد .ٓ٘



 خ
 

٘ٛوعبلقتوببعضالمتغيراتالدراساتالتيتناولتالتوحدتعقيبعمى .ٔ٘
ٚٛوعبلقتياببعضالمتغيراتزمةداوفالدراساتالتيتناولتمتبل .ٕ٘
ٜٔوعبلقتياببعضالمتغيراتالدراساتالتيتناولتمتبلزمةداوفتعقيبعمى .ٖ٘
ٖٜومتبلزمةداوفالتوحدالمقارنةبيفالدراساتالتيتناولت .ٗ٘
ٜٚمتبلزمةداوفالمقارنةبيفالتوحدوالدراساتالتيتناولتتعقيبعمى .٘٘
ٜٜالدراساتالسابقةتعقيبعاـعمى .ٙ٘
ٓٓٔفروضالدراسة .ٚ٘

الفصؿالرابع
ٛٓٔ-ٔٓٔالطريقةواإلجراءات .ٛ٘
ٕٓٔمنيجالدراسة .ٜ٘
ٕٓٔمجتمعالدراسة .ٓٙ
ٕٓٔعينةالدراسة .ٔٙ
ٗٓٔأدواتالدراسة .ٕٙ
ٗٓٔاختبارالصورةالجانبية .ٖٙ
٘ٓٔالخصائصالسيكومتريةلبلختبار .ٗٙ
٘ٓٔالجانبيةصدؽاختبارالصورة .٘ٙ
ٙٓٔثباتاختبارالصورةالجانبية .ٙٙ
ٙٓٔخطواتإجراءالدراسة .ٚٙ
ٚٓٔالصعوباتالتيواجيتالباحث .ٛٙ
ٚٓٔالمعالجةاإلحصائية .ٜٙ

الفصؿالخامس
ٛ٘ٔ-ٜٓٔعرضوتفسيرالنتائج .ٓٚ
ٓٔٔاختباراالعتدالية .ٔٚ
ٓٔٔالفرضاألوؿ .ٕٚ
ٖٔٔالفرضالثاني .ٖٚ
ٛٔٔالثالثالفرض .ٗٚ
ٕٕٔالفرضالرابع .٘ٚ
ٕٚٔالفرضالخامس .ٙٚ
ٕٖٔالفرضالسادس .ٚٚ



 د
 

ٖٙٔالفرضالسابع .ٛٚ
ٓٗٔالفرضالثامف .ٜٚ
ٖٗٔالفرضالتاسع .ٓٛ
ٙٗٔالفرضالعاشر .ٔٛ
ٜٗٔالفرضالحاديعشر .ٕٛ
ٕ٘ٔالفرضالثانيعشر .ٖٛ
٘٘ٔالفرضالثالثعشر .ٗٛ
ٚ٘ٔتوصياتالدراسة .٘ٛ
ٚ٘ٔمقترحاتالدراسة .ٙٛ
ٜٚٔ-ٜ٘ٔالمصادروالمراجعوالمبلحؽ
ٔٙٔالمراجعالعربية .ٚٛ
ٔٚٔالمراجعاألجنبية .ٛٛ
ٚٚٔالمبلحؽ .ٜٛ

 



 ذ
 

 فيرس الجداول

رقـالصفحةفيرسالجداوؿالرقـ
جداوؿاإلطارالنظري

ٖٙاألعراضالنمائيةلمتوحد .ٔ
ٓٙمقارنةبيفأنواعمتبلزمةداوففئةاالضطراباتالكروموسومية .ٕ
ٔٙاالختبلفاتالسريريةلنوعيمتبلزمةداوف .ٖ
ٔٚجوانبالتطوراألساسيةعندأطفاؿداوفمقارنةبالطبيعي .ٗ

جداوؿالفصؿالرابع
ٖٓٔيوضحالمستوىالتعميميآلباءوأمياتأطفاؿالتوحد .٘
ٖٓٔيوضحالمستوىالتعميميآلباءوأمياتأطفاؿمتبلزمةداوف .ٙ
ٖٓٔعمريوضحالعينةحسبال .ٚ
ٗٓٔيوضحالعينةحسبالجنس .ٛ
ٗٓٔيوضحالعينةحسبنوعاألسرة .ٜ

ٗٓٔيوضحالعينةحسبالمستوىاالقتصادي .ٓٔ
جداوؿالفصؿالخامس

ٓٔٔاختباراالعتدالية .ٔٔ
ٔٔٔلمفروؽفيالقدراتالنمائية"ت"نتائجحسابمعامؿ .ٕٔ
ٖٔٔنتائجاختبارمافويتنيلممياراتالجسمية .ٖٔ
ٔٗ.  ٛٔٔتائجاختبارمافويتنيلمياراتالمساعدةالذاتيةن
ٕٕٔنتائجاختبارمافويتنيلممياراتاالجتماعية .٘ٔ
ٕٛٔنتائجاختبارمافويتنيلممياراتالتعميمية .ٙٔ
ٕٖٔنتائجاختبارمافويتنيلممياراتاالتصالية .ٚٔ
لمفروؽفيالقدراتالنمائيةبحسب"ت"نتائجحسابمعامؿ .ٛٔ

لمجموعتيالدراسةمعاًالجنس
ٖٔٙ

لمفروؽفيالقدراتالنمائيةبحسب"ت"نتائجحسابمعامؿ .ٜٔ
الجنسألطفاؿالتوحد

ٖٔٚ

ٖٚٔلمفروؽفيالقدراتالنمائيةبحسب"ت"نتائجحسابمعامؿ .ٕٓ



 ر
 

الجنسألطفاؿمتبلزمةداوف
نتائجحسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفالعمرالزمنيوالقدرات .ٕٔ

يةلمجموعتيالدراسةمعاًالنمائ
ٔٗٓ

يوضحنتائجحسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفالعمرالزمني .ٕٕ
والقدراتالنمائيةألطفاؿالتوحد

ٔٗٓ

يوضحنتائجحسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفالعمرالزمني .ٖٕ
والقدراتالنمائيةألطفاؿمتبلزمةداوف

ٔٗٔ

رتيبالوالدةوالقدراتنتائجحسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفت .ٕٗ
النمائيةلمجموعتيالدراسةمعاً

ٖٔٗ

نتائجحسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفترتيبالوالدةوالقدرات .ٕ٘
وأطفاؿمتبلزمةداوفالنمائيةألطفاؿالتوحد

ٔٗٗ

نتائجتحميؿالتبايفاألحاديلمقدراتالنمائيةبحسبتعميـاألـ .ٕٙ
لمجموعتيالدراسة

ٔٗٙ

تحميؿالتبايفاألحاديلمقدراتالنمائيةبحسبتعميـاألبنتائج .ٕٚ
لمجموعتيالدراسة

ٔٗٚ

لمفروؽفيالقدراتالنمائيةبحسبنوع"ت"نتائجحسابمعامؿ .ٕٛ
األسرةلدىمجموعتيالدراسة

ٜٔٗ

نتائجتحميؿالتبايفاألحاديلمقدراتالنمائيةبحسبالمستوى .ٜٕ
لدراسةاالقتصاديلؤلسرةلدىمجموعتيا

ٕٔ٘

نتائجالتحميؿالوصفيلمقدراتالنمائيةبحسبالمستوىاالقتصادي .ٖٓ
لؤلسرةلدىمجموعتيالدراسة

ٖٔ٘

لمفروؽفيالقدراتالنمائيةبحسبوجود"ت"نتائجحسابمعامؿ .ٖٔ
قرابةلدىمجموعتيالدراسة

ٔ٘٘

 



 ز
 

 فيرس األشكال
رقـالصفحةفيرساألشكاؿالرقـ
٘ٔتثالوثاإلعاقا .ٔ
ٕٔالفريؽاإلكمنيكيالذييتعامؿمعمرضىالتوحد .ٕ
ٖٔاألسبابوالعوامؿالمفسرةلمتوحد .ٖ
ٖٗكؿالمصاحبةالضطرابالتوحداالمش .ٗ
ٓٗأساليبالتدخؿوالعبلجالضطرابالتوحد .٘
ٚ٘أنواعمتبلزمةداوف .ٙ
٘ٙسماتوخصائصذويمتبلزمةداوف .ٚ
ٛٙلذويمتبلزمةداوفاالضطراباتالطبيةالمصاحبة .ٛ

 

 ق ائمة المالحق
رقـالصفحةالممحؽالرقـ
ٛٚٔرسالةلجمعيةالحؽفيالحياة .ٔ
ٜٚٔاختبارالصورةالجانبية .ٕ

 

 

 

 



 س
 

 ممخص الدراسة

،ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالفروؽالموجودةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف
حسببعض،(والمساعدةالذاتيةواالجتماعيةوالتعميميةواالتصاليةالجسمية)فيالقدراتالنمائية

األسرة،)مثؿ،المتغيرات نوع لموالديف، التعميمي المستوى لؤلسرة،الجنس، االقتصادي المستوى
وترتيب،الكشؼعفوجودعبلقةارتباطيوبيفالعمرالزمنيإضافةإلى،(وجودقرابةبيفالوالديف

النمائيةوالقدرا،الوالدة واالتصالية)ت التعميمية االجتماعية، الذاتية، المساعدة لدى،(الجسمية،
.مجموعتيالدراسة

و الباحثقد دراستو،استخدـ التحميمي،خبلؿ الوصفي الصورةو،المقارفالمنيج اختبار
ديفالمترد،مفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوفخمسيفوشممتالدراسة.الجانبيةمفمقياسبورتج

.عمىجمعيةالحؽفيالحياة
فيالوصفيةواالستدالليةاستخدـالباحثالعديدمفاألساليباإلحصائيةعبلوةعمىذلؾ،

 One wayتحميؿالتبايفاألحادي،T- testمعامؿاالرتباطبيرسوف،)منيا،معالجةالبيانات
Anova،التكرارات،النسبالمئويةالمتوسطالحسابي،االنحراؼالمعياريويتني،فاختبارما،).

:وقدأظيرتالنتائجمايمي
إحصائية .ٔ داللة ذات فروؽ ،توجد النمائية القدرات الذاتية،)في المساعدة الجسمية،

واالتصالية التعميمية داوف،(االجتماعية، ومتبلزمة التوحد أطفاؿ أطفاؿ،بيف لصالح
.متبلزمةداوف

إحصائية .ٕ داللة ذات فروؽ الجسميةفي،توجد ومتبلزمة،الميارات التوحد أطفاؿ بيف
.لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،داوف

بيفأطفاؿالتوحدومتبلزمة،فيمياراتالمساعدةالذاتية،توجدفروؽذاتداللةإحصائية .ٖ
 .لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،داوف

لتوحدومتبلزمةبيفأطفاؿا،فيالمياراتاالجتماعية،توجدفروؽذاتداللةإحصائية .ٗ
 .لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،داوف

إحصائية .٘ داللة ذات فروؽ التعميمية،توجد الميارات ومتبلزمة،في التوحد أطفاؿ بيف
 .لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،داوف

إحصائية .ٙ فروؽذاتداللة ومتبلزمة،فيالمياراتاالتصالية،توجد التوحد أطفاؿ بيف
 .زمةداوفلصالحأطفاؿمتبل،داوف

إحصائية .ٚ داللة ذات فروؽ توجد ،ال النمائية القدرات الذاتية،)في المساعدة الجسمية،
 .لدىمجموعتيالدراسة،تعزىلمتغيرالجنس،(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
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ارتباطي .ٛ عبلقة إحصائيةةطرديةتوجد داللة النمائية،ذات والقدرات الزمني العمر بيف
 .لدىمجموعتيالدراسة،(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصاليةالجسمية،)

ارتباطي .ٜ عبلقة إحصائيةةطرديةتوجد داللة النمائية،ذات والقدرات الوالدة ترتيب بيف
 .لدىمجموعتيالدراسة،(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)

ٔٓ.  ذات فروؽ توجد إحصائيةال النمائية،داللة القدرات الذاتية،)في المساعدة الجسمية،
واالتصالية التعميمية لموالديف،(االجتماعية، التعميمي المستوى لمتغير لدى،تعزى

 .مجموعتيالدراسة
إحصائية .ٔٔ داللة ذات فروؽ توجد النمائية،ال القدرات الذاتية،)في المساعدة الجسمية،

 .لدىمجموعتيالدراسة،تعزىلمتغيرنوعاألسرة،(ميةواالتصاليةاالجتماعية،التعمي
إحصائية .ٕٔ داللة ذات فروؽ النمائية،توجد القدرات الذاتية،)في المساعدة الجسمية،

واالتصالية التعميمية لؤلسرة،(االجتماعية، االقتصادي المستوى لمتغير لدى،تعزى
 .فلصالحأطفاؿمتبلزمةداو،مجموعتيالدراسة

إحصائية .ٖٔ داللة ذات فروؽ توجد النمائية،ال القدرات الذاتية،)في المساعدة الجسمية،
.لدىمجموعتيالدراسة،تعزىلمتغيروجودقرابة،(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
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Abstract 
Study Title: Developmental ability of autistic children and children with 
Down syndrome, "a comparative study". 
The study aimed to identify the differences between autistic children and 
children with Down syndrome in the developmental ability  (physical and 
self-help, social, educational and communication). According to some 
variables (such as sex, educational level of parents, family type, the 
economic level of the family, a kinship between the parents). And 
detecting the presence of correlation between chronological age and birth 
order, and the developmental ability (physical, self-help, social, 
educational and communication) in the two study groups. 
The researcher through his comparative descriptive analytical method. 
Using the test image side of the scale of Portage. The study included 50 
children from the autistic children and children with Down syndrome 
attending the Assembly of the right to life. 
The researcher used several statistical methods descriptive and 
evidentiary data processing them (correlation coefficient Pearson, T-test, 
One way Anova, test of Mann and Whitney, the arithmetic mean, standard 
deviation, frequencies, percentages) The results showed the following: 

1. there is differences statistically significant in the developmental 
ability (physical, self-help, social, educational and communication) 
between children with autism and Down syndrome For children with 
Down syndrome. 

2. there is differences statistically significant in the physical skills of 
children with autism and Down syndrome For children with Down 
syndrome. 

3. there is differences statistically significant in the skills of self-help, 
children with autism and Down syndrome For children with Down 
syndrome. 
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4. there is differences statistically significant in social skills among 
children with autism and Down syndrome For children with Down 
syndrome. 

5. there is differences statistically significant in the educational skills of 
children with autism and Down syndrome For children with Down 
syndrome. 

6. there is differences statistically significant in communication skills 
among children with autism and Down syndrome For children with 
Down syndrome. 

7. there is no any differences statistically significant in the 
developmental ability (physical, self-help, social, educational and 
communication) attributed to the sex variable in the two study 
groups. 

8. There is a relationship with a statistically significant Positive 
correlation between chronological age and developmental ability 
(physical, self-help, social, educational and communication) in the 
two study groups. 

9. There is a relationship with a statistically significant Positive 
correlation between birth order and developmental ability (physical, 
self-help, social, educational and communication) in the two study 
groups. 

10. there is no any differences statistically significant in the 
developmental ability (physical, self-help, social, educational and 
communication) attributed to the educational level of parents in the 
two study groups. 

11. there is no any differences statistically significant in the 
developmental ability (physical, self-help, social, educational and 
communication) attributed to the variable of family type in the two 
study groups. 
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12. there is differences statistically significant in the 
developmental ability (physical, self-help, social, educational and 
communication) attributed to the economic level of the family in the 
two study groups For children with Down syndrome. 

13. there is no any differences statistically significant in the 
developmental ability (physical, self-help, social, educational and 
communication) attributed to the presence of the nearly two study 
groups.
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 ولالفصل األ

 خلفية الدراسة
 

 املقدمت: أوالً   

 مشكلت الدراست: ثانياً   

 أهداف الدراست: ثالثاً   

 أهميت الدراست: رابعاً   

 فروض الدراست: خامساً 

 حدود الدراست : سادساً 

 مصطلحاث الدراست: سابعاً   

 األساليب اإلحصائيت:    ثامناً 
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 :مقدمة: أولً 
التيالتعدوالتحصى أنعـاعمىاإلنسافبكثيرمفالنعـ، لقد قاؿتعالى. َوِإن  ﴿:

إبراىيـ)﴾َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّلِو اَل ُتْحُصوَىا :ٖٗ البنيف(. نعمة النعـ ومفىذه تعالى. قاؿ  اْلَمالُ ﴿:
ولقد(.ٙٗ:الكيؼ)﴾أََمالً  وََخْيرٌ  َثَواباً  رَبِّكَ  ِعندَ  َخْيرٌ  الصَّالَِحاتُ  ِقيَ اتُ َواْلبَ ا الدُّْنيَ ا اْلَحيَ اةِ  زِيَنةُ  َواْلَبُنونَ 

.بيفا،عزوجؿ،أفالطريؽالصحيحلموصوؿليذهالنعمةىوالزواجواختياراألنساب
الفردبالمرضمنياأفيصاب،يصاباإلنساففيحياتوباختباراتوصعوباتوشدائدقدو
ويبلتالفقروانخفاضالمستوىاالقتصاديأويختبرفيصحتوفيعانيمفالكثيرمفأويعاني

.ةبأساليبعبلجمعين،يحتاجلتعامؿخاص،فيولدلوابفمعاؽ،بأبنائواألمراضأويصابالفرد
والمبلحظأفىذه لممعاقيفعبرالزمف، استخدمتالكثيرمفالمصطمحاتلئلشارة وقد

ت كانت والعجزالمصطمحات القصور أوجو إلى تشير حيث لئلعاقة، السمبية النظرة عف عبر
والقصور والمرضوالعجز اآلفة لمتعبيرعف مصطمحعاىة استخدـ فقد أف.والعيوب، يبدو كما

مفيوـاإلعاقةيعتبرمفيوـثقافييختمؼمفمجتمعآلخرحسبمستوياتالحياةفيو،فانخفاض
قداليبدوعائقًافيالمجتمعاتالريفيةالبسيطةبينما(ومتوسطةبدرجةبسيطةأ)مستوىالذكاء

(ٕٔ-ٔٔ:ٕٓٓٓسميماف،.)تظيرآثارهواضحةفيالمجتمعاتالمتحضرة
البطاينةوآخروفوقاـالعديدمفالعمماءوالكتاببالتطرؽلتعريؼاإلعاقةوالحديثعنياحيثأف

قة،عمىأنياحالةمفعدـالقدرةعمىتمبيةالفردلمتطمباتأداءالدوراإلعاعرؼ(ٜٕٓٓ:ٕٖ)
الطبيعيفيالحياة،المرتبطبعمرهوجنسووخصائصواالجتماعيةوالثقافية،نتيجةاإلصابة،أو

.العجز،فيأداءالوظائؼالفسيولوجيةأوالسيكولوجية
،أوالعمةالمزمنةالتيتؤثرعمىأفاإلعاقةنقص،أوقصور(ٕٛٓٓ:ٙٔ)ويرىعامرومحمد

قدراتالشخص،فيصبحمعوقا،سواءكانتاإلعاقةجسمية،أوحسية،أوعقمية،أواجتماعية،
األمرالذييحوؿبيفالفرد،وبيفاالستفادةالكاممةمفالخبراتالتعميميةوالمينية،التييستطيع

.ةالمتكاممة،معغيرهمفاألفرادالعادييفالفردالعادياالستفادةمنيا،وبينووبيفالمنافس
نتيجة(ٕٔٓٓ:٘)ويعرؼشبمي أووظيفي، أوخمؿعضوي، حالةقصور، اإلعاقة،عمىأنيا

لعامؿوراثي،أوبيئي،أدىإلىتوقؼالنموفيبعضالمحاور،أوفيالقدرةعمىتعمـ،أوأداء،
.لوفيالعمروالمستوىالتعميميواالقتصاديبعضاألعماؿالتييقوـبياالفردالعادي،المناظر

الفمسطينيومف اإلعاقاتالتيتحتاجالىتماـكبيرودراسةوبحثخاصةفيمجتمعنا
األطفاؿ،مفأمراضالنمووالتيتعتبر.التوحدومتبلزمةداوفيإعاقت فالتوحد.التييعانيمنيا

 الحديثةيعتبر القديمة األمراض او،مف اىتماـ وضوحو،لباحثيفمحط مع،لعدـ وتشابيو
أخرى العقمي،اضطرابات التخمؼ داوف،مثؿ ومتبلزمة الباحثوقد. وتناولو عديدةف ببلد في
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عمىعكسدرسالب الفمسطينيوالبحث، يعتبرمجتمعنا ألنو الكثيرمفاالىتماـ يعطو الذيلـ
الظيور حديث و. القدـ منذ موجودة كذلؾ فيي داوف متبلزمة مجتمعناأما عمى حديثة لكنيا

أسيؿبكثيرمف ولكفالتعامؿمعيا الفرد الفمسطينيوتعتبرمفاألمراضالتيتؤثرعمىنمو
التعامؿمعالتوحد،ومفىناتتضحمدىحاجةالمجتمعالفمسطينيلمتعرؼعمىالتوحدومتبلزمة

كؿماىوجديدوتنفيذداوفمفخبلؿالبحثعفالمعموماتالتيتخصىذهاإلعاقاتومتابعة
.الكثيرمفالدوراتالتعميميةوورشالعمؿلآلباءوالمربيفوالعامميففيىذاالمجاؿ

أمثاؿ الباحثيف بعض ويرى ٕٙٓٓ)المغموث :ٜٔ ظؿأ( التوحد طو،ف ،ؿالسنوات
 غامضا نظر والمختصيففي الناس مف كثيرة،الكثير ،العتبارات وبيفوجودمنيا بينو لبس

.تشابواألعراضوتداخميا،ناتجعفضالفصاـأعرا
وضحام،سردالمسمياتالتيأطمقتعمىاضطرابالتوحد(ٚ:ٕٓٓٓ)ويحاوؿسميماف

استخدمت ومختمفة مسمياتكثيرة أف عاـ الطفولة،ٖٜٗٔمنذ فصاـ المثاؿ سبيؿ عمى منيا
المبكرة،المبكر الطفولة الطفولةو،واجترارية و،ذىاف غير النمو (الشاذ)السوي حيف. يرىفي
(.إعاقةالتوحد)فأفىذهالتسمياتتعكسالتطورالتاريخيلمصطمحالذاتويةوالباحث

تامة،اضطرابالتوحدويندمجذوو تكرارية،بصورة الطقوسالحركية،فيأنشطة تشبو
لؤلطفاؿذويواليسيرالنموالنفسي.أوضربالرأس،مثؿأرجحةالجسـ،شديدةالتواتروالتكرار

،وجدلدىبعضاألطفاؿعبلماتتو.العادييفاضطرابالتوحدوفؽأنماطالنموالنفسيلؤلطفاؿ
معينة إشارات الوالدة،أو مش،منذ مف معاناتيـ احتماؿ عمى مستقبميةاتدؿ كؿ معظـ. وفي

لفجوةالنمائيةا،أواتساع،معتزايد،كؿأكثروضوحاوقابميةلممبلحظةاتصبحىذهالمش،الحاالت
بيفالطفؿالتوحديوبقيةاألطفاؿمفنفسمرحمتوالعمرية يمربعضاألطفاؿالتوحدييف. وقد

نفسيعادي نمو ،بفترة فاآلخريفيالشيرالسادسوالثبلثوبيفالشيرالثامفعشريرفضوفثـ
التيسبؽ،جتماعيةأوشاذة،ويفقدوفمياراتالمغةوالمياراتاال،ويتصرفوفبطريقةغريبةفجأة،

 (ٙ:ٜٜٚٔأبوحبلوة،).أواكتسبوىا،أفتعمموىا
التوحد خطورة لو،وتكمف المصاحب ،والقمؽ االضطراباتصعوبةفي أكثر مف كونو

النمو مفمظاىر عمىكثير يؤثر ألنو واال،وتعقيدا، نغبلؽعمىويؤديإلىاالنسحابلمداخؿ
ورفضأي،اتصاؿالطفؿبعالموالمحيط،وجعمومحبالبلنغبلؽإضعاؼيؤديإلىوىذا.الذات

مفحولوفيحيرةاآلخريفيجعؿاألمرالذي.نوعمفاالقترابمنو،حتىمفأقربالناسإليو
(ٜٔ:ٕٙٓٓوث،المغم).التعامؿمعوإزاءدائمة

أفأوؿشخصقاـبوصؼ(ٕٙ-ٕ٘:ٕٛٓٓ)أمابالنسبةلفئةمتبلزمةداوففيرىشاىيف
 كافالطبيبالفرنسيجافإيتفإسكيوروؿ مباشرة  Jean Etienne)ىؤالءاألشخاصبطريقة

Esquirol ) باإلضافةإلىأنوقدتـوصؼالصفاتالعامةليؤالء(ـٖٛٛٔ)وكافذلؾعاـ ،
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،عبلوةعمىأفأطفاؿ(Edouard Seginna)بواسطةمدرسفرنسييدعىإدواردسيجنااألطفاؿ
واستمرت المنغولييف عمييـ أطمؽ الشبو ىذا ولوجود ، منغوليا شعوب يشبيوف داوف متبلزمة

 عاـ حتى رسميًا الصحةٜٙٛٔالتسمية منظمة عمى منغوليا حكومة مف كبير ضغط وبعد ،
ا لمطبيبداوفأطمؽعمىىؤالءاألشخاصالعالميةتقررتغييرىذا السـبشكؿرسمي،وتكريمًا
.اسـذويمتبلزمةداوف
الطبيباالنجميزيجوف(ٖٚ:ٕٙٓٓ)ويذكرالعسرج قاـ أفأصؿالتسميةجاءعندما
داوف ىايدوف John Langdon Hydon Down)النجدوف باألعراضوالصفات( قائمة بتقديـ

.المصاحبةليذهالمتبلزمة
 وبورسكي يوسؼ ٕٔٓٓ)ويضيؼ :ٔ٘ السنوات( أف يجد الطبي لمتاريخ المتتبع أف

البلحقةلعيدداوفقداحتوتعمىالعديدمفالبحوثالمتواصمة،والتيتحاوؿوصؼوتشخيص
داوف متبلزمة أوصاؼوشكؿ عندىـ الذيف لؤلطفاؿ أعمؽ معرفة أو مف. الكثير قاـ وقد ىذا

كثيرة بمحاوالت السنواتالعمماء ففي ، المتبلزمة ىذه وراء الكامنة لؤلسباب وأوسع أكبر لفيـ
الصفاتالشاذةوجودخمؿجينيفي العمماءأفالسببوراءىذه األولىمفالقرفالعشريفأكد

.الكروموسوماتالموروثة
إذتتراوح،القدرةالعقميةليذهالفئةبيفالمتوسطةوالبسيطةأف(ٕٔٔ:ٕٚٓٓ)فرجويرى

ويعنيذلؾقدرةىذهالفئة.ىالتوزيعالطبيعيلمقدرةالعقميةنعمىمنحٓٚو٘ٗنسبةذكائيـبيف
عمىتعمـالمياراتاألكاديميةوالبسيطةكالقراءةوالكتابةوالحسابوالمياراتاالجتماعيةوميارات

.العنايةبالذاتومياراتالتواصؿالمغويوالمياراتالشرائيةوالمينية
ٕٛٓٓ)رضوافتبينو :٘ٔ داوفبشأف( أف،نسبةحدوثمتبلزمة تحدثحالة واحدة

.سنةٓٗوالدةإذاكافعمراألـٓٗسنة،وحالةلكؿٖٓإذاكافعمراألـ،والدةٕٓٓ٘لكؿ
وتبيفالدراساتأفمتبلزمة.أفالمتبلزمةتحدثفيكؿأنحاءالعالـوفيكؿاألعراؽعبلوةعمى

.مولودٓٓٛاحدمفبيفداوفتحدثلطفؿو
و أف الباحث يندرجكبليرى داوف ومتبلزمة التوحد العقميةافمف اإلعاقة فئة ،تحت

وجوالتيتختمؼالومبلمح،وبالتاليفإفمتبلزمةداوفتشخصمفخبلؿالقدراتالعقميةالمتدنية
.عفاألطفاؿالعادييف

والمستمرمعاألطفاؿوالتعرؼومفخبلؿعمؿالباحثفيمجاؿالدعـالنفسيواحتكاك
ممتعًا األطفاؿ مع العمؿ أف وجد يزيد، ما سنواتأو عمىمدارعشر المتعددة عمىمشاكميـ
وصعبًافينفسالوقت،ومفىنابدأالباحثتفكيرهفيالبحثوالدراسةفيىذاالمجاؿ،واألىـأف

ىوجديدولـيبحثمفقبؿباحثيفآ خريف،أيالعمؿعمىمشكمةالباحثكافيبحثعفما
جديدةتستحؽالبحثوبدأتفكيرالباحثيتجوإلىاإلعاقاتالتييعانيمنياأطفاؿفمسطيفووقع
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ليا يتطرؽ ولـ اىتماـ تمقى اإلعاقاتالتيلـ كأحد داوف ومتبلزمة التوحد عمىفئتي االختيار
لفئتيفوقاـبزياراتمتعددةلجمعيةالباحثيفالفمسطينييف،وبدأالباحثفيجمعالمعموماتحوؿا

الحؽفيالحياةلمتعرؼأكثرعمىالفئتيفعفقرب،كماقاـالباحثبجمعالدراساتالسابقةالتي
اتضحمدىحاجة تتناوؿالفئتيفودراستيا،ومفخبلؿالمعموماتالتياستطعتالحصوؿعمييا

ييعانيمنياالمجتمعالفمسطيني،وتقديـالمجتمعإللقاءالضوءعمىمشكمتيفمفأىـالمشاكؿالت
المجاؿ،ومفىنابدأتتتبمورمشكمة دراسةيمكفأفتساعداألىاليوالمربيفوالعامميففيىذا
الدراسةوتتضحلدىالباحث،وبدأالباحثبعدذلؾفيالعمؿعمىمشكمةالدراسةالتيتتضحفيما

:يمي
  :مشكمة الدراسة: ثانياً 

:التاليةباألسئمةالدراسةتتحددمشكمة
الجسمية،)ىؿتوجدفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية .ٔ

؟(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
الجسمية،)ىؿتوجدفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية .ٕ

 ،تعزىلمتغيرالجنس؟(،االجتماعية،التعميميةواالتصاليةالمساعدةالذاتية
الجسمية،المساعدةالذاتية،)ىؿتوجدعبلقةارتباطيوبيفالعمرالزمنيوالقدراتالنمائية .ٖ

 ،لدىمجموعتيالدراسة؟(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
الجسمية،المساعدةالذاتية،)ىؿتوجدعبلقةارتباطيوبيفترتيبالوالدةوالقدراتالنمائية .ٗ

 ،لدىمجموعتيالدراسة؟(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
الجسمية،)ىؿتوجدفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية .٘

واالتصالية التعميمية االجتماعية، الذاتية، التعميمي(المساعدة المستوى لمتغير تعزى ،
 لموالديف؟

الجسمية،)ىؿتوجدفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية .ٙ
 ،تعزىلمتغيرنوعاألسرة؟(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية

الجسمية،)ىؿتوجدفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية .ٚ
 الذاتية، واالتصاليةالمساعدة التعميمية المستوىاالقتصادي(االجتماعية، لمتغير تعزى ،

 لؤلسرة؟
الجسمية،)ىؿتوجدفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية .ٛ

،تعزىلمتغيروجودقرابة؟(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
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 :أىداف الدراسة: ثالثاً 
القدراتالنمائيةال .ٔ في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ فروؽبيف تعرؼعمىوجود

(.الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)
القدراتالنمائية .ٕ في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ فروؽبيف التعرؼعمىوجود

 .،حسبالجنس(التعميميةواالتصاليةالجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،)
الجسمية،المساعدة)الكشؼعفوجودعبلقةارتباطيوبيفالعمرالزمنيوالقدراتالنمائية .ٖ

 .،لدىمجموعتيالدراسة(الذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
،المساعدةالجسمية)الكشؼعفوجودعبلقةارتباطيوبيفترتيبالوالدةوالقدراتالنمائية .ٗ

 .،لدىمجموعتيالدراسة(الذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
القدراتالنمائية .٘ في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ فروؽبيف التعرؼعمىوجود

،حسبالمستوىالتعميمي(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)
 .لموالديف

القدراتالنمائيةالتعرؼع .ٙ في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ فروؽبيف مىوجود
 .،حسبنوعاألسرة(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)

النمائية .ٚ القدرات في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ بيف فروؽ وجود الكشؼعف
اال) الذاتية، المساعدة واالتصاليةالجسمية، التعميمية المستوى(جتماعية، لمتغير تعزى ،

 .االقتصاديلؤلسرة
النمائية .ٛ القدرات في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ بيف فروؽ وجود الكشؼعف

واالتصالية) التعميمية االجتماعية، الذاتية، المساعدة بيف(الجسمية، قرابة حسبوجود ،
.الوالديف

 :اسةأىمية الدر : رابعاً 
 

 : األىمية النظرية . أ
المجتمع .ٔ في الدراسة فئتي بيف الفروؽ بدراسة اىتمت التي والدراسات البحوث ندرة

(.حسبعمـالباحث)الفمسطيني
.التعرؼعمىحجـوطبيعةاإلعاقةلدىأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف،والفرؽبينيما .ٕ
ومتبلزمةداوف،مفخبلؿالتعرؼإثراءالمكتبةالعمميةببحثجديد،يتناوؿفئتيالتوحد .ٖ

.عمىالفروؽبينيمافيالقدراتالنمائية
فئتي .ٗ لدى  النمائية والقدرات جوانبالنمو عف والمربيف، لؤلسر معموماتعممية تقديـ

.الدراسة
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.إلقاءالضوءعمىاألساليبالتييمكفاستخداميافيالتعامؿمعفئتيالدراسة .٘
االض .ٙ أشد مف اضطرابيف ىماتناوؿ األطفاؿ، لدى الطبيعي النمو تعوؽ التي طرابات

.التوحدومتبلزمةداوف
.تناوؿفئةعمريةىامة،ىيمرحمةالطفولةالتيتتشكؿفيياالشخصية .ٚ
اآلباء .ٛ منيا يستفيد داوف ومتبلزمة التوحد بيف الموجودة الفروؽ عف معمومات إعطاء

 .واألمياتوالمربيفوالعامميففيالمجاؿ

 :مية التطبيقيةاألى . ب

اإلسياـفيمساعدةأولياءاألمور،والمربيف،والعامميففيالمجاؿ،فيالتعامؿمعفئتي .ٔ
.الدراسة،مفخبلؿتوضيحالقدراتالنمائيةلدييما

التوحد .ٕ ميداف في أخرى دراسات إلجراء المجاؿ، في والعامميف السيكولوجييف، حث
.ؿأخرىومتبلزمةداوف،وعبلقتيمابظواىرومشاك

القدرات .ٖ وتنمية وتطوير بتدريب تيتـ التي والجمعيات، لممراكز، الميدانية الفائدة تقديـ
.النمائيةألطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف

تنبيوالمجتمعالفمسطيني،وتوعيتو،تجاهفئتيفتعتبرافمفالفئاتالميمشة،لممساىمةفي .ٗ
.حؿالمشكبلتالتيتواجوىاتيفالفئتيف

دةالمربيفواآلباءوالعامميففيالمجاؿمفنتائجالدراسةفيالتشخيص،والتدريب،استفا .٘
 .والتعميـ،والتأىيؿ،بشكؿأفضؿ

قد .ٙ عممية، داوفبطرؽتربوية ومتبلزمة التوحد أطفاؿ مع التعامؿ القائميفعمى توعية
.تسيـفيحؿالكثيرمفالمشاكؿالتيتواجييـ

 .وية،والتعميمية،والعبلجية،ألطفاؿالتوحدومتبلزمةداوفتفيدفيإعدادالخططالترب .ٚ


 :فروض الدراسة: خامساً 
ٔ.  النمائية القدرات في إحصائية داللة ذات فروؽ الذاتية،)توجد المساعدة الجسمية،

.،بيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
.مياراتالجسميةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوفتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيال .ٕ
توجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيمياراتالمساعدةالذاتيةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمة .ٖ

 .داوف
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ومتبلزمة .ٗ التوحد أطفاؿ بيف االجتماعية الميارات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد
 .داوف

 .التعميميةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوفتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالميارات .٘
 .توجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالمياراتاالتصاليةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف .ٙ
ٚ.  النمائية القدرات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،

 .،لدىمجموعتيالدراسة،تعزىلمتغيرالجنس(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
الجسمية،)توجدعبلقةارتباطيوذاتداللةإحصائيةبيفالعمرالزمنيوالقدراتالنمائية .ٛ

 .،لدىمجموعتيالدراسة(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
لجسمية،ا)توجدعبلقةارتباطيوذاتداللةإحصائيةبيفترتيبالوالدةوالقدراتالنمائية .ٜ

 .،لدىمجموعتيالدراسة(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
ٔٓ.  القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،

واالتصالية التعميمية لدى(االجتماعية، لموالديف، التعميمي المستوى لمتغير تعزى ،
 .مجموعتيالدراسة

ٔٔ.  القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،
 .،تعزىلمتغيرنوعاألسرة،لدىمجموعتيالدراسة(االجتماعية،التعميميةواالتصالية

ٕٔ.  النمائية القدرات في إحصائية داللة ذات فروؽ الذاتية،)توجد المساعدة الجسمية،
التعميمية لدى(واالتصاليةاالجتماعية، لؤلسرة، االقتصادي المستوى لمتغير تعزى ،

 .مجموعتيالدراسة
ٖٔ.  القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،

 .،تعزىلمتغيروجودقرابة،لدىمجموعتيالدراسة(االجتماعية،التعميميةواالتصالية


 :حدود الدراسة: سادساً 
 : لحد المكانيا .1

الحؽفي المتردديفعمىجمعية داوف، ومتبلزمة عمىأطفاؿالتوحد الحالية الدراسة إجراء تـ
.الحياةبمحافظةغزة


 :الحد الزماني .2

.ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓتـإجراءالدراسةالحاليةخبلؿالفصؿالدراسيالثانيمفالعاـ
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 : الحد البشري .3
فيالفئةالعمرية(ٖٛٔوعددىـ)أطفاؿالتوحدومتبلزمةداوفتـإجراءالدراسةالحاليةعمىجميع

.،بجمعيةالحؽفيالحياةبمحافظةغزة(سنواتٜ-ٗ)


 :مصطمحات الدراسة: سابعاً 
 

  Autism: التوحد .1
إعاقةنمائيةعمىأفالتوحد،(ٕ٘ٔ:ٕٚٓٓ)وفرج(ٖ:ٕ٘ٓٓ)Zagerزاقريعرفوكؿمف

ظيرعادةخبلؿالسنواتياالجتماعي،النمووالتواصؿونوعيةةطبيعوعجزفي،ومعقدة،متداخمة
.الثبلثاألولىمفعمرالطفؿ


 down syndrome: متالزمة داون .ٕ

QUARTINO،وقوارتينو(ٚٔ:ٕٙٓٓ)RONDAL& PERERAيعرؼكؿمفرونالدوبيريرا
وفعمىأنيا،متبلزمةدا(ٖٔٗ:ٕٕٓٓ)محمدو،(ٓٗ-ٖٚ:ٕ٘ٓٓ)،والروساف(ٖ٘:ٕٙٓٓ)

لمافيومفتشابوفيمبلمح،التيارتبطاسميابالشعبالمنغولي،حالةمفحاالتاإلعاقةالعقمية
.الوجو لدىاألمياتالمتقدماتفيالسف،ٕٔوىيتحدثبسببخمؿفيالكروموسوـ قبؿ)
.وموسومات،أوخطأفيتوزيعالكرأوحدوثخطأفيموقعالكروموسوـ،(الحمؿ


 :لمقدرات النمائيةعريف اإلجرائي الت .3

يعرؼالباحثالقدراتالنمائيةإجرائيا،عمىأنياالدرجةالتييحصؿعمييا،أطفاؿالتوحدوأطفاؿ
متبلزمةداوف،الموجوديففيجمعيةالحؽفيالحياةبغزة،عمىاألبعادالتييتضمنيااالختبار

راتالجسمية،ومياراتالمساعدةالذاتية،والميارات،وىيالميا(اختبارالصورةالجانبية)المستخدـ
 .االجتماعية،والمياراتالتعميمية،والمياراتاالتصالية

 
 :األساليب اإلحصائية: ثامناً 

:اعتمدالباحث،فيدراستو،عمىالمعالجاتاإلحصائيةاآلتية
.معامؿاالرتباطبيرسوف .ٔ
ٕ. T- test.
 .One way Anovaتحميؿالتبايفاألحادي .ٖ
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.اختبارمافويتني .ٗ
(.التكرارات،النسبالمئوية،المتوسطالحسابي،االنحراؼالمعياري)اإلحصاءاتالوصفية .٘
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 الخىحد :أوالً 

 حعقيب على مبحث الخىحد : ثانياً 

 مخالزمت داون: ثالثاً 

 حعقيب على مبحث مخالزمت داون: رابعاً 

 عام على اإلطار النظريحعقيب : خامساً 
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 الفصل الثاني
المبحث األول التوحد

 :مقدمة: أولً 
،مفأعقدالسموكياتاالجتماعية،وأكثرىا(ٜٕ:ٕ٘ٓٓ)يعتبرالتوحد،كمايذكرجوىر

أنوكينفيـالتوحد،كاضطرابنمائييحدثفي(ٖٕٓٓ:ٜٔ)ويرىسميمافوآخروف.صعوبة
.فالنظرإلىبداياتاإلشارةإليوكمرضنفسي،أيبداياتوالتاريخيةفترةالطفولةالمبكرة،البدم

أوؿمفوصؼأعراضالتوحد،عندLeo Kannerأفليوكانر(ٕٔٓٓ:ٕٔ)ويذكرعبدا
 عاـ طفبًل عشر الذاتويةٖٜٗٔأحد االنفعالي التواصؿ أعراض وسماىا كانر.، الحظ وقد

Kannerالمست األطفاؿ، المتميزاستغراؽىؤالء والتفكير فياالنغبلؽالكامؿعمىالذات، مر،
الذيتحكموالذات،أوحاجاتالنفس،وبعدىـعفالواقعية،بحيثتصبحىناؾاستحالةلتكويف

.عبلقةمعأيممفحوليـ
استخدمتتسمياتكثيرةومختمفةلمتوحد،ٖٜٗٔمنذعاـأف(:ٕٗٓٓ:ٖٔ)الزراعيرىو

(ٕٓ-ٜٔ:ٕٓٔٓ)وتضيؼمجيد.لمبكر،ذىافالطفولة،وفصاـالطفولةمنياالتوحدالطفوليا
(.الشاذ)أفىناؾتسمياتأخرى،مثؿالتوحدوالنمطغيرالسويفيالنمو

بطرس ٕٓٔٓ)ويشير :ٔٛ٘ األولىتدعو( بالتحميؿ، تناولتالتوحد مدارس، إلىعدة
وىيتعيدأسباب.Bruno Bettelheimلمقارنةتحميميةلممرض،طورىاعالـالنفسبرونوبتميايـ

والثانيةالذىنية،.التوحدإلىعبلقةخاطئةبيفاألـوالطفؿ،وتدعوإلىالعبلجبالتحميؿالنفسي
والثالثةظيرتعاـ.التيتعيدالتوحدإلىخمؿفينموالدماغ،وتعطياألولويةلمتربيةبدؿالعبلج

الٜٚٛٔ االتصاؿ تحتاسـ أستراليا، في عفـ، التعبير في المتوحديف لمساعدة تدعو مبسط،
بيده المريض،ويبقىممسكًا أنفسيـ،بفضؿمرٍبخاص،يبلـز الطريقةنتائج. وقدأعطتىذه

.فعالة
 ٕٓٔٓ)وتذكرمجيد :ٜٔ-ٕٓ )  كانر مفقياـ عمىالرغـ دقيؽKannerأنو برصد

ة،مفحيثنوعيةاإلعاقة،إالأنولـلخصائصىذهالفئةمفاألطفاؿ،وتصنيفولياكفئةخاص
يتـاالعتراؼبيا،كفئةخاصة،إالفيعقدالستينيات،إذكانتتشخصعمىأنيانوعمفالفصاـ
الثانية الطبعة في لتشخيصاألمراضالعقمية، اإلحصائي، الدليؿ في ورد لما وفقًا الطفولي،

(DSM2 التصنيؼإالفيعاـ(. االعتراؼبخطأ يتـ المعدلةٜٛٛٔولـ حيفنشرتالطبعة ،
(DSM3R)عاقةالتوحد إذأكدتأفإعاقةالتوحدليست.،التيفرقت،بوضوح،بيفالفصاـ،وا 

وربمايرجعىذاالخمطفيالمفيوـإلىوجودبعضاألعراضالمشتركة،.حالةمبكرةمفالفصاـ
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ياألعراضأكثرمفالتشابوبينيا،ولكف،فيالواقع،إفاالختبلؼف.مثؿاالنطواء،واالنعزالية
.ذلؾأفحاالتإعاقةالتوحدتخمو،تمامًا،مفأعراضاليموسة،أواليذاءات

وكافالعمؿمعالتوحد،فيالفتراتالمبكرةلمعمؿمعالتوحد،فيالخمسينياتوالستينيات
التوحد،عمىأنوم التيتحدد .تبلزمةمحددةمفالقرفالماضي،يركزعمىتوضيحاألعراض،

وتوصمتالبحوثإلى.وامتازتىذهالمرحمةبالتركيزعمىمقارنةالتوحدمعغيرهمفاالضطرابات
اشتممتعمى المتوحديف، األطفاؿ مف العظمى الغالبية لدى السموؾ، مجاالتمف ثبلثة وجود

أوطقوسية،الفشؿفيتطويرعبلقاتاجتماعية،وتأخرواضطرابلغوي،وسموكياتاستحواذية،
وفيالسبعينيات،وبدايةالثمانينياتمفالقرفالماضي،كاف.مرتبطةبالمعبالتكراري،والنمطي

ىناؾمعممافرئيسياف،ىماالممارسةاإلكمنيكيةوالبحوثالتيأظيرتمناىجتقييـمنظمة،وأدت
بتمييزالتوحدعفوظيراالىتماـ.إلىالتعرؼعمىمدىأنواع،ومستويات،الصعوبةفيالتوحد

(ٕٚ:ٕٗٓٓالزريقات،).غيره،مفاالضطراباتالنمائيةالعامة


 :تعريف التوحد: ثانياً 
 :مدخل

 وآخروف الريحاني ٕٓٔٓ)يشير :ٕ٘ٙ السنة( يتجاوزوف المتوحديف األطفاؿ أف إلى
عنيايةالسنةالثانية،يبدوواضحًاأفسموكيـغيرولكف،م.األولى،تقريبا،مثؿاألطفاؿالعادييف

عادي،إذيصبحفيميـلؤلشياءغيرطبيعي،واىتماماتيـمحدودة،والكمماتالقميمة،التيتعمميا،
.تبدأبالضياع،وتظيراالنفعاالتغيرمستقرة،كمايضطربنوميـ

 الزراع ٕٙٓٓ)ويؤكد :ٙ٘-ٙٙ ) مفخمسة يعتبرواحدا تندرجأفالتوحد اضطرابات،
التيتتصؼ.تحتمظمةاضطراباتالنموالشاممة يندرجتحتفئةاالضطراباتالعصبية، كما

االجتماعي، التفاعؿ عمى المشتممة المختمفة، النمو مجاالت في شديد، وانحراؼ باضطراب،
التواصؿ وميارات . النمائية، االضطرابات مظمة تحت تندرج التي الخمسة، ىيواالضطرابات

اضطرابالتوحد،واضطراباسبرجر،واضطرابالتفكؾ،أواالنحبلؿالطفولي،واضطرابريت،
.واالضطراباتالنمائيةالشاممةاألخرىغيرالمحددة

نوعمفاالضطراباتالتطورية،التيتظيرخبلؿبأنو،الجمعيةاألمريكيةلمتوحدوتعرفو
فنتاجًاالضطراباتنيرولوجية،تؤثرعمىوظائؼالسنواتالثبلثاألولى،مفعمرالطفؿ،وتكو

 االجتماعي االتصاؿ فتجعؿ النمو، مختمؼنواحي عمى تؤثر وبالتالي غير)المخ، أو المفظي
،لدىاألطفاؿ،صعبًا،واستجابتيـلؤلشياءأكثرمنيالؤلشخاص،كماأنيـيحبوفالروتيف(المفظي
(ٜٔ:ٕٕٓٓنصر،).والنمطية
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تشويشعقمي،يؤثرعمىبأنو،(PIMH,1998)المعيدالقوميلمصحةالعقميةوعرفوي
مع مناسبة، غير بطريقة واالستجابة، اآلخريف، عبلقاتمع قامة وا  االتصاؿ، عمى األفراد قدرة

متأخريف،أويعانوفمفتخمؼعقمي،أوَبَكـ،أووقديكوفبعضالمتوحديف.البيئةالمحيطةبيـ
المغوي النمو في واضح تأخر لدييـ متكررة،. سموكية أنماط داخؿ محصوريف يبدوف وبعضيـ

وأكثرىؤالءيواجيوفمشاكؿاجتماعية،وحسية،تتصؿباإلدراؾ،فضبلعف.ونماذجتفكيرجامدة
يـ،وبالتاليعمىقدراتيـعمىالتعمـ،والتكيؼوكؿىذهالمشاكؿتؤثرعمىسموك.مشاكؿاتصالية

(ٕٛ:ٕٙٓٓالمغموث،).معالحياة
:ٕٔٓٓ)،وعبدا(ٕٗ:ٕٓٓٓ)كؿمفسميمافيتضحمماسبؽأفىناؾاتفاؽبيف

،ومايمزوآخروف(ٖٔ:ٕٗٓٓ)ريقات،والز(ٚٔ:ٕٗٓٓ)،والزراع(ٕٖ:ٕٕٓٓ)،ومحمد(٘ٔ
(ٕٓٓٚ وعميوات(ٔٗ: ،(ٕٓٓٚ :ٚ) والغريروعودة ،(ٕٜٓٓ :ٕٖ) ومجيد ،(ٕٓٔٓ :ٕٛ)،

اضطرابنمائي،ناتجعفعجز،أوخمؿوظيفيفيالمخ،يظيرخبلؿ"عمىتعريؼالتوحدبأنو
واإلدراكيوالتواصؿالسنواتالثبلثاألولىمفعمرالطفؿ،ويتميزبقصورفيالنمواالجتماعي

".معاآلخريف،ويصاحبوبعضالمظاىرالسموكيةالنمطية،والطقوسية
يؤديإلىخمؿوقصورفيالمياراتالعامةلدىأطفاؿ سبؽذكره ويرىالباحثأفما
والمياراتالتعميمية بالذاتوالمياراتاالجتماعية ومياراتالعناية المياراتالجسمية مثؿ التوحد

تنميةوالميار في كبير اثر المغوي لمجانب أف العرضالسابؽ مف يتضح كما االتصالية، ات
ومفخبلؿثالوثاإلعاقاتيتضحمدىالتداخؿبيفالميارات.الجوانبالنمائيةلدىأطفاؿالتوحد

.المتعددةومدىتأثيراالتصاؿوالمغةعمىتنميةجميعالمياراتلدىالتوحدييف


 : اقاتثالوث اإلع: ثالثاً 
 والجوالدة اإلماـ ٕٓٔٓ)يتفؽ :ٕٔ-ٕٕ) وشكشؾ ،(ٕٜٓٓ أوردتو(ٕٛٔ: ما مع ،

،مفأفخصائصسموكيةمعينةتظيرلدىالفردفيثبلثةمجاالت(ٕٔ:ٕٗٓٓ) Stoonستوف
:رئيسية،ىيالمعاييرالتيمفالممكفأفتكوفاألكثرقبواًلعالميًا،والمتمثمةبػ

 تماعيإعاقاتفيالتفاعؿاالج.
 إعاقاتفياالتصاؿاالجتماعي.
 إعاقاتفيالتخيؿ.







ٔ٘ 
 






 
 
 
 

 يوضح ثالوث اإلعاقات(  1-2)شكل رقم


 :نسبة انتشار التوحد: رابعاً 
،والغرير،(ٜٔ:ٕٙٓٓ)،وعسمية(ٕٓ:ٕ٘ٓٓ)،وخطاب(ٙٔ:ٕٔٓٓ)يقدرعبدا

 ٜٕٓٓ)عودة :ٖٔ) بيف بما التوحد، انتشار نسبة كؿ٘وٗ، في كبلسيكية، توحد حاالت
.ٔ:ٗويوضحأنوأكثرشيوعافياألوالدمفالبنات،بنسبة.مولودٓٓٓ,ٓٔ

تالمتحدة،تشيرإلىأنوأفالدراساتالحديثةفيالواليا(ٕٓ:ٕٕٓٓ)وتضيؼنصر
كماأشارتإلىأفإعاقة.فردمصابيفبالتوحد،ثمثيـمفاألطفاؿٓٓٓ,ٖٓٙيوجدعمىاألقؿ

والتيتتمثؿفيالتخمؼ مفبيفاإلعاقاتالمختمفة، األكثرشيوعًا، الرابعة، اإلعاقة تعد التوحد
.العقمي،والصرع،والشمؿالدماغي

أشارإليوتقريرجامعةكامبردج،مفأفنسبةالتوحدفيما(ٜٕ:ٕٛٓٓ)ويعرضعامر
وتعتبرىذهنسبةكبيرة.سنةٔٔ-٘طفؿ،مفعمرٓٓٓٓٔحالةفيكؿ٘ٚازدياد،إذأصبحت

.عماكافمعروؼسابقًا،وىوخمسحاالت
،مفخبلؿدراسة،ٕ٘ٓٓأفاليابافقامتبنشرتقريرعاـ(ٕٚ:ٕٓٔٓ)ويضيؼعمي

نسمة،األطفاؿمنيـتحتسبعٓٓٓ,ٖٓٓطؽمفيوكوىاما،بتعدادسكافيبمغأجريتعمىمنا
:سنوات،وكانتنسبةطيؼالتوحد

,ٜٜٛٔطفؿعاـٓٓٓ,ٓٔحالةلكؿٛٗ
,ٜٜٓٔطفؿعاـٓٓٓ,ٓٔحالةلكؿٜٙ
,ٖٜٜٔطفؿعاـٓٓٓ,ٓٔحالةلكؿٜٚ

.ٜٜٗٔطفؿعاـٓٓٓ,ٓٔحالةلكؿٔٙٔ

 التخيؿ

 االتصاؿ التفاعؿاالجتماعي
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ويعمؽالمغموث.سنوياً%ٚٔ-ٓٔإفالتوحديرتفعبنسبة(ٕ٘:ٕٚٓٓ)ويقوؿعميوات
(ٕٓٓٙ :ٖٗ قائبلً( مصاحبًا: حدوثو أما األطفاؿ، في منفردًا، التوحد بحدوث يتعمؽ ما ىذا

إذتشيربعضالتقديراتإلىأفعدداألطفاؿ،الذيف.الضطراباتأخرى،فإفالنسبةتتضاعؼ
.طفؿٓٓٓٔلكؿٕٓلمرتبطةبو،يقدربحوالييصابوفبالتوحد،واالضطراباتالسموكيةا

أفنسبةالذكوربالنسبةRossman and –Bloom(ٕٓ:ٕٛٓٓ)ويذكرروزمافوبموـ
فياضطراباتطيؼالتوحد،فاإلناثالمتوحداتيعانيفمفانخفاضشديدفئ:ٗلئلناثتبمغ

.وت،فينسبةالجنسالذكاءمقارنةمعالذكور،وليسىناؾحالياأيتفسيرليذاالتفا
والسببفي.ويرىالباحثأنو،حتىاآلف،لـيتـتحديدنسبةانتشارالتوحدفيفمسطيف

ذلؾقمةالدراساتالتيتيتـبالتوحد،وقمةاإلمكانياتالتيتساعدفيالتعامؿمعالتوحد،وشيء
.الفمسطينيآخرميـ،ىوحداثةالتنبولمثؿىذااالضطراب،أواإلعاقة،فيالمجتمع

 
 :تشخيص التوحد: خامساً 
 :مقدمة

فولكمار ٕ٘ٓٓ)Volkmarيرى عممية(ٔ: سياؽ في يعرؼ، أف يجب الطبيب أف
االختبارات في والمشاركة ومراقبتو، حولو، اآلخريف مع والتحدث المريض، تاريخ التشخيص،

ت في المرضى، لمساعدة الطرؽ، مف وغيرىا المختبرات، واستخداـ المشاكؿالمتخصصة، حديد
أومعالج،فيعمميةالتشخيص،.وأسبابيا قديشارؾأكثرمفطبيب، وفيكثيرمفاألحياف،

.ودمجالمعموماتالمجمعة،فيسردمتماسؾ،وتوافقي،يعكسمعموماتمتنوعة


 :صعوبات التشخيص 
 الزراع ٕٗٓٓ)يتفؽ :ٖٗ) نصر مع ،(ٕٕٓٓ المتوحديف،(ٕٗ: األطفاؿ أف عمى ،

بروفمشكمةشديدةالتعقيد،لصعوبةتمييزىـعفغيرىـ،مفاألطفاؿذويالتخمؼالعقمي،أوُيعتَ
معأعراضالفئات لتداخؿأعراضيا أوالذيفيعانوفمفاضطراباتفيالمغة،نظرًا الذىانييف،

.السابقة،وعدـوجودفريؽعبلجيمناسب،لتشخيصىذهالفئة
الزريقات تشخيصالتوحديحتاجإلىترٍو،وتيقف،مفخبلؿأف(ٖٗٔ:ٕٗٓٓ)ويؤكد

ويرىأنومفالممكفتشخيصالتوحد،.جمعالمعموماتالدقيقةمفالوالديف،والمحيطيفبالحالة
.فيمركزما،عمىأنوتوحد،وفيمركزآخر،عمىأنواضطرابآخر،نتيجةالتسرع

جي،فيالدماغ،يسببأفالتوحداضطرابفسيولو(ٗٙ-ٖٙ:ٕٙٓٓ)وتضيؼعسمية
نمائية صعوبات حاالت. مع متبلزمة أو بمفردىا، توجد أف لمتوحد لؤلعراضالمتعددة ويمكف
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والصرع وكؼالبصر، والصمـ، كالتخمؼالعقمي، أخرى، مختمفة،. األعراضأشكااًل تأخذ كما
.وىناتتضحصعوبةتشخيصالتوحد.بحسبالعمرالزمني

 عامر ٕٛٓٓ)ويذكر :ٔٔٙ-ٔٔٚ في( المعالجيف تواجو التي الصعوبات، بعض
بأفمعظـ تشخيصالتوحد،وىيالتبايففيأعراضالتوحد،مفحالةألخرى،وشيوعاالعتقاد
المسببة العوامؿ عمى اتفاؽعاـ وجود وعدـ المنشأ، ىياضطراباتنفسية اضطراباتالطفولة

أوعوامؿسيكولوجية،أوبيوكيميائية،أوىؿىيوراثيةجينية،أوعوامؿاجتماعية،:لبلضطراب
العوامؿ ىذه مف عامؿ مف أكثر لتداخؿ نتيجة أو الحمؿ، فترة أثناء تحدث إصابات ومف.

الصعوبات،أيضًا،أفنموالطفؿالمتوحد،معالتقدـفيالعمرالزمني،قديصاحبوتغيرفيشدة
ا بعضمؤشرات وأف أعراضجديدة، ظيور أو بعضاألعراض، مف الDSM4لتشخيص، ،

.تخضعلمقياسالموضوعيالدقيؽ
ويرىالباحثأفصعوبةالتشخيصتكمففيصعوبةالتواصؿمعاألطفاؿالمتوحديف،
وصعوبةتقبؿالطفؿالمتوحدلممعالج،الذييقوـبالتشخيص،والتجاوبمعو،واالستجابةلو،لذا

كمايرىالباحث.التعامؿمعمثؿىذهالحاالتكافالبدأفيكوفالمعالجعمىخبرةعالية،في
بيف التفريؽ التشخيصالدقيؽ خبلؿ مف يتـ حتى األىمية غاية في التشخيصأمر عممية أف

وتحديدأعراضالتوحدبشكؿدقيؽولذلؾكافالبدمفوجودفريؽ:التوحدواألمراضاألخرى
.واسعةبمحكاتالتشخيصلمتوحدعمؿيتمتعبخبرةواسعةفيتشخيصالتوحدوعمىمعرفة


 :محكات التشخيص

واإلحصائي التشخيصي الدليؿ خبلؿ مف النفسي، لمطب األمريكية الجمعية حددت
:،معاييرتشخيصالتوحد،كمايمي(ٖٔ:ٕٗٓٓ)المعدؿ(DSM4)لبلضطراباتالعقمية

،وعرضيف،عمى(ٖ*)،أو(ٕ*)،أو(ٔ*)ينبغيتوفرمامجموعوستةأعراض،أوأكثرمف•
(.ٖ)و(ٕ)،وعرضواحدمفكؿمف(ٔ)األقؿ،مف

اختبلؿكيفيفيالتفاعؿاالجتماعي،كمايتجمىفيعرضيف،مفاألعراضالتالية،عمى(ٔ*)
:األقؿ

اختبلؿصريحفياستخداـالسموكياتغيرالمفظيةالعديدة،كتحديؽعيففيعيف،وتعبيرات.أ
.الجسدية،واإليماءاتالتيتخدـفيتنظيـالتفاعؿاالجتماعيالوجو،واألوضاع

.اإلخفاؽفيتطويرعبلقاتمعاألقراف،تكوفمناسبةلممرحمةالتطورية.ب
غيابالسعيالعفوي،لممشاركةفيالمتعة،أواالىتمامات،أواإلنجازات،معالناساآلخريف.ت
(.إلىاألشياءالتيييتـبيا،أوإحضارىامثؿعدـالبحثعفالظيور،أواإلشارة)
.انعداـالتبادؿاالجتماعي،أواالنفعالي.ث
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:اختبلؿكيفيفيالتواصؿ،كمايتبدىفيواحدةمفاألعراضاآلتية،عمىاألقؿ(ٕ*)
واليترافؽذلؾمعمحاولةالتعويض،مف)تأخرفيتطورالمغةالمنطوقة،أوغيابياالكامؿ،.أ

(.ؿنماذجبديمةمفالتواصؿ،كاإليماءأوالتمميحخبل
اختبلؿواضحفيالقدرةعمىاستيبلؿ.ب كافيًا، الذيفيمتمكوفكبلمًا يكوفلدىاألشخاص،

.حديث،أواالستمرارفيومعاآلخريف
.استخداـمتكرر،ونمطي،لمغة،أواستخداـلغةخاصة.ت
.أوألعابالمحاكاةاالجتماعية،المناسبةلممستوىالتطوريانعداـألعابالخياؿالمنوعة،.ث
(*ٖ في( تتجمى كما والنمطية، التكرارية، المقيدة، واألنشطة واالىتمامات، السموؾ، مف نماذج

:واحدةمفاألعراضاآلتية،عمىاألقؿ
.أ في إما وشاذة، ونمطية مقيدة اىتماـ، أومواضيع أوانشغاؿكميبموضوعاىتماـ، الشدة،

.التركيز
،بصورةواضحة،بطقوس،أوروتيفنوعيوغيروظيفي.ب .التقيدالصاـر
.ت  ونمطية متكررة حركية لكامؿ)أسموبية حركاتمعقدة أو ليو، أو الضربباإلصبع، مثؿ

(.الجسـ
.االنشغاؿالمستمربأجزاءمفاألشياء.ث
(ٔ:)قبؿثبلثسنوات،فيواحدمفالمجاالتاآلتيةتأخراألداء،أوأداءغيرطبيعي،يبدأ•

 االجتماعي ٕ)التفاعؿ ) االجتماعي التواصؿ في تستخدـ كما ٖ)المغة أو( الخيالي، المعب
.الرمزي

.الينجـاالضطرابعفاضطرابريت،أواالضطرابالتفككي،فيالطفولة•
 خطاب ٕ٘ٓٓ)ويشدد :٘ٔ ال( مف مجموعة توافر ضرورة يجبعمى التي المحددة، معايير

:استخداميافيالتشخيص،والتصنيؼ،لطفؿالتوحدىي
.اضطراباتحادةفيالشخصية،تتميزبانطواءشديدعمىالذات،وانفصاؿتاـعفالناس.ٔ
.دالئؿتشيرإلىأفىذهالظاىرةتحدثخبلؿأوؿسنتيفمفالحياة.ٕ
موالحركي،ترتبط،عادًة،بجوانبمفالقصورالعقميعدـوجودأعراضلتأخرحادفيالن.ٖ

اقترحلتشخيصاألطفاؿالمتوحديف،عدـاالرتباطباألشياء،wardيقوؿخطابإفواردو.الحاد
.وعدـاستخداـالمغة،والمحافظةعمىالرتابةوالروتيف،وضعؼفيالوظائؼالعصبية

لكشؼعفوجودالتوحدعنداألطفاؿ،عممًاقائمة،تساعدفيا(ٔٗ،ٕٗ:ٕٙٓٓ)وتذكرعسمية
وفيحالةظيورسبعةأعراضأو.أنواليوجدبنديمكفأفيكوفوحدهحاسمًا،بشكؿجوىري

ىذهمفأكثر،مفالسماتالواردةفيالقائمة،فإفتشخيصاالضطرابعمىأنوتوحدواجب،و
:مايميالسمات
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.يتصرؼالطفؿكأنوأصـ.ٔ
.تعميـيقاوـال.ٕ
.ضحؾوقيقيةغيرمناسبة.ٖ
.اليبديخوفًامفالمخاطر.ٗ
.اليحبالعناؽ.٘
.فرطالحركة.ٙ


 :فريق العمل الكمنيكي ودور كل منيم في التشخيص

 ٕٕٓٓ)أكدتنصر :ٖٖ فريؽعمؿ( وجود توصمتإلىضرورة أفاألبحاثالحديثة
 بمعنى المتوحد، الطفؿ حالة لتشخيص وضعمتكامؿ، في فقط، واحد، طرؼ ينجح ال أنو

التشخيصبمفرده ويحتويفريؽالعمؿعمىالطبيبالنفسي،والعقمي،وأطباءاألطفاؿ،وطبيب.
.األعصاب،والسمع،والتخاطب،واألخصائياالجتماعي،والمتخصصيفالتعميمييف

اليسوؼويرىالباحثأفلكؿمتخصصدوره،الياـ،فيتشخيصالطفؿالمتوحد،وبالت
:يتـعرضدوركؿمتخصصفيفريؽالعمؿكاآلتي

 :طبيب األطفال.1
مفتاريخ الممتدة العمرية فيالفئة فيمجاؿأمراضاألطفاؿ، وىوطبيبمتخصص،
اضطرابات وفحصوجود العاـ، الكشؼالطبي إجراء في ودوره عشر، الثامنة سف إلى الوالدة

لم الطفؿ حاجة تقييـ إلى إضافة فحوصطبيةطبية، جراء وا  العقاقير، خبلؿ مف الطبي، عبلج
(ٕ٘:ٕٙٓٓعسمية،).أخرى،بناًءعمىحاجةالطفؿليا


 :الطبيب النفسي  .2

إفالطبيبالنفسيىوالمعالجاألساسيفيالتشخيص،ألنو(:ٖٖ:ٕٕٓٓ)تقوؿنصر
ؽ،والذييقوـبجمعالمعمومات،والبيانات،المطموبةلمتشخيص،كماحمقةالوصؿبيفأفرادالفري

ووالديو الطفؿ بمقابمة يقوـ .أنو عميوات ٕٚٓٓ)ويقوؿ :ٕ٘ يجري(: قد النفسي الطبيب إف
.االختباراتالنفسيةلمطفؿ،ويتمتعبخبرةأكبرفيتشخيصاالضطراباتالنفسية،والعقمية
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 : األخصائي النفسي  .3
يتعمؽبجميعمجاالتالتطور،ودراسةالسموؾ،مفلو دورأساسيفيالتشخيص،فيما

التوصؿ أجؿ مف اآلباء، مع المقاببلت جراء وا  والمراقبة، النفسية، االختبارات إجراء خبلؿ
.لمتشخيصالمناسب،وتحديدمستوىاألداء


 :األخصائي الجتماعي .4

ت وجمع الوالديف، مقابمة مسؤولية وتحصيؿيتولى والنفسية، الطبية، الفحوص قارير
الوالديف مف والتعميمي، الصحي، وتاريخو الطفؿ، تطور مراحؿ عف المعمومات، بكتابة. ويقوـ

(ٕٙ:ٕٚٓٓعميوات،).تقرير،يوضح،مفخبللو،جميعالمعموماتالتيتـاستنتاجيا


 :أخصائي النطق والتخاطب  .5
إذيقيـالمياراتالتي.الطفؿالمغوي،مفخبلؿالمشاىداتالمباشرةيعمؿعمىتقييـعمر

الطفؿباألصوات،وقدرتوالعشوائيةفيفيـ،واستخداـ،اإلشارات تسبؽالمغة،مثؿمدىاىتماـ
ويقوـاألخصائيبتحديدعمرالطفؿالمغوي.واإليماءات،واالنتباه،والقدرةعمىالتقميدوالمحاكاة

.،ومفخبلؿذلؾيضعنقطةالبدءفيتعميـالمياراتالمغوية(لغةتعبيرية-يةلغةاستقبال)
(ٖٗ:ٕٕٓٓنصر،)

 :أخصائي العالج الطبيعي  .6
ووضع والحبو، المشي، في المتمثمة الكبيرة، الحركية الميارات تقويـ في دوره يتركز

رتبطبمشاكؿحركيةوليسمفالضروريوجودهضمفالفريؽ،ألفأغمبالحاالتالت.الوقوؼ
(ٛٔٔ:ٕٓٔٓالزراع،).أساسية


 :أخصائي العالج الوظيفي  .7

يتركزدورهفيتقويـالطفؿفيأنشطتو،ومياراتواليومية،التيتتطمبالمياراتالحركية
التكا إلى إضافة الدقيقة، أو الحسيالكبيرة، مؿ أخصائي. أدوار تتداخؿ األحياف مف كثير وفي

أخصائي أف العمميف، بيف الفارؽ فإف ذلؾ ومع الوظيفي، العبلج وأخصائي الطبيعي، العبلج
العبلجالطبيعييعمؿمعالعضبلتالكبيرة،وأخصائيالعبلجالوظيفيعمىتعميـوتقويـالميارات

(ٜٔٔ:ٕٓٔٓالزراع،).صورةسميمةالحياتية،كمسؾالقمـ،أوالممعقة،ب
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 :أخصائي السمع وأخصائي العيون .8
المعمومات،البلزمةالستبعاد،أوتحديد،أيةمشكمةمتعمقةبمقدرةالطفؿ يقدـكؿمنيما

.عمىالسمع،أوالبصر


 :طبيب األعصاب .9
ت،فيالجيازالعصبي،قديعانيمنيايقدـالمعمومات،البلزمةعفوجودأيةاضطرابا

.الطفؿ،كصعوبةتوجيواالنتباهبيفالمياـالمختمفة،أوصعوبةالتحكـالحركي
 :معمم التربية الخاصة .11

إفلممعمـدورًاخاصًافيعمميةتقويـالطفؿ،فبينمايقوـباقيأفرادالفريؽبتحديداإلطار
لمستوىتطورالطفؿ،فيجميعا المعمـبإعطاءتفاصيؿأكثرعفالطفؿ،العاـ يقوـ لمجاالت،

(ٗ٘-ٖ٘:ٕٙٓٓعسمية،).وتفاعمومعاآلخريف


 
 يوضح الفريق اإلكمينيكي الذي يتعامل مع مرضى التوحد( 2-2)شكل رقم 

 

فريق 
 العمل

معمم 
التربية 
 الخاصة

الطبيب 
 النفسي

 

طبيب 
 األطفالل

أخصائي 
 نفسي

أخصائي 
 اجتماعي

أخصائي 
نطق 

 تخاطبو 

أخصائي 
العالج 
 الطبيعي

أخصائي 
العالج 
 الوظيفي

أخصائي 
السمع 
 والعيون

طبيب 
 أعصاب
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 : التشخيص الفارق
فييعتبر منيا قريبة أخرى، اضطرابات مع تتشابو التي االضطرابات، مف التوحد

لذلؾكافالبدمفوجودتشخيصفارؽ،بينووبيفىذهاالضطرابات،لموصوؿإلى.األعراض
:تشخيصدقيؽ،ومفذلؾ

 Mental retardation  :التخمف العقمي .1

،(ٚ٘-ٙ٘:ٕٗٓٓ)والزراع،(ٖٓ:ٕٔٓٓ)،وعبدا(ٙٚ-٘ٚ:ٕٓٓٓ)يتفؽسميماف
(ٔٚ-ٛٙ:ٕ٘ٓٓ)وخطاب والمغموث(ٛٙ:ٕٙٓٓ)،وعسمية ،والغريروعودة(٘ٛ:ٕٙٓٓ)،

:،عمىبعضالمؤشرات،التيتساعدعمىالتشخيصالفارؽ،وىي(ٗٓٔ:ٜٕٓٓ)
.المتوحدغيرمتعمؽباآلخريف،حتىمعوجودذكاءمتوسط،بعكسالمعاقيفعقمياً.أ
القميؿمنيا،مبكرًا،فيالتواصؿمعيمكف.ب لكنويستخدـ بناءحصيمةلغوية، لممعاؽعقميًا

.أسرتو،وأقرانو
اليعانيمفمشكمةرجعالصدى.ت أوكممتيف،مفالكبلـ)المعاؽعقميًا آخركممة، إعادة

.،عكسالطفؿالمتوحد(الموجولمطفؿ
.اليومية،ويشارؾفياألنشطة،عكسالمتوحدالمعاؽعقميًايقبؿالتغييرفيعاداتو.ث
.المعاؽعقميًااليعانيمفقصورفياستعماؿالضمائر.ج
.يتجنبالمتوحدالتواصؿالبصريبالتقاءالعيوف،وىذااليحدثفياإلعاقةالعقمية.ح
تستمرطويبلً.خ أوالصراخ، أوالبكاء، الينتابالمتوحدنوباتفجائية،مفالضحؾ، ،وىذا

.يحدثعندالمعاؽعقمياً
.قديبديالمتوحدتفوقافيأحدالمجاالت،كالرياضيات،أوالفف،بعكسالمعاؽعقمياً.د
.نسبةانتشارالتوحدأقؿمفالتخمؼالعقميبمراحؿ.ذ
بوالطفؿ،التوحدإعاقةيولدبياالطفؿ،وتظيرأعراضيامبكرًا،أماالتخمؼالعقمي،فقديولد.ر

.أويحدثبعدالوالدة،نتيجةحادث،أومرضمعد
.يرفضالمتوحدحمؿاألـلو،واحتضانو،أوتقبيمو،عكسطفؿالتخمؼالعقمي.ز
،فقديحقؽاستقبلاًل(البسيطوالمتوسط)يحتاجالمتوحدلرعايةطيمةحياتو،أماالمعاؽعقميًا.س
.ذاتياً
.لدىالمتوحد،مقارنةبالمعاؽعقمياًتقؿالعيوبالجسمية.ش

 محمد دراسة المعاقيف(ٕٓٓٓ)وفي مف وأقرانيـ متوحديف، أطفاؿ عمى طبقت التي ،
عقميًا،كمحاولةتشخيصية،لتحديداألداءالسموكيالفارؽلمفئتيف،كشفتالنتائجعفأفاألطفاؿ



ٕٖ 
 

فيحيف وأقؿانسحابًا، تفاعبًل، األكثر ىـ المتوحدوفاألقؿتفاعبًل،المعاقيفعقميًا كافأقرانيـ
.واألكثرانسحاباً


    Asperger syndrome:متالزمة اسبرجر  .2

والزراع(ٜ:ٖٕٓٓ)،ومحمد(ٕٖ:ٕٔٓٓ)يتفؽعبدا  ،والجمعية(ٙٗ:ٕٗٓٓ)،
 :،عمىبعضالمؤشراتالتيتساعدعمىالتشخيصالفارؽ،وىي(ٗ:ٕٙٓٓ)المبنانيةلؤلوتيـز

%ٚٚ-٘ٚيتمتعالمصابوفباسبرجربقدراتذكاءطبيعية،أومايفوؽذلؾ،بينمايعانينحو.أ
.مفالمصابيفبالتوحدمفتخمؼعقمي

.قصورفيالنموالمغوي،لدىالمتوحد،وقدراتلغويةعادية،لدىمصابياسبرجر.ب
.قديعانيالمتوحدمفانتكاسات،بعكساسبرجر.ت
.ضطراباتالعصبيةلدىاسبرجربشكؿأقؿمفالتوحدتظيراال.ث

  Schizophrenia: الفصام  .3

ٕٓٓٓ)يتفؽسميماف والزراع(ٙٛ: ،(ٕٓٓٗ وخطاب(ٔ٘: ،(ٕٓٓ٘ وعسمية(ٖٚ: ،
،عمى(٘ٓٔ-ٗٓٔ:ٜٕٓٓ)،والغريروعودة(ٚٚ-ٙٚ:ٕٙٓٓ)،والمغموث(ٙٛ-٘ٛ:ٕٙٓٓ)

:الفارؽ،وىيبعضالمؤشراتالتيتساعدعمىالتشخيص
.يظيرالتوحدفيأوؿثبلثسنوات،أماالفصاـفيظيربعدذلؾ،وغالبًافيالرشد.أ
.اليقترفالتخمؼالعقميبالفصاـ،عكسالتوحدالذييقترفبالتخمؼالعقمي.ب
.يعانيالفصاميوفمفىبلوس،واضطراباتفيالتفكير،وأوىاـ،بعكسالمتوحديف.ت
.وحدغيرمتفاعؿاجتماعيًا،بعكسالفصاميالذيتتواجدلديوىذهالقدرةالمت.ث
.ذكورمقابؿإناث،أمافيالفصاـفالنسبةمتساويةٔ:ٗنسبةحدوثالتوحد.ج

 Rett syndrome: متالزمة ريت  .4

 محمد ٖٕٓٓ)يتفؽ :ٔٓ) والزراع ،(ٕٓٓٗ :ٜٗ-٘ٓ) لؤلوتيـز المبنانية والجمعية ،
ويكوف(ٖٗ:ٕٔٔٓ)،والزراعوعبيدات(٘:ٕٙٓٓ) الحالةتحدثلمبناتفقط، ،عمىأفىذه

تفقدالطفمةٛٔ-ٙالتطورطبيعياحتىعمر بعدذلؾمحيطالرأسبالصغر،كما شيرا،ثـيبدأ
وتعانيمفعدـالقدرةعمىالتنسيؽبيفالجذعوالمشي،.القدرةعمىتحريؾيدييابشكؿىادؼ

.غةوالتعبيربواسطتياوخمؿفيفيـالم
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 Childhood Disintegrative Disorder:  اضطراب الطفولة غير التكاممي  .5
.أطفاؿٓٔ/ٔبأنومرضذىاني،وحالةنادرةجدا،ويحدثمفHellerوصفوىيمر

خبلؿالسنتيفاألولىوالثانيةيكوفالنمو.وىويختمؼ،عفاضطرابالتوحد،فيبدايتوالمميزة
فيطب الميارات، فقداف في متمثبًل والمفاجئ، الشديد بالتدىور يبدأ والرابعة الثالثة وخبلؿ يعيا،

المياراتالمغوية،المياراتاالجتماعية،المعب،الحركات:اثنيف،عمىاألقؿ،مفالمجاالتاآلتية
ضافةإلىذلؾ،ىناؾأنماطسموكيةشاذة،تنشأداخؿاثنيف،.واستخداـالمرحاض عمىاألقؿ،وا 

 التوحد مع المشتركة عمىسبيؿالمثاؿ)مفمجاالتالنمو واقعية: بالمثؿاالجتماعية، المعاممة
(Zager, 2005:21-22)(.االتصاالت،والسموؾالنمطي

 : اضطرابات التواصل  .6
بيفالتوحد(ٖٚ:ٕ٘ٓٓ)يعرضخطاب واضطراباتالتواصؿ،مفالتشخيصالفارؽ،

:خبلؿاآلتي
.يتعمـمضطربوالتواصؿمعانيمفاىيـالمغةاألساسية،لمحاولةالتواصؿمعاآلخريف.أ
.ب عف تعويضًا وتعبيراتالوجو، باإليماءات، التواصؿ، التواصؿأفيحققوا يحاوؿمضطربو

.مشكمةالكبلـ
.يظيرإعادةالكبلـالمتأخرأكثركبلىمايعيدالكبلـ،إالأفالمتوحد.ت
اختبلفًا األخرى االضطرابات عف يختمؼ التوحد أف الباحث يرى سبؽ ما خبلؿ مف

فكثيرمفاألخصائييفواألطباء لتفريقوعفاالضطراباتاألخرى، متناىية ويحتاجلدقة جوىريًا
ال فصاـ اضطراب التشخيصمثؿ في أخرى واضطرابات التوحد بيف فالتوحديخمطوف طفولة،

يختمؼعفالتخمؼالعقميفيأفالمتخمؼعقميًايستطيعمساعدةنفسووالتعمـوالتقميدفيحيفأف
المتوحديعتمداعتمادًاكمياعمىمفحولو،كماأفالتوحديختمؼعفمتبلزمةاسبرجر،حيثأف

مفتبقدراتذكاءطبيعيةوفباسبرجريتمتعالمصابوف وبالتاليالبد فيتشخيص، وخيالدقة
.التوحد،حتىيتـعبلجوبالشكؿالمناسب


 :خصائص وسمات الطفل التوحدي: سادساً 

أفأطفاؿالتوحديظيروفعيوبًا،فيالخصائص(ٕٜٕ-ٜٕٓ:ٜٕٓٓ)يذكرالزريقات
قصورنوعيفيالعبلقاتاالجتماعية،وعجزفيالتواصؿوالمغة،واستجابةغير:النمائيةاآلتية

.ياديةلممثيراتالحسية،وأنماطسموكيةطقوسية،وغيراعتياديةاعت
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 :الخصائص السموكية .1
ضعؼاستخداـ:خصائصالمتوحديفالسموكيةكاآلتي(ٓٛ:ٜٕٓٓ)يسردالغريروعودة

مفيومة غير صوتية ونغمة غريبة، أصوات وظيور الكممات، محدد،. بأنو سموكيـ ويتميز
ثورات،ونوبات،غضبمؤقتة،وسموكياتيـمزعجةلآلخريفوتظيرأ.ومحصور،وضيؽ .حيانًا

ومفاألمثمةعمىأنماطيـالسموكية،لؼخصبلتالشعر،تدويرالقمـباألصابع،تكرارفؾوربط
.األشياء،كالحذاء،والقميص،والسحاب

،أفىناؾأنماطاغريبة،مفالسموؾ،مرتبطةبيذهاإلعاقة(ٔٙ:ٕٛٓٓ)ويضيؼعامر
غيرمبلئمة، أواألكؿبطريقة المبلبسفياألماكفالعامة، كخمع الطفؿالمتوحد، تحرجعائمة

إلىأفالمتوحديفينزعجوفأليتغييرفي(ٖٛ:ٕٗٓٓ)ويشيرالزريقات.والضربدوفمبرر
الروتيف أو البيئة، . مجيد ٕٓٔٓ)وتقوؿ :ٖ٘ حركات( بأداء يقوـ ما كثيرًا المتوحد الطفؿ أف

عينة،بتكرارمتصؿ،لفتراتطويمة،كيزرجميو،أوجسمو،أورأسو،أوالطرؽبإحدىاليديفم
الدورافحوؿالنفس أو دائرية، فيحركة أولؼاليد عمىرسغاألخرى، يمضيساعات. وقد

محممقًافياتجاهمعيف،ليسكاستجابةلمثيرمعيف،بؿىياستثارةذاتيةتبدأ،أوتنتيي،بشكؿ
.جئمفا
 :الخصائص الحركية  .2

،بتأخرمعدؿالنمو(ٔٛ:ٜٕٓٓ)يتصؼاألطفاؿالمتوحدوف،كمايشيرالغريروعودة
فراطفي وا  والجموس، الوقوؼواالنحناء أثناء غيرمتناسقة، مظاىرمفالحركة ووجود الحركي،

باألشياء واالصطداـ واالرتخاء، البصريالحركي، التآزر وضعؼفي الحركة، ضيؼالزراعوي.
وجودضعؼفيالتآزرالحركيبشكؿعاـ،واالرتخاء،والتصمبحاؿحمموأحد،(ٕٕ:ٕٗٓٓ)

أفاإلفراطفيالحركةمشكمةشائعة،(ٜٕ:ٕ٘ٓٓ)كمايذكرخطاب.ووضعاليدبشكؿغريب
.لدىالمتوحديفالصغار،عبلوةعمىظيورسموؾإيذاءالذات



 :الخصائص البدنية  .3
م ايكوفالمظيرمقبواًل،إفلـيكفجذابًا،وىـأقصرمفأقرانيـالعادييف،ويختمفوفعفغالبًا

الطفؿالسميـ،فيعدـالثباتعمىاستخداـيدمعينة،إذيستبدلوفاليداليمنىمعاليسرى،مايدؿ
واأليسر األيمف المخ، نصفي بيف وظيفي، اضطراب عمى حيث. مف اختبلؼ يوجد كذلؾ

المبكرة،ألمراضالجزء.جمد،وبصماتاألصابعخصائصال ويتعرضالمتوحدوف،فيطفولتيـ
العمويمفالجيازالتنفسي،وحاالتالربووالحساسية،ونوباتضيؽالتنفسوالسعاؿ،واضطرابات

(ٖٓ:ٕ٘ٓٓخطاب،).معوية،وحاالتإمساؾ،أوشمؿفيحركةاألمعاء
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 :المعرفية –العقمية  الخصائص  .4
يعانيأطفاؿالتوحدمفاضطراب،فيالنموالعقمي،إالأفبعضالحاالتتظيرتفوقًا،

معيف فيمجاؿ ممحوظًا، ويتوصموف،. عالية، فيمياراتميكانيكية بعضاألطفاؿ يتفوؽ فقد
لمعرفةطرؽاإلنارة تمقائيا، يجيدوفعممياتفؾوتركيباألدواتواألجيزة،. وسرعةوقد بميارة

(ٖ٘:ٕٓٓٓسميماف،).وقديتفوؽبعضاألطفاؿفيالميارةالفنية،والموسيقية.فائقتيف
 ٕٕٓٓ)وتشيرنصر :ٖٜ مف( إلىأفالدراساتبينتأفاضطرابالنواحيالمعرفية

يترتبعميومفنقصفيالتواصؿاالجتماع لما لبلضطرابالتوحدي، ي،أكثرالمبلمحالمميزة
.واالستجابةاالنفعاليةلممحيطيف

،عمىطريقةمفالتفكير،(ٔ٘:ٕٓٔٓ)ويعتمداألشخاصالمتوحدوف،كماتذكرمجيد
باآلتي األحياف، فيمعظـ تتميز سمسمة: فيمعالجة صعوبة وليسبالكممات، بالصور التفكير

يرىـ،أثناءمحاولةمعالجةطويمةمفالمعموماتالشفوية،صعوبةاالحتفاظبمعمومةواحدة،فيتفك
مفقنواتاإلحساس،فيالوقتالواحد،عرضاألفكار، واحدة معموماتأخرى،يستخدموفقناة

.فيمخيمتيـ،عمىشكؿشريطفيديو،لذلؾيحتاجوفبعضالوقتالستعادةاألفكار
وبيوؿ جوردف تذكر ٕٚٓٓ)كما :ٔٗٓ)Jordan & Powell ال التوحد أطفاؿ أف

ليـيستطيعو بالنسبة غامضة فيي مقاصدىـ، عمى الدالة لآلخريف، العقمية الحالة فيـ ف كما.
يشعربو)يعانوفمفصعوبات،ترتبطبالتعبيرعفحاالتيـالعقميةالخاصة (مايفكرفيو،وما

 معينة بخبرة بعدمروره فمثبًلاليدرؾطفؿالتوحدإحساسوالخاص، اآلخريف، دشالماء)تجاه
(.اليستطيعتذكرىا)،كماأنواليدرؾىذهالخبرة،بعدمرورفترةزمنيةعمييا(البارد

إفنفادالصبرشائعفيجميع:Allman& Deleon(ٓٚ:ٜٕٓٓ)وتقوؿألمافوديموف
األطفاؿالصغار،لكففياألطفاؿالذيفيعانوفمفاضطراباتالتوحديمكفأفيستمرلسنوات،

.حتىفيحياةالكبار
ٕ٘ٓٓ)يرىخطابو :ٖٕ األطفاؿ( مف كثيرًا عمىأف الدراساتتجمع مف العديد أف

العزلة سموؾ كانر عميو أطمؽ ما ضوء في تفسيره، يصعب معرفي، قصور لدييـ المتوحديف
االجتماعية،باعتبارىاالسببلدىجميعاألطفاؿالمتوحديفألفيكونوامعاقيفعقميًا،بينماالواقع

.ذلؾيرىأفنسبذكاءاألطفاؿالمتوحديفتعتبرثابتة،بشكؿمناسبليسكذلؾ،ول
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 :الخصائص الجتماعية  .5
 عسمية ٕٙٓٓ)تشير :ٔٗٙ السموؾ( في السمبية خصائصالتوحد أىـ أحد أف إلى

الوالديف مف المقدمة التقارير تشير كما االجتماعي، ىذه. أف والبحوث، الدراسات، أثبتت وقد
.فتاحتحديدىذهالخاصيةالمشكمةم

 نقمتمجيد ٕٓٔٓ)وقد أفالقصورفي(ٖٗ: عفستيففمفمركزدراساتالتوحد، ،
:السموؾاالجتماعي،ألطفاؿالتوحد،يمكفتحديدهفيثبلثةمجاالت،ىي

.أ التجنباالجتماعي مف: ييربوف إذ االجتماعي، التفاعؿ أشكاؿ كؿ التوحد يتجنبأطفاؿ
.ذيفيرغبوففيالتفاعؿمعيـاألشخاصال

غيرمباليف،واليبحثوفعفالتفاعؿاالجتماعي،واليشعروفبالسعادة:البلمباالةاالجتماعية.ب
.عندوجودىـمعاألشخاصاآلخريف

يعانيأطفاؿالتوحدمفصعوبةفيالحصوؿعمىاألصدقاء،ولكفال:اإلرباؾاالجتماعي.ت
ويرجع عمييـ، لمتفاعؿيحافظوف وافتقارىـ وأنانيتيـ، أنفسيـ، حوؿ متمركزوف ألنيـ ذلؾ

.االجتماعي،والقدرةعمىاتخاذالقرارات،وعدـتعمـالمياراتاالجتماعية

 :الخصائص النفعالية .6

 ٕٗٓٓ)يذكرالزراع :ٕٖ ومف( االنفعالي، يتصفوفبتأخرفيالنمو أفأطفاؿالتوحد
لدييـ عمىتفسير:الخصائصاالنفعالية القدرة في وصعوبة المواقؼاالنفعالية، االنسحابمف

.مشاعراآلخريف،وصعوبةفيالنموالعاطفي،بشكؿعاـ
أفأطفاؿالتوحداليستجيبوفلمحاولةالحب،والعناؽ،أو(ٗٗ:ٕٓٔٓ)وتضيؼمجيد
مخاوؼأفالمتوحديعانيمفنقصال(ٖٙ:ٕ٘ٓٓ)كمايضيؼخطاب.إظيارمشاعرالعطؼ

.وىومتقمبمزاجياً.مفاألخطارالحقيقية،وقديشعربالذعرمفاألشياءغيرالضارة


 :خصائص أخرى  .7
.حيثالقمؽوالنوـالمتقطعغيرالمتواصؿ:مشكمةالنوـ.أ
األكؿبشراىةدوفشعوربالشبع،تفضيؿبعضاألطعمةوتكرارىا،:مشكمةاألكؿوالشرب.ب

.وشربمشروباتمعينةوبكأسثابتةوعدـتنوعيا،
.اليعبأبالتغيراتالتيتحدثفيبيتو.ت
.مشكمةالتعميـ،فبليستطيعنقؿوتعميـماتعممومفبيئةألخرى.ث

(ٖٚ-ٖٙ:ٕ٘ٓٓخطاب،)



ٕٛ 
 

كابمف ٕٙٓٓ)ويذكر :ٔٛ-ٜٔ)Kaplanالنظر إلى يميموف المتوحديف األطفاؿ أف
يسألنيـبمعزؿ،ولكفألفالرؤيةاألحاديةأكثرمنطقيةمفمحاولةلآلخريفمفزواياعيونيـ،ل

 معا تعمبل الصعبأف مف المتيف العينيف مف استقباليا يتـ التي البيانات، استقباؿ)تفسير أي
معاً وتفسيرىا البيانات إلى(. ينظروا أف المستحيؿ مف أنو يجدوف قد فإنيـ ذلؾ، إلى ضافة وا 
.ف،ألنيـاليستطيعوفمعالجةالمعموماتالبصريةوالسمعيةفينفسالوقتاآلخريفبينمايتحدثو

جميع في التوحد أطفاؿ لدى واضح خمؿ ىناؾ أف سبؽ ما خبلؿ مف الباحث ويرى
المياراتسواءالجسميةأواالجتماعيةأواالتصاليةأوالتعميميةأومياراتمساعدةالذات،ومف

الباحثألطفاؿا أطفاؿخبلؿمبلحظة اتضحأف الحؽفيالحياة المتردديفعمىجمعية لتوحد
والمياراتوالقدراتاالتصالية، العقمية المعرفية الناحية في ضعؼواضحوقصور لدييـ التوحد
اآلباءواألخصائييففي أكده ما وىذا القدراتالمختمفة المياراتوتنمية فيتعمـ ولدييـصعوبة

.الجمعية


 : اإلصابة بالتوحد والنظريات المفسرة لوأسباب : سابعاً 
 :مقدمة

مثممااختمؼاألخصائيوففيتعريؼالتوحد،فإنيـاختمفوافيالعوامؿالمسببةلو،فمنيـ
.مفيرجعولعوامؿطبية،ومنيـمفيرجعولعوامؿنفسية،أواجتماعية،أوجينية،أوغيرىا

(ٕٗٔ:ٕٙٓٓالميبلدي،)
.لعوامؿالوراثيةتمعبدورابارزافيأسباباضطراباتطيؼالتوحدوتشيراألدلةإلىأفا

(ٖٓ:ٕٚٓٓوزارةالصحة،)
 الزريقات ٕٗٓٓ)ويؤكد :ٜٔٓ أسباب( لمتعرؼعمى أجريت الدراسات مف الكثير أف

التوحد،وتـالتوصؿلتعددىا،ففيالخمسينياتوالستينياتمفالقرفالماضي،كانتتنظرمدرسة
النفسيلمتوحدعمىأنوناتجعفالمعاممةاألبويةالرافضةلؤلبناء،أمافيالوقتالحاضرالتحميؿ

.فأصبحواينظروفلمعوامؿالبيوفسيولوجيةوالمعرفية،كعوامؿىامةفيتفسيره
أفالصينييفيرجعوفسببالتوحدإلىمابعدالوالدة،فغالبًا(ٙ٘:ٕٔٔٓ)ويذكربطرس
ازاليضمي،وىوعبارةعفمشكمةفيالطحاؿأوالمعدةسويًا،تمنعالجسـمايكوفتمفافيالجي

 أفتمؼالكميتيفوالطحاؿيسببافB6مفامتصاصفيتاميف كما الغذائية، مفالعناصر وغيره
.تمؼالجيازالمناعي

 الخطيب أكد المؤدية(ٕٗٓٓ)وقد العوامؿ عمى لمتعرؼ أجريت، التي دراستو، في ،
ؿالتوحد،والخدماتاإلرشاديةاالجتماعيةالمتوفرةليـ،عدـوجودعبلقةبيفالمرضلمشكمةأطفا
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 وأف الوالدية، %ٛٙوالقرابة كبيرة السمع درجة لدييـ التوحد أطفاؿ متوسطة،%ٕٛمف بدرجة
.بدرجةمنخفضة،وأفارتفاعدرجةالحرارةأثناءحمؿاألمياتمفأكثراإلصاباتشيوعاً%ٗو



 :سيرات النفسية والجتماعيةالتف .1
أفالطفؿالتوحدييتعرضالنفعاالتحادة،وأفالتوحدسببو(ٕٗ:ٕ٘ٓٓ)يرىخطاب

المرضحتىتظيرأعراضوكاممةفي يتطورىذا مرضالفصاـفيالطفولة،ومعتزايدالعمر،
المراىقة . الزريقات ٕٗٓٓ)ويضيؼ :ٔٔٓ ) كانر بشكؿKannerأف التوحد، سبب أرجع

.أساسي،إلىعوامؿنفسية،منيااتجاىاتاآلباءومعاممتيـألطفاليـ
أفالدراساتركزتعمىنمطالتنشئةاألسرية،واألـ،وعدـ(ٜٜ:ٕٛٓٓ)ويضيؼعامر
.التعزيزالمناسبلمطفؿ



 :البحث الجيني  .2
 الصحة وزارة ٕٚٓٓ)تشير :ٖٓ فيأ( بارزا تمعبدورا الوراثية العوامؿ سبابإلىأف

.اضطراباتالتوحد
إفالبحوثالجينيةالمتعمقة:بيفالتوحدوالفصاـ،قائبلً(ٕٔٔ:ٕٗٓٓ)ويقارفالزريقات

بالفصاـ المتعمقة البحوثالجينية بينما المتطابقة، التوائـ الحاالتفي بسببقمة قميمة، بالتوحد
أفىناؾارتباطابيفالتوحد،،(Lida,1993)،نقبًلعفليدا(ٜٕ:ٕٗٓٓ)ويذكرالزراع.كثيرة

الذي.وأفىناؾاتصاالتارتباطيو،وراثية،معالتوحدفقط.وخمؿالكروموسومات والكروموسوـ
 ((FragileXيسمى في ويؤثر اإلناث، مف أكثر الذكور بيف شائع وىو حاالت%ٓٔ-ٚ، مف
التوحد . ٕٓٔٓ)وتضيؼمجيد :ٙٔ ال( التوائـ بيف تزداد اإلصابة نسبة مفأف أكثر متطابقة،

األخرى التوائـ ويقوؿعامر. (ٕٓٓٛ :ٔٓٓ أف(: فينتائجيا، إفالكثيرمفالدراساتأكدت،
المؤشراتاآلتية خبلؿ مف التوحد، إعاقة في دورا لموراثة : بنسبة التوحد ٗ-ٕ)ينتشر بيف%(

.أطفاؿوآباءمتوحديف،وبيفالتوائـالمتشابية،والتوائـالمتطابقة


 :لدراسات البيوكيميائيةا  .3
لوحظ،فيبعضالدراسات،ارتفاعمعدؿالسيروتنيففيالدـ،(:ٖٙ:ٕٓٔٓ)تقوؿمجيد

لدىثمثأطفاؿالتوحد،إالأفىذاالمعدؿ،لوحظ،أيضًا،فيثمثاألطفاؿالمتخمفيفعقميًا،إلى
قمي،لدييـزيادةأفمرضىالتوحددوفالتخمؼالع(ٙٗ:ٕ٘ٓٓ)ويضيؼخطاب.درجةشديدة

 وحامضاليوموفانيمؾ الشوكي، النخاعي السائؿ لمدوباميف)في الرئيسي األيضي العامؿ وقد(.
.يكوفىذاالحامضفيتناسبعكسي،معمستوىالسيروتنيففيالدـ
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 :العوامل البيولوجية  .4
(ٜٕ:ٕٗٓٓ)يقوؿالزراع نقبًلعفليدا ،(Lida,1993:)صرفيإفىذهالعوامؿتنح

ويعنيذلؾإصابةاألـ،.الحاالت،التيتسببإصابةفيالدماغقبؿالوالدة،أوأثناءىا،أوبعدىا
لمشاكؿ،مثؿنقصاألكسجيف،.بأحداألمراضالمعدية،أثناءالحمؿ أوتعرضيا،أثناءالوالدة،

الوالدة،أوتعرضياأوعوامؿبيئيةأخرى،مثؿتعرضاألـلمنزؼقبؿ.استخداـاآلالتفيالوالدة
.وكؿىذهالعوامؿ،قدتكوفأسبابامتداخمة،لحالةالتوحد.لحادثة،أوكبرسنيا



 :العوامل العصبية  .5
 المغموث ٕٙٓٓ)يقرر :٘ٚ فإف( عضوية، عوامؿ عف ناتج التوحد أف حالة في أنو

المركزي العصبي الجياز في تكوف العيوب . العممية، األدلة ذلؾ أكدت اإلشاراتوقد فمعظـ
والخموؿ، الشاذ، الحركي والسموؾ العقمي، والتخمؼ المغة، تطور إعاقة مثؿ لمتوحد، التميزية

بوظائؼالجيازالعصبيالمركزي تكوفمرتبطة والنشاطلممدخبلتالحسية، أفالفحوص. كما
مةضعيفة،نغمة،عض:العصبية،لؤلطفاؿالمتوحديف،تظيربعضالحركاتالشاذةأحيانًا،مثؿ

تآزرضعيؼ،سيبلفالمعاب،والنشاطالزائد وقدأشارتالدراساتإلىأفثبلثةأرباعاألطفاؿ.
.المتوحديف،يظيروفىذهاإلشاراتالعصبية

يذكرالزراع لمدماغ،فيحاالتالتوحد،كما الكيربائي، ،(ٖٓ:ٕٗٓٓ)ووجدأففحصالرسـ
-ٕٓالتغيراتفيالموجاتالكيربائية،لدىحوالي،يظيربعض(Frith,1993)نقبًلعففرث

مفحاالتالتوحد،خاصة%ٖٓفيحاالتالتوحد،وزيادةفينوباتالصرع،لدىحوالي%٘ٙ
وفيحاالتاألطفاؿ،الذيفلدييـمستوىأقؿ.عندمايتقدموففيالعمر،وبالتحديدمرحمةالمراىقة
المصاحبة األمراض مف يعانوف أو الذكاء، الدرني،مف والتصمب العقمي، كالتخمؼ لمتوحد،

.والحصبةاأللمانية


 :النظريات المعرفية  .6
ٕٗٓٓ)يقوؿالزريقات :ٔٔٙ-ٔٔٚ مفمشاكؿ(: المتوحديف، النستطيعإنكارمعاناة

معرفيةشديدة،تؤثرعمىقدرتيـعمىالتقميد،والفيـ،والمرونة،واإلبداع،لتشكيؿ،وتطبيؽالقواعد
المعموماتوالم واستعماؿ بادئ، ودمج. تغيير في الرئيسية المشكمة أف العمماء بعض فيرى

الحواسالمختمفة مف المدخبلت، فيـ. في المتوحد، لمطفؿ العيبالرئيسي إف يقوؿ مف وىناؾ
االعتقاد ىذا تدعـ العممية واألدلة األصوات، األطفاؿ. أف أخرى، معرفية فرضية ترى بينما

تقائيوف،فيانتباىيـ،ألسبابتعزىلعيبإدراكي،فيـيستجيبوفلمثيرواحدفقط،فيالمتوحديفان
كماتبرىفنظرياتمعرفيةأخرى،عمىأفالتوحدليس.وقتواحد،بصريًا،أولمسيًا،أوغيرىا

.نتيجةمفردةلعيوبإدراكيةرئيسية،ولكنونتيجةلعيوبإدراكيةمتعددة
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 :نظرية العقل. 7
،Freathأفمفادىذهالنظرية،كماتقوؿفريث(ٛٔٔ-ٚٔٔ:ٕٗٓٓ)الزريقاتيوضح

أفاإلعاقةفيالجوانباالجتماعيةوالتواصميةوالتخيمية،التييمتازبيااألفرادالمتوحديف،تأتي
الشخص إف تقوؿ التي العقؿ، نظرية تكويف الشخصمف يمنع الذي الدماغ، في الشذوذ مف

أوأنواليرىالمتوحدغيرقادر عمىالتنبؤ،وشرحسموؾاآلخريف،مفخبلؿحاالتيـالعقمية،
وخبلصةىذهالنظريةأفالعجزاالجتماعيالمبلحظعند.األشياءمفوجيةنظرالشخصاآلخر

ولآلخريف ليـ، العقمية الحاالت فيـ عمى مقدرتيـ لعدـ نتيجة إال ىو ما المتوحديف، .األطفاؿ
اعيةنتيجةلمعجزاإلدراكي،الذييمنعيـمفإدراؾالحاالتالعقمية،وبالتاليفإففالمشاكؿاالجتم

 & Kissgen)وفيدراسةلكيسجيفوسكميفير.العجزاالجتماعييعودلعيوبفينظريةالعقؿ
Schleiffer 2002)تبيفأنيا يتعمؽبالتشخيصالسريري،ونظريةعجزالعقؿ، فيما أكدأنو، ،

ألفاألفرادالذيفيعانوفمفالتوحدمعنظريةالعقؿيختمؼمعدؿذكائيـ،.توحدليستمحددةلم
كماأفخصوصيةنظريةعجزالعقؿفيالتوحدالتزاؿمثيرة.اختبلفاكبيرا،يعنيدوفتمؾالقدرة

والتشخيصالسريريلمرضالتوحدليسدقيقا،بمافيوالكفاية،لمتمييزبيفمرضالتوحد،.لمجدؿ
 .ـالتوحدالناتجعفالعائؽالعقميوعد

 
 
 


 يوضح األسباب والعوامل المفسرة لمتوحد( 3-2)شكل رقم 

 

 

أسباب
 التوحد

نفسية عصبية معرفية نظريةالعقؿ
 اجتماعية

 بيولوجية بيوكيميائية جينية
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 :المصاحبة لمتوحد لكاالمش: ثامناً 
 :مشاكل التصال والمغة .1

،عمىأفالعديدمف(٘ٛ-ٕٛ:ٕٕٓٓ)،معنصر(٘ٙ-ٕٙ:ٕٙٓٓ)يتفؽالمغموث
يواجيوفمشاكؿ،وصعوبات،فياالتصاؿ،ويفتقدوفالقدرةعمىاستخداـالمغةبطريقةالمتوحديف

وىذا.سميمة،واليستطيعوفاكتسابالكثيرمفالمفاىيـ،التيتساعدىـعمىاالتصاؿمعاآلخريف
،حيثأشارتإلىأفىؤالءاألطفاؿالمتوحديفيفتقروف(Romberg G.,96)ماأكدتودراسة

ومفأىـالمشاكؿ.ؿأشكاليا،وقواعدىا،وىذايؤثرعمىسموكيـاالتصاليتجاهالمجتمعلمغةبك
المتوحد الطفؿ لدى بوضوح، تظير، التي االتصالية  مشكمة: الضمائر، عكس الكبلـ، ترديد
 التسمية مشكمة التعبير، مشكمة الفيـ، مشكمة الرمزية)االنتباه، نقصفي(المغة التقميد، مشكمة ،

.درةعمىتبادؿالحديث،شذوذاألصواتوالكمماتالممفوظةالق
 :المشاكل البصرية  .2

قديصاباألطفاؿبمشاكؿبصرية،نتيجةألعراضمرضية،أثرتعمىالعينيف،أوعمى
مف الحسية الرسائؿ تستقبؿ التي المخ أجزاء عمى أو بالمخ، العينيف مف المتصمة األعصاب

ف،وباالعتمادعمىسببالمشكمةالبصرية،وطبيعتيا،قدنجدأطفااًلوفيبعضاألحيا.العينيف
كالتي تمامًا المستمر، والدوراف لمقفز وميوؿ حركاتباأليدي، ولدييـ بمشاكؿبصرية، مصابيف

كماقدتكوفاألمورالروتينيةميمةجدًالدييـ،ويصبحتحريؾأي.نجدىافياألطفاؿالمتوحديف
(٘ٙ:ٕٙٓٓالمغموث،).تادفيالمنزؿأمرًاباعثاعمىالحزفوالتعاسةشيءمفمكانوالمع



 :المشاكل السمعية  .3
تعدالمشاكؿالسمعيةإحدىالمشاكؿالصحيةالتييعانيمنياالطفؿالمتوحد،فالكثيرمف

ع القدرة تفقدىـ قد التي السمعية، الحساسية ومف األذف، في مشاكؿ مف يعاني مىالمتوحديف
التواصؿاالجتماعيمعاآلخريف،ونحفنعرؼأفجزءًامفالتواصؿاالجتماعييعتمدعمىحاسة
السمع،فإذاكانتىناؾمشكمةفيىذهالحاسة،فمناأفنتخيؿحجـالمشاكؿالتيسوؼيعاني

(ٙٙ:ٕٙٓٓالمغموث،).منياالمتوحد،ونتائجياغيرالمرضيةعميو


 :المشاكل الغذائية واليضمية  .4
المغموث يذكر كما المشاكؿ، ٕٙٓٓ)وسببىذه أو(ٙٙ: الطعاـ، مف منفراتقوية ،

اليضـ عممية في اضطرابًا يواجيوف وربما لبعضاألطعمة، تفضيؿ أف. مؤشراتعمى وىناؾ
لغذائيالميـلسيروتنيفالحامضاألميني،تريبتوفاف،فيالغذاءلوتأثيراتعمىكؿمفالتمثيؿا

أفاألدلةتشيرإلىأفاألطفاؿ(ٜٜٕ:ٕٗٓٓ)ويضيؼالزريقات.الناقبلتالعصبية،والسموؾ
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بروتيفالحميب،البقروجموتيف(Casein)المتوحديفلدييـصعوباتفيالتمثيؿالغذائيلكاسيف
(Gluten)النشا،وىذايمكفأفيكوفسببًالمتوحد.



 :ل السموكيةالمشاك  .5
 المغموث ٕٙٓٓ)يقوؿ :ٙٚ منيا(: يعاني التي السموكية المشاكؿ مف العديد ىناؾ

صعوباتفياستخداـ:المتوحد،ولكنناسنكتفيبالمشاكؿالسموكية،األكثرشيوعًابالنسبةلو،وىي
المخجمة،إيذاءدورةالمياه،السموؾالعدواني،أنماطالسموؾاالستحواذيالمتكررة،األنماطالسموكية

نوباتالغضب الذات،صعوباتاألكؿوالطعاـ، ٕٛٓٓ)ويضيؼعامر. :ٖٚ أفلعبالطفؿ(
في صعوبة ولديو تكويفعبلقاتاجتماعية، أو بنقصفياالرتباطاالجتماعي، يتميز المتوحد

.المعبالتخيمي،أواإلييامي


 :المشاكل الجتماعية والنفسية  .6
،فيعدـقدرتو(ٖٚ:ٕٙٓٓ)ماعيةلدىالمتوحد،كمايرىالمغموثتتمثؿالمشاكؿاالجت

عمىالتفاعؿمعاآلخريف،وعدـاستجابتولآلخريف،الذيفيبادروفلمتفاعؿمعو،خصوصًاإذاكاف
وبسيطاً ليـولما.مجاؿالتفاعؿواضحًا اآلخريف، لجذبانتباه وكذلؾعدـقدرتيـعمىالمبادرة

إذاكانتاألمور،التيييتموفيقوموفبومفألعاب ،أوحتىمجردبذؿالمحاولةلمتعرؼفيما
األشخاصاآلخريف تيـ ليا، التي. الكافية، والخدمات المراكز توفر وعدـ التقبؿ، لعدـ إضافة

أفضؿ بشكؿ التكيؼاالجتماعي، في تساعده أسباب. عف الناتجة الزواج، مشاكؿ عف ناىيؾ
التوحد،التيقدتمنعالمتوحد،أوتعوقو،عفالزواج،أواالستمرارالتوحد،المرتبطةبخصائص
أماعمىصعيدالمشاكؿالنفسية،فيناؾاالكتئابالذييبلزمو،والقمؽ،.فيو،بشكؿيضمفنجاحو

فيسموكو كثيرة، أحيانًا الذييمكفمبلحظتو، . ٕٛٓٓ)ويضيؼعامر :ٖ٘ أفمفالصعب(
حميمة،ويصعبعميواالندماجفيالمعبالجماعي،ويفضؿقضاءعمىالمتوحدتكويفصداقات

وحده وقت وآخروف.أطوؿ قوالف ٕٚٓٓ)ويقوؿ :ٕٔ٘)Golan يفتقر: المتوحد الطفؿ إف
العاطفية أو بالُمثؿاالجتماعية، لممعاممة وأوضاع. تعبيراتالوجو، ولديوصعوباتفياستخداـ
وبالتالي،فإنوكثيرامايفشؿفيتطويرالعبلقات.جتماعيالجسـ،واإليماءات،لتنظيـالتفاعؿاال

.معأقرانو
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 يوضح المشكالت المصاحبة لضطراب التوحد( 4-2)شكل رقم 

 :نمو الطفل التوحدي: تاسعاً 
بالتوحد، المرتبطة العوامؿ تتداخؿ عندما المتوحد، الطفؿ نمو في الصعوبات، تظير

النموبقدرا أطوؿلتحقيؽبعضمعالـ فيأخذوقتًا تالطفؿعمىالنمو، ومفأكثرجوانبالنمو.
لدىالطفؿالمتوحد،مياراتالتواصؿ،والمياراتاالجتماعية المتأخرة وسنعرضجوانبالتأخر.

:لدىالمتوحدكاآلتي
 :التواصل  .1

أفالطفؿالرضيعالمصابإذ.مفاألعراضالمبكرةلمتوحد،الفشؿفيتطويرلغةمفيدة
ومعبموغوالسف.بالتوحديناغي،ولكفلديومدىصغيرامفاألصوات،مقارنةمعالطفؿالعادي

يعرؼاألطفاؿ عندما وخصوصًا وضوحًا، أكثر المشكمة تصبح العمر، مف الثالثة، أو الثانية،
ديكررالطفؿالمتوحد،أويردوق.اآلخروفأسماءىـ،واإلجابةبنعـأوال،وفيـالمفاىيـالمجردة

الذييريد مفالوصوؿلمشيء بداًل بشكؿكامؿ، لمكبلـ، أويظيرافتقارًا قيؿ، ما ومعدخوؿ.
فيعانيالمتوحدوفمفافتقارإلىالقدرةلبلستجابة.المدرسة،يثيرالتواصؿالمفظيمشكمةرئيسية

.ارجنطاؽالسياؽوالتعبيرعفأنفسيـ،فيـلدييـمشاكؿفيفيـالمغةخ
 :الميارات الحسية الحركية  .2

والممس والشـ التذوؽ حواس خبلؿ مف المحيطة، البيئة المتوحدوف األطفاؿ يستكشؼ
ودوفإدراؾمناسب،فإفىؤالءاألطفاؿلدييـافتقار.واألصوات،بشكؿأطوؿمفأقرانيـالعادييف
لنتيجة،قديفقدوفمياراتكبلميةواجتماعيةحركية،وبا.فيالقدرةعمىالتقميد،والتعمـمفعالميـ

وقديؤديعدـالقدرةعمىاستقباؿرسائؿدقيقةمفالبيئة،بالطفؿالمتوحد.كبيرةوصغيرة،ىامة
ومعسنةأوسنتيفمفالعمر،فإفالعديدمفاألطفاؿالمتوحديف.إلىالييجافوالبكاءلساعات

 المشكالت السمعية

المشكالت الغذائية 
 واليضمية

 ةالمشكالت النفسي المشكالت السموكية

 المشكالت الجتماعية

 مشكالت التصال والمغة

 المشكالت البصرية

المشكالت المصاحبة 
 لمتوحد
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الجسدية إلثارتيـ أسرى يصبحوف الذات. إيذاء حد تصؿ وقد تكرارية،. سموكيات ويظيروف
اإلثارة أوالتحرؾاإليقاعيلزيادة والتركيزعمىاألضواء، فمثبًل،بعضاألطفاؿيفتحوفالباب.

.ويغمقونوبقوة،بشكؿمتكرر،بيدؼإحداثالصوتالمرتفعفقط
 :الميارات الجتماعية والنفعالية  .3

المت الصغير الطفؿ المتوحدوفيفقد فاألطفاؿ اآلباء، مف الطبيعي لمتفاعؿ إشارات وحد
ومفعمرستة.فيـيتجنبوفالتفاعؿالبصري.يبدوفغيرقادريفعمىاالستجابةلمموقعوالصوت

أوتركيـ أشيريفتقروفلمقمؽالعاديمفظيورأشخاصغرباء، إلىثمانية بموغعمر. وعند
ال محاوالت مف الطفؿ ينسحب الذاتيةسنتيف اإلثارة سموكيات بسبب االجتماعي، تفاعؿ مثؿ،.

إفاألطفاؿالعادييفيظيروفقدرة.التمويحباليد،أومشاىدةحركةالغسالةالدائرية،خبلؿالغسيؿ
عمىالتنبؤباالنفعاالت،أمااستجابةالطفؿالمتوحدقدالتبدومرتبطةبالخبرة،فقديضحؾويبكي

.الةإعاقةالمعبالذاتييصرخوفيح.دوفسببواضح
 :المساعدة الذاتية  .4

رعاية حوؿ تدريجي بشكؿ المسؤولية يتحمموف األطفاؿ معظـ الطبيعي، النمو خبلؿ
أنفسيـ ترفض. تغيرات أية ويتجنب الذاتية، المساعدة ميارات تحقيؽ في الطفؿ يتأخر وقد

الطفؿالطبيعيبتناوؿ.والمباسمحاوالتتعديؿالروتيف،فياستخداـالتواليتوالغذاء كذلؾيبدأ
األطفاؿ لدى الخامسة لسف يتأخر وربما شيور، ستة عمر في التواليت، واستخداـ الطعاـ،

.كماأفالمتوحديفيستطيعوفتعمـرعايةأنفسيـ،مفخبلؿبرامجتعديؿالسموؾ.المتوحديف
 :النمو الحركي  .5

لنموالحركيلدىالشخصالمتوحد،وتشتمؿىذهيمكفمبلحظةمجموعةمفالعيوبفيا
.العيوبعمىضعؼضبطالحركاتالكبيرة،واإليماءاتالنمطية،وعدـالقدرةعمىالتقميدالحركي

وترجعإحدىالفرضياتالسبب.وقدأشارتاألبحاثإلىعبلقةبيفالضبطالحركيوتطورالمغة
السمعية لممدخبلت الحركي الوظيفي لبلختبلؿ األطفاؿ. أف إلى الدراسات إحدى أشارت فقد

وىوافتراضأفاألطفاؿ.المتوحديفيستجيبوفبشكؿمتأخر،وبطريقةتكرارية،لممدخبلتالسمعية
:وقديظيراألطفاؿواحدا،أوأكثر،مفالسموكياتالتاليةبشكؿمتبايف.يسمعوفأكثرمفصوت

وقد.رجحوالتمايؿأوالترنح،وضربالرأسبعنؼالتمويحباأليدي،والمشيعمىاألصابع،والتأ
تكوفىذهالسموكياتناتجةعفاضطراباتفيالحركة،تعكساختبلاًلوظيفيًافيالجيازالعصبي

(ٔٛٔ-ٚٚٔ:ٕٗٓٓالزريقات،).المركزي
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 لتوحديوضح األعراض النمائية ل( 1-2)جدول 

 سنوات 4+  سنوات 4-1.5 شير 18-من الميالد  األعراض
 
 

 الميارات
 الجتماعية

تجنبالتواصؿالبصري .ٔ
مقاومةاالحتضافمفقبؿمقدـ .ٕ

الرعاية
يبتسـمتأخرًاأواليبتسـ .ٖ
يرفضالجيودإلراحتو .ٗ
تصمبأوانقباضالجسـعند .٘

حممو
غيرميتـبألعاب.يمعبوحده .ٙ

.األطفاؿ

.صؿالبصريتجنبالتوا .ٔ
يرفضالجيودإلراحتو .ٕ
.يفضؿالمعبوحيداً .ٖ
.االفتقارلمياراتالتقميد .ٗ
يبدوغيرمدرؾلؤلفراد .٘

.اآلخريف
 .الفشؿفيأخذدوره .6

.يفتقرلمياراتالتقميد .ٔ
.معاممةاألفرادكأشياء .ٕ
يظيرعدـوعيلؤلفراد .ٖ

.ومشاعرىـ
.يختارالمعبوحده .ٗ
العاطفة .5 يقاـو

جاباتاالفتقارالست.الجسمية
 .انفعاليةواجتماعيةمناسبة

 
 
 
 

 ميارات
 التواصل
 الحركي
 الحسي

.االفتقارلمتواصؿالغيرلفظي .ٔ
رفضمحاوالتاآلخريف .ٕ

.لمتواصؿ
.اليوجدتقميدلئليماءات .ٖ
ضعؼفيالمناغاةوالكممات .ٗ

.األولى
.االنتصاببخشونةلفترةطويمة .٘
تكرارحركاتالجسـمثؿ .ٙ

.التمويحباأليدي
إنتاجأفعاؿبسيطةمعإعادة .ٚ

.األشياء
مقاومةالتغييرفيالروتيفأو .ٛ

.المحيط
.تأخرفيالنموالحركي .ٜ
نشطبشكؿزائدأوسمبي .ٓٔ

.بشكؿمتطرؼ
االستجابةبشكؿغير .11

 .مألوؼلممثيراتالحسية

.إظيارلغةمتأخرة .ٔ
عدـالقدرةعمىفيـ .ٕ

.المغة
نقصاإليماءات .ٖ

.المناسبة
نطؽكمماتأولىغير .ٗ

.مةمفيو
.لغةمصاداةأوترديد .٘
الحديثبكبلـغير .ٙ

.مألوؼ
معاممةاألجساـواألشياء .ٚ

.بشكؿغيرمألوؼ
التعمؽبشكؿغيرمناسب .ٛ

.باألشياء
.التوترلسببغيرواضح .ٜ
مقارنةالتغير .ٓٔ

.البسيطفيالروتيف


.إظيارلغةمتأخرة .ٔ
.استعماؿقميؿلمغةالتعبيرية .ٕ
.الفشؿفيالمبادرةلممحادثة .ٖ
.مايقولواآلخروفيكرر .ٗ
استعماؿالضمائربشكؿ .٘

.معكوس
التحدثبنوعيةصوتوطبقة .ٙ

.صوتغيرمألوفة
.االنشغاؿباىتماماتمحددة .ٚ
اإلصرارعمىإشباع .ٛ

التعمؽغيرالمألوؼ.الروتيف
.باألشياء

.االنشغاؿباألشياءالدورانية .ٜ

 
 ميارات

المساعدة 
 الذاتية

إظيارمشكبلتفياألكؿ .ٔ
.والنوـ

بشكؿزائدأوسمبيبشكؿنشط .ٕ
.متطرؼ

االستجابةبشكؿغيرمألوؼ .ٖ
.لممثيراتالحسية

.يستكشؼالقميؿ .ٗ

.إظيارمخاوؼمتطرفة .ٔ
.مقاومةالنوـ .ٕ
لديومشكبلتفيالتدرب .ٖ

.عمىالتواليت
اليظيرخوفًامف .ٗ

.المخاطرالحقيقية

.إيذاءالذات .ٔ
إظياراستقبلليةغيرمناسبة .ٕ

ففيالمباسوفرشاةاألسنا
.واستعماؿدورةالمياه

األكؿالزائدلؤلطعمة .ٖ
.المفضمة

رفضمحاولةاألطعمة .ٗ
.الجديدة
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 الميارات
 المعرفية

إظيارذاكرةحرفيةغير .ٔ
.مألوفة

إظيارمعنىقميؿخمؼ .ٕ
.مياراتغيرمألوفة

إظيارعدـالقدرةعمىتعميـ .ٖ
.التعميـ

 .صعوبةفيالتفكيرالمجرد .4

(ٖٛٔ-ٕٛٔ،صٕٗٓٓالزريقات،)

  :التدخل المبكر مع األطفال التوحديين: عاشراً 
يقوؿ كما التوحد لعبلج المطمقة بالمصداقية تتمتع برامج توجد ال أنو مف الرغـ عمى

 ٜٕٓٓ)الزريقات :ٕٜٕ-ٕٜٖ مع( الناجحة خصائصلمبرامج لمجموعة أشار األدب أف إال
:أطفاؿالتوحدوىيعمىالنحوالتالي

د تعميمية لمبرامجبيئة الدعـ توفر ، بيا والمتنبأ الروتينية الجدولة ، لمتعميـ التخطيط ، اعمة
االنتقالية،استخداـالبرامجوالمناىجالسموكيةفيالتعامؿمعالمشكبلتالسموكية،مشاركةاألسرة

.ودعميا
 :تعريف التدخل المبكر

يو الذيف لؤلطفاؿ يقدـ البرامجشامؿ مف نظاـ أو برنامج إعاقةىو أو قصور أو اجيوفعجز
وصعوبةفيواحدةأوأكثرمفالجوانبالنمائيةوالتربويةأوتأخرفيالنموخبلؿالفترةالعمرية
مف يتمكنوا خبلليا مف التي واألنشطة الخدماتوالبرامج تقديـ يستدعي ستسنواتمما دوف

لمتكيؼفيحي اتيـواالندماجفيمجتمعاتيـويتـتطويرقدراتيـوتنميةمياراتيـوتحسيفأدائيـ
(ٖٕٔ:ٜٕٓٓالغريروعودة،).تنفيذهمفقبؿالمختصيفواألسرة

 

 :مبررات التدخل المبكر
:العديدمفالمبرراتلمتدخؿالمبكروىيكمايمي(ٖٕٙ-ٖٕ٘:ٕٔٔٓ)ذكرالقمش

.التخفيؼمفاآلثارالسمبيةلئلعاقة.ٔ
.تزويداألطفاؿبأساسمتيفلمتعميـالتربويواالجتماعيلممراحؿالعمريةالمتبلحقة.ٕ
.ىناؾجدوىاقتصاديةلمتدخؿالمبكرأكثرمفالتدخؿالمتأخر.ٖ
لمتدخؿالمبكرأثربالغفيتكيؼاألسرةوالتخفيؼمفاألعباءالماديةوالمعنويةنتيجةوجود.ٗ

.حالةاإلعاقةلدييا
:مبرراتأخرىلمتدخؿالمبكروىي(ٔ٘-ٓ٘:ٜٕٓٓ)ضيؼالزريقاتوي

.تجنبالتأخرالنمائي.ٔ
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.الوقايةمفالعيوباإلضافيةمثؿالعيوبالحسيةوغيرىا.ٕ
.مدىفعاليةبرامجالتدخؿالمبكرمعاألطفاؿ.ٖ



 :أىداف التدخل المبكر
 يذكرالغريروعودة إلىإجراءمعالجةفورية(ٖٕٗ:ٜٕٓٓ)ييدؼالتدخؿالمبكركما

وقائيةتيدؼلتنميةقدراتالطفؿفيمجاالتمتعددةالحركيةواالجتماعيةوالمغويةوالرعايةالذاتية
البلزمة والفحوصاتالمخبرية التي.وغيرذلؾمفاإلرشاداتالطبية األسرة ييدؼلمساعدة كما

.تواجوالعديدمفالمشاكؿاالجتماعيةوالنفسية
:بعضأىداؼالتدخؿالمبكروىيكمايمي(٘ٛ-ٗٛ:ٕٓٔٓ)يؼاإلماـويض

.السعيالدائـلتنفيذالبرامجالوقائيةلمحدمفأعدادومستوياتاإلعاقةفيالمجتمعالمحمي.ٔ
.العمؿعمىتطويروتنظيـالكشؼالمبكرعفالحاالتالتييتوقعلياأفتتطورإلعاقة.ٕ
دماتوبرامجتدخؿعبلجيوتربويونفسيمباشرلؤلطفاؿذويالحاجاتالعمؿعمىتقديـخ.ٖ

.الخاصةوالمتأخريفنمائياً
عادةتعميـوالديالطفؿالمعاؽحتىيتسنىليـالعمؿ.ٗ العمؿعمىإرشادوتدريبوتثقيؼوا 

.والتعامؿمعالطفؿ
٘. المجتمع وخدمة الفئات ىذه حوؿ المجتمع في والثقافة الوعي جميعنشر عمى المحمي

.المستويات


 :طرق التدخل المبكر
وعودة الغرير ٜٕٓٓ)يتفؽ :ٕٖ٘-ٕٖٙ ) محمد ٕٛٓٓ)مع :ٖٔٛ تقديـ( أف عمى

خدماتبرامجالتدخؿالمبكريتـفيمراكزخاصةأوفيالمنزؿ،أمااألوؿمفسمبياتواعتماد
نيالبرنامجالمنزليومفايجابياتواألسرةعمىخدماتالمركزبسببعدـتواجدىامعالطفؿ،والثا

األسرة إحساس وتدعيـ األخصائييف إلى رشادىا وا  التعامؿ طرؽ عمى وتدريبيا العائمة وجود
.بالمسئوليةاتجاهالطفؿومفسمبياتياعدـتوفراأللعابوالتجييزاتالمناسبة

 
 :العوامل التي تؤثر في فاعمية برامج التدخل المبكر

:العوامؿالتيتمعبدورًاميمًافيمدىفاعميةالتدخؿالمبكرأىمياىنالؾالعديدمف
.نزعةأولياءاألمورلبلنتظارأوتوقعحموؿأوعبلجاتسحريةلمشكبلتأبنائيـ.ٔ
.رفضأولياءاألمورفكرةأفابنيـمعاؽخوفامفنظرةالمجتمعبوجوعاـلئلعاقة.ٕ
ٖ  مفم. حياؿتعامؿاألطباءمعاإلعاقة لتبنيمواقؼمتشائمة يدفعو طبيفقطمما  نظور

.إمكانيةتحسفالطفؿ
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.لجوءاألشخاصالمحيطيفباألسرةلتبريراتوافتراضاتواىيةلطمأنةاألسرةوشدأزرىا.ٗ
عدـتوافرمراكزالتدخؿالمبكرالمتخصصةوترددالمراكزالقائمةفيخدمةاألطفاؿالذيف.٘

.ستسنواتتقؿأعمارىـعف
عدـتوافرأدواتالكشؼالمبكروالكوادرالمتخصصةالقادرةعمىتطويرالمناىجوتوظيؼ.ٙ

(ٕٓٗ-ٜٖٕ:ٕٔٔٓالقمش،).األساليبالمبلئمةلؤلطفاؿالمعوقيفالصغارفيالسف


 :عالج اضطراب التوحد: حادي عشر

،إالأفالعمـ(ٔٙ:ٕٗٓٓ)كربدربالرغـمفالبحوثالتيأجريتعمىالتوحد،كمايذ
ومفالطبيعيأاليحدثتطوركبيرفي.لـيصؿبعدإلىتحديددقيؽلمعوامؿالمسببةلبلضطراب
إلى(ٚٗٔ:ٕ٘ٓٓ)ويشيرالعيسوي.أساليبوبرامجالتدخؿالعبلجي،أوالوقايةمفاالضطراب

وربمايرجعذلؾلصعوبةاالتصاؿأفىناؾخبلفاحوؿفعاليةالعبلجالنفسيالضطرابالتوحد،
 .بالمريض،وضعؼقدرتوعمىاالستجابة،وعزلتوالتامةومعاناتومفالعجزعفالتعبير

 الزريقات ويضيؼ (ٕٓٓٗ :ٕٜٙ الطفؿ( حوؿ مختمفة بأفكار بدؤوا األخصائييف أف
مكانيةتجاوزالصعو .باتالمتوحد،وبوجياتنظرمختمفةحوؿإحداثتغيرفيالعبلج،وا 

 وشتاينر ماينز دراسة أكدت تقديـ(ٜٕٓٓ)وقد في ورأييـ اآلباء عمى أجريت التي ،
الخدماتلؤلطفاؿالمتوحديف،أفالخدماتالتيتقدـألطفاليـتحتاجلتطويرودعـ،وأكدواضرورة

المتوحديف لؤلطفاؿ تقدـ أف يجب التي الخدمات تأميف مف. اآلباء قمؽ النتائج أظيرت كما
.ماتالتشخيصيةالمقدمةلؤلطفاؿالخد
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 طريقة تيتش

 طريقة بيكس

العالج 
 الحسي

 العالج بالفن

 العالج بالعمل

 العالج البيئي
العالج 
 بالمعب

العالج 
 المغوي

العالج 
 الحركي

التدخل 
 المبكر

النفسي 
 التقميدي

 الطبي العالج

العالج 
 السموكي

 ABAطريقة

 عالج التوحد



 يوضح أساليب التدخل والعالج لضطراب التوحد( 5-2)شكل رقم 

واآلفسنتناوؿطرؽالعبلجالمختمفةالتييمكفاستخداميامعحاالتالتوحد،سواءكانتقديمة
:تقميدية،أوحديثة

 Traditional psychotherapy:  العالج النفسي التقميدي .1
،إلىبرونو(ٕٕٓٓ)،نقبًلعفرشادموسى(ٙٙ:ٕٗٓٓ)ىالفضؿ،كمايرىبدرُيعز
،فيوأوؿمفاقترحاستخداـالمدخؿالنفسيالتحميميالذييركزBruno Bettelheimبيتميايـ

ليتمكفالطفؿالمتوحدمفالنموكشخصمستقؿ،وذلؾمف عمىخمؽبيئةبعيدةعفالوالديف،
.تتيحلوالفرصةأفيجربويستكشؼخبلؿإدخالولمصحات
 سميماف ٕٓٓٓ)ويشير :ٜٔ التحميؿ( جمسات باستخداـ التوحد، إعاقة عبلج أف إلى

وكافأحداألىداؼاألساسيةلمتحميؿالنفسي.النفسي،كافىواألسموبالسائدحتىالسبعينيات
تنطمؽمفافتراضمؤداهأفإقامةعبلقةقويةمعنموذجيمثؿاألـالمتساىمةالمحبة،وىيعبلقة

وبينو غيرأف.أـالطفؿالمتوحدلـتستطعتزويدهبالحبوالحنافودؼءالعبلقةالعاطفيةبينيا
حتىتتطورخبلؿ سنوات، تحتاجعدة العبلقة أفىذه وىو االفتراض، ىذا عمى تحفظا ىناؾ

.عمميةالعبلجالتحميمي
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العبلجباستخداـالتحميؿالنفسييشمؿأفىناؾمفيرىأف(ٚٛ:ٕ٘ٓٓ)ويرىخطاب
المعالجبتزويدالطفؿبأكبرقدرممكفمفالتدعيـوتقديـاإلشباع:األولى:عمىمرحمتيف يقوـ

والثباتاالنفعاليمفالمعالج التفيـ مع وتجنباإلحباط، والثانية. يركزالمعالجالنفسيعمى:
.لمرحمةالتدربعمىتأجيؿاإلشباعواإلرضاءتطويرالمياراتاالجتماعيةكماتتضمفىذها

الزريقات يذكر كما الباحثوف أشار ولقد (ٕٓٓٗ :ٖٕٕ بيذا( النفسي التحميؿ أف إلى
االعتقادمؤلـوضار،وأفاألمياتقدألحؽبيفاألذىنفسيًابسببماجاءبوبيتميايـ،كماأف

تالشديدة،وىذايبدوأنوتعزيزلممشكمة،األطفاؿيستقبموفالحبوالدؼءعندمايظيروفالمشكبل
كماأفىناؾمشكمةأخرىىيأفالعبلجيسمحلؤلطفاؿباختيارأنشطتيـالخاصةوالتيتكوف

.نتيجةلبلنشغاؿبممارسةسموكياتطقوسيةأومحاولةلميربمفالموقؼالعبلجي


      Medical treatment: العالج الطبي  .2
 Drug therapy:   ئيالعالج الدوا  •  

أنوقدتكوفالمعالجةالدوائيةفيسفماقبؿ Buitelaar(ٕٕٗ:ٖٕٓٓ)يقوؿبويتمر
المدرسةوبعدذلؾيكوفخارجإطارالوقتالحرج ويمكفوبنفسالمنطؽيكوفمفالمبكرأف.

أفالجيودوىذايعني.التعديبلتالكيميائيةالعصبيةالتترؾبصماتبيوكيميائيةفيسفمتأخرة
ينبغيأفتقترفمعالبحثٕٗالجاريةلخفضسفعتبةتشخيصمرضالتوحددوفسف شيرا

.فيالتطورالمبكرلمدماغوآثارالدواء
مفاستخداـاليالوبيريدوؿفربمايؤدي.Mauk,Jتحذيرماوؾ(ٕٚ:ٕٗٓٓ)ويذكربدر

لحدوثخمؿفيالتآزرالحركيإلىحدوثمضاعفاتتنتجعفاستخدامولفترةطويمةممايؤدي
.وىوأمريثيرالقمؽويدعوإلعادةتقييـدوريلحاجةالطفؿلمعقاقير

 ٕٓٔٓ)وتضيؼمجيد :ٕٔٗ ) فيتاميف أف أثبتت الدراسات فعااًلB6أف عبلجًا يعد
مفٜٙٙٔمعأطفاؿالتوحدفيعاـB6فبدأالبحثباستخداـفيتاميف.ألعراضالتوحدالطفولي

(ٜٔ)عندمااستخدماالفيتاميففيمعالجةHeely& Robertsبيبياألعصابالبريطانييفقبؿط
.طفبًلقدتحسنوا(ٔٔ)أفB6ممغـمففيتاميف(ٖٓ)طفبًلتوحديًاووجدابعدإعطاءاألطفاؿ

 حمداف ٕٕٓٓ)ويقوؿ :ٜٙ-ٜٛ المشاكؿ( مف كثير يعتريو باألدوية التوحد عبلج أف
تحد التي التحسفالسموكية حدوث دوف أكثر أحيانًا حالتو تسوء حيث الطفؿ لدى بالنتيجة ث

يكففإفالعبلجباألدويةىوخيارمتوفرويمكفوصفومفطبيبمختص كما.المنشودوميما
االجتماعي بالسموؾ المرتبطة وخاصة العبلج في نجاعتيا أثبتت أدوية ىناؾ أف حمداف يؤكد

،والماغنيزيوـ،وأوديمثيؿغزاليسيفأوفنغموراميفB6ثؿفيتاميفوتحسيفالمياراتاالجتماعيةم
.أوىالوبيردوؿ
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ويرىالباحثأفلكؿحالةتوحدخصوصيتياولذلؾفإفاستخداـعقارمعيفلطفؿما
نتائج إلى نفسالعقار يؤدي أف ليسبالضرورة ولكف ، ممحوظ لتحسف يؤدي أف الممكف مف

 معشخصآخر ايجابية تناوؿالعقاقيرأوإعطائياو. المختصيفقبؿ مفمراجعة لذلؾالبد
.لؤلطفاؿ


 Hormone therapy and food:    العالج اليرموني والغذائي  •
 بدر يوضح فيالبحوثوالدراساتكما األطباء ٕٗٓٓ)يسير :ٚٗ-ٚ٘ فياتجاىيف(

:عمىأمؿإيجادعبلجلمتوحد
األوؿ االتجاه ىرموفا: اليرموفلكييحفزإفرازاستخداـ ىذا الدقيقة وتفرزاألمعاء لسكرتيف،

المغوية الناحية في يؤديلتحسف السكرتيف إفراز أف وجد وقد البنكرياس، في بعضالعصائر
.غيرأفالدراساتالحديثةلـتؤكدفعاليةاستخداـالسكرتيف.واالجتماعيةفيبعضحاالتالتوحد

حوؿاستخداـأسموبأو.cade, Rلغذاءفقدأجرىروبرتكيداستخداـا:االتجاهالثاني بحثًا
لعبلجالتوحديشمؿمايمي :نظاـغذائيصاـر

وجد .أ فقد ومشتقاتيا األلباف في يوجد الذي الكازيف عمى المحتوية الغذائية المواد تناوؿ عدـ
زومورفيفوىوذوقصورلدىأطفاؿالتوحدفيىضـالكازيفوينتجعفذلؾتكويفالبروتيفكا

.تأثيرمخدريزيدمفأعراضالتوحد
.عدـتناوؿالقمحوالشعيروالشوفافالحتوائياعمىمادةالجموتيفذاتالعبلقةبالتوحد .ب
.تناوؿالبطاطسواألرزوالمحوـوالخضرواتوالفواكوبجميعأنواعيا .ت
نيةبالكالسيوـوالماغنيسيوـجراـ،أوتناوؿأطعمةغ٘-ٔإضافةالفيتاميناتوالكالسيوـبنسبة .ث

.مثؿأسماؾالسمموفوالخضرواتذاتاألوراؽالخضراءوعصيرالبرتقاؿالمزودبالكالسيوـ
.خبلؿفترةزمنيةالتزيدعفستةأشير%ٓٛوأشارتالنتائجإلىنسبةتحسفوصمتإلى

ومباشرأنووبناءعمىنظاـغذائيبسيطجدا Breton(ٚٔ:ٕٗٓٓ)ويضيؼبريتوف
الغموتيفوالكازيف،جمتاميتأحادية:كؿماعميؾالقياـبوىوإزالةأربعةأشياءمفحميةطفمؾ

.الصوديوـواألسبارتاـ
أفالباحثيفيحذروفمفأفالحميةيجبأفتكوف(ٕ٘ٓ:ٕٔٔٓ)ويقوؿاإلماـوالجوالدة

 أسرعمفاألط%ٓٓٔصارمة نتائج سنًا األصغر األطفاؿ ويظير أف، يمكف سنًا، األكبر فاؿ
.يستغرؽاألمرعامًا،حيثتخزفأجسادىـكمياتكبيرةمفىذهالمواد
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 Behavioral therapy:      العالج السموكي  .3
مجيد ٕٓٔٓ)تذكر :ٖٔٓ ) األساليبالعبلجية استخداـ السموكيةاقتراحبعضالباحثيف

ذلؾفيالبيتوبواسطةاآلباءأوفيفصوؿفيعبلجالتوحدسواءتـ(كطرائؽلتعديؿالسموؾ)
ومف قصير وبوقت التكيفي السموؾ مف نماذج التوحد أطفاؿ تعميـ ويمكف ، خاصة دراسية

مياراتتعمـالمغةوالكبلـ،والسموؾاالجتماعي:السموكياتالتييمكفتعميمياألطفاؿالتوحدىي
.معبباأللعابالمبلئمة،والمزاوجةوالقراءةالمبلئـ،ومياراتمتنوعةعفالعنايةالذاتية،وال

أفالعبلجالسموكييعتمدعمىفنيةإدارةالسموؾوذلؾ(ٓٛ-ٚٚ:ٕٗٓٓ)ويضيؼبدر
التشريط استخداـ وكذلؾ السموكياتالنمطية مف والتقميؿ المقبولة السموكياتغير لمتخمصمف

ثوابوالعقابمبدأرئيسيفيىذهالفنيةويعدال.اإلجرائيالذييفيدفيعبلجاألطفاؿالتوحدييف
السمبي السموؾ استبعاد أو وتقميؿ االيجابي، السموؾ وتعزيز تطوير دراسة.بيدؼ أكدت وقد

مفخبلؿتطبيؽبرنامجعبلجيسموكيعمىخمسةأطفاؿتوحدييفأكدتعمىٜٜ٘ٔالخطاب
قبوليـف الطفؿنجاحتاـألربعةأطفاؿولكفليسبنفسالمستوىوقدتـ يالمدارسالعاديةأما

لـيقدما مفاعتمادهعمىالمعالجولكنيـ الخامسفمـيحقؽالنجاحبسببرغبةوالديوبتخمصو
.مساعدة


 (:تحميل السموك التطبيقي) العالج السموكي الحديث 
أنومنذمايقربمفثبلثيفعامًامضتظيرتدراساتعديدة(ٗٛ:ٕٗٓٓ)يذكربدر

ظيؼالمفاىيـوالمبادئوالفنياتالسموكيةبطريقةعممية،لعبلجاألطفاؿالتوحدييفقامتعمىتو
.Applied Behavior Analysis(ABA)يوتعرؼىذهالطريقةاآلفباسـتحميؿالسموؾالتطبيق

 Ivorأفىذهالطريقةتسمىبطريقةلوفاسنسبةلمبتكرىا(ٕٚٔ:ٜٕٓٓ)ويضيؼالغريروعودة
Lovaas(.كاليفورنيا)الطبالنفسيبجامعةلوسأنجموسأستاذ

ABA)ويتصؼأسموب ثـعمؿ( بتسجيؿدقيؽلمدافعواالستجاباتالمرتبطةبسموؾما
لبناء محاوالتمنظمة إجراء ثـ البيانات، وتجميع مكثؼلمتعزيز، وجدوؿ مباشرة، راجعة تغذية

ت التنظيمي البناء عالية لصيغة المرغوبوصواًل لؤلطفاؿالسموؾ االحتياجاتالفردية مع تبلءـ
التوحدييف األطفاؿ. مع التعامؿ في الطريقة ىذه بنجاح متزايدًا تأكيدًا ىناؾ أف سشويف يذكر

(ٗٛ:ٕٗٓٓبدر).التوحدييفوأنياالمعالجةاألكثرفعاليةمعىؤالءاألطفاؿ
فتطبيؽأسموبتحميؿالسموؾأ(ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ:ٕٚٓٓ)وآخروفSmithويضيؼسميث

ويشمؿتقييـ.التطبيقييؤكدعمىالتقييـالدقيؽلؤلحداثالبيئيةمثؿكيفيةالتأثيرعمىسموؾالفرد
العوامؿالظرفيةمثؿالفصؿ؛والمتغيراتالتحفيزيةمثؿالجوعوالعطش،أوالحاجةلمحصوؿ
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السموؾ،وا لنتائجىيإمازيادةأوتقميؿاحتماؿأفعمىمعمومات؛أوأحداثسابقةلمثؿىذا
.السموؾسوؼيحدثمرةأخرىفيالمستقبؿ

وعودة الغرير ٜٕٓٓ)ويقوؿ :ٖٔٚ السموكي( العبلج عمى قائمة الطريقة ىذه أف
واالستجابةالشرطية،حيثيتـمكافئةالطفؿعمىكؿسموؾجيدأوعمىعدـارتكابالسموؾ

يتـعقابو وطريقة.عمىكؿسموؾسيء(وؿقؼأوعدـإعطائوشيءيحبوكق)السيئ،كما
لوفاستعتمدعمىاستخداـاالستجابةالشرطيةبشكؿمكثؼ،حيثيجبأفالتقؿمدةالعبلج

.ساعةفياألسبوعوفيمدةغيرمحددةٓٗالسموكيعف
 حسف دراسة أكدت ٕٗٓٓ)ولقد لؤلطفاؿ( التكيفي السموؾ في تحسف حدوث عمى
عمىإثرعبلجاألطفاؿبالتحميؿالتطبيقيلمسموؾوذلؾا التجريبية المجموعة لتوحدييفأعضاء

بالتدخؿالمبكرالمكثؼ،كماأفىذاالبرنامجساىـفيتحسيفالسموؾالتكيفيبأبعادهالمختمفة
.لؤلطفاؿالتوحدييفأعضاءالمجموعةالتجريبية

ٕٚٓٓ)ويضيؼتوركينجتوفوأنا :ٚ)Turkington & Anaأفأساليبتطبيؽتحميؿ
:السموؾتستخدـلمساعدةاألشخاصالمصابيفبالتوحدبيدؼ

زيادةالسموكيات.أ
تعمـمياراتجديدة.ب
جراءاتالرصدالذاتي.ت تعمـالسيطرةعمىالنفسوا 
تعميـالسموؾ.ث
تقميؿالتكرارغيرالضروريلمحركات.ج

 TEACCH:Treatment And Education Of Autistic Andطريقة تيتش  .ٗ

Related Communication Children Handicapped. ( عالج وتعميم األطفال
. (التوحديين والمعاقين اتصالياً 

ٜٓٚٔفيعاـ(ٙٚ:ٜٕٓٓ)NozomiكمايذكرنوزوميTEACCHتأسسبرنامج
 سكوبمر بواسطة مبكر وقت والSchoplerفي جامعة تشابؿفي في الشمالية كارولينا ية

فيكؿطفؿمصاب.ىيؿ والضعؼالموجودة األساسيةلمبرنامجىوفيـوقبوؿنقاطالقوة الميزة
باضطرابطيؼالتوحد،والتركيزالرئيسيلمبرنامجعمىىيكمةالبيئةالستيعابخصائصكؿفرد

.توحديوكذلؾتحسيفأداءالطفؿمفخبلؿالتعميـالمنظـ
و والجوالدة ٕٓٔٓ)يضيؼاإلماـ :ٕٔ٘ السموؾ( تحميؿ برنامج تيتشيشبو برنامج أف
مفحيثأنويطبؽأساليبسموكية(ABA)التطبيقي
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 حكيـ ٕٗٓٓ)وتوضح :ٕٛ الطفؿ( بيا يتميز التي النقاط يستغؿ البرنامج ىذا أف
امجخاصلوحسبقدراتوالتوحديمثؿحبولمروتيفوقوةاإلدراؾالبصريلديوويقوـبتصميـبرن

المرئي المنظـ عمىالتعميـ معتمدًا بشكؿمعيفمفخبلؿوضعصور. الطفؿتنظـ بيئة فمثبًل
المكافبشكؿ تنظيـ واليدؼىو المركز، البيتأو في الطفؿسواء التييرتادىا عمىاألماكف

مثؿصورةالحماـ.إرشادينظريحتىيسيؿعمىاألطفاؿالتعرؼعمىاألماكفوالتحرؾإلييا
.عندبابالحماـوصورةمكتبعفالمكتبالمخصصلووىكذا


 Picture Exchange (PECS) :لتواصل عن طريق تبادل الصور بكسبرنامج ا .5

communication system.  
عمىأفأندروبونديوىو(ٓٓٔ:ٕٗٓٓ)معبدر(ٕٚٔ:ٕٓٔٓ)يتفؽاإلماـوالجوالدة

بتطويرعالـنفسي،ولوريفم ورستأخصائيعبلجنطؽولغةفيمركزديمويرلمتوحدييفقاما
اكتساب في النمائية اإلعاقات مف وغيره التوحد مف يعانوف الذيف األفراد بكسلمساعدة نظاـ

.مياراتاتصالية
ٕٗٓٓ)ويضيؼبدر :ٔٓٓ خطوة( بعد خطوة أفالبرنامجيستخدـستعناصرتقدـ

فاؿماقبؿالمدرسةأواألكبرسنًاويقوـالبرنامجعمىمبادئالمدرسةلمتدريبعمىالتواصؿألط
واالنطفاء والتمقيف والتعزيز التشكيؿ مثؿ مف.السموكية يعاني الذي التوحدي مناسبلمطفؿ وىو

ويعطييا"أناأريد"عجزلغوي،فمثبًلإذاكافالطفؿيريدأفيشربفإنويأخذبطاقةمكتوبعمييا
يأخذصورةلطفؿيشربويضعيابجواربطاقةأناأريدثـيساعدهالمدرسقبؿأفلممدرس،ثـ

.يشربعمىالنطؽبالجممةفإذانطقيايعطيوالكوبليشرب
حكيـ ٕٗٓٓ)وتختمؼ :ٜٔ مراحؿ( أربع عمى يحتوي البرنامج ىذا أف قائمة بدر مع

بالمرحمةاألولىحيثيتطمبال تدريبوجودشخصيفبالغيفمعتدريبيةتتدرجفيصعوبتياتبدأ
الطفؿبشكؿ الطفؿواآلخرخمفوحيثأفالشخصالذيفيالخمؼيساعد أماـ الطفؿأحدىما
عمميبأفيضعيدهفوؽيدالطفؿويمسؾبالبطاقةويناوليالمشخصاآلخرمعاستخداـالتعزيز

.المناسب
دةليذاالبرنامجإالأفأنوبالرغـمفالميزاتالعدي(ٜٓٔ-ٛٓٔ:ٕٓٔٓ)ويضيؼاإلماـ

:ىناؾالعديدمفالعيوبالستخداـىذاالبرنامجمنيامايمي
.يجبأفتكوفالصورحاضرةمعالطفؿفيكؿمكافالستخداميافيالتواصؿ.أ
صعوبةاستخداـىذاالبرنامجفيحالةالمثيراتالقويةوالمفاجئةألفتطبيقويحتاجلتجييز.ب

.واستعداد
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.صعوبةالتواصؿفيحاؿكانتالمسافةبعيدةبيفطرفيالتواصؿ.ت
.وجودصعوبةوتعقيدفياستخداـالصورفيحاؿاحتاجلمموقؼأكثرمفاستجابة.ث

 Sensory treatment:       العالج الحسي .6

ييفإلىتنبيوحواساألطفاؿالتوحد(ٕ٘ٔ:ٕٔٔٓ)ييدؼالعبلجالحسيكماتذكرإبراىيـ
وتحقيؽالتكامؿوالتوازفبينيا،ويستندالعبلجالحسيإلىأفالجيازالعصبيالمركزيلئلنساف
الرابطةيؤثربالسمبعمى مفالجسـ،وأفأيخمؿفيىذه يقوـبربطجميعالحواسالصادرة

لمنيجيةالعبلجالحسيو.باقيالحواس مفوقدصممتعدةبرامجعبلجيةألطفاؿالتوحدتستند
:ىذهالبرامجمايمي


       Massage therapy program(: التدليك) برنامج العالج بالمساج  . أ

البرنامجييدؼلتحسيفالحالةاالنفعاليةلمطفؿ(ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ:ٕٔٔٓ)تشيرإبراىيـ إلىأفىذا
ىزيادةومفثـخفضبعضالسموكياتغيراليادفةوتحقيؽاالستقرارأثناءالنوـممايساعدهعم

التدريبوالتعميـ النياروخاصةخبلؿعممية والتركيزأثناء االنتباه مدة البرنامجيتـ. ووفؽىذا
تدريبالوالديفمفقبؿالمعالجليقوموابعمؿتدليؾلمطفؿقبؿموعدنوموبنصؼساعةوأفيشمؿ

برنامجمفخبلؿدراسةوقدطبؽىذاال.التدليؾالذراعافواألرجؿوالصدروالظيرلمدةربعساعة
سنواتوأسفرتالنتائجٚ-ٙتجريبيةعمىمجموعةمفاألطفاؿالتوحدييفتراوحتأعمارىـبيف

أثناء قميبًل النمطية السموكيات وانخفاضمعدؿ المدرسة، في اليادؼ السموؾ مرات زيادة عف
لمؤشراتااليجابيةالدراسة،وانخفاضمراتالبكاءوالصراخعندالدخوؿلمفراش،وظيوربعضا

.نحوترابطاألطفاؿتجاهالمعمميف

 :Auditory Integration Training(AIT):برنامج العالج بالتدريب عمى التكامل السمعي. ب

حكيـ ٕٗٓٓ)تشير و(ٔٓٔ: واألذف األنؼ طبيب ىو الطريقة ىذه أنشأ مف أف إلى
ويضيؼ.رتىذهالطريقةفيأمريكاوفيمطمعالتسعيناتانتشberardالحنجرةالفرنسيبيرارد

وعودة ٜٕٓٓ)الغرير :ٔٚ٘ مصابيف( التوحدييف أف عمى تقوـ الطريقة ليذه المؤيديف آراء أف
،وبالتالي(إمامفرطيففيالحساسيةأوعندىـنقصفيالحساسيةالسمعية)بحساسيةفيالسمع

 إبراىيـ تذكر كما ٕٔٔٓ)ييدؼالبرنامج :ٔ٘٘ القد( لدىاألطفاؿإلىتحسيف السمع عمى رة
زيادة يمكف ثـ ومف وتنظيميا، المدخبلتالسمعية استقباؿ عممية تنشيط طريؽ عف التوحدييف

مفخبلؿ(ٔٓٔ:ٕٗٓٓ)ويتـتطبيؽىذهالطريقةكماتذكرحكيـ.فدرتيـعمىالتركيزواالنتباه
ترددات الموسيقى تعطي األذف، سماعات طريؽ عف معينة لموسيقى مرتفعةالسماع مختمفة
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جمستيففي)جمسةٕٓ-ٓٔومنخفضةبشكؿعشوائي،وتعطىعمىشكؿجمساتتتراوحمف
.،والتردداتىذهمدروسةوآمنةعمىطبمةاألذف(دقيقةٖٓاليوـمدةكؿمنيا


 Treatment program by contact:   برنامج العالج بالتالمس  . ت

األ بيف التواصؿ عممية الدراساتييدؼلتحسيف تؤكد حيث ، ووالدييـ التوحدييف طفاؿ
،ويبدوعمييـ األطفاؿاليرغبوففيالتبلمسمعأيشخصحتىالوالديف أفىؤالء الميدانية
النفوروعدـالراحةفيأحضافالوالديفواليستجيبوفألحضانيـوقببلتيـ،ممايؤثربالسمبعمى

دفيعممياتالتواصؿواالرتباطبينيـوبيفاألطفاؿمماالحالةاالنفعاليةلموالديف،وانخفاضشدي
ووفؽىذاالبرنامجيقوـالمعالجبتدريبالوالديف.يؤثربالسمبعمىنمواألطفاؿانفعاليًاواجتماعياً

الذيف ىـ األطفاؿ يكوف بحيث لذلؾ المناسب والوقت أطفاليـ بالتبلمسمع القياـ كيفية عمى
ويتضمفالبرنامجمجموعةمفالتعميماتوالمقترحاتلموالديفتفيدىـ.سيتحكموففيخبرةالتبلم

فيكيفيةالتدخؿفيالوقتالمناسبلمتبلمسمعالطفؿ،بحيثُيقبؿعمييـبالتدريجويتقبؿعناقو
.وقببلتيـ،حيثتتحسفمشاعرهوأحاسيسوبعداالنتظاـفيالبرنامجالعبلجي
(ٚ٘ٔ:ٕٔٔٓإبراىيـ،)

 (:التدريب العالجي المكثف) مج العالج بالتكامل الحسي برنا  . ث
Sensory Integration therapy (SIT)

 تذكرحكيـ التكامؿالحسيكما ٕٗٓٓ)أوؿمفاكتشؼنظرية :ٜٚ ىيجيفإيرس(
 ٕٜٚٔأخصائيةعبلجوظيفيعاـ . والجوالدة اإلماـ يؤكد ٕٓٔٓ)و :ٕٖٓ البرنامج( أفىذا

 تقنيات، عدة مؤلمة،يستخدـ المثيراتالتييجدىا الطفؿاتجاه ييدؼلتخفيؼحساسية بعضيا
أفىذاالبرنامجييتـ(ٜ٘ٔ:ٕٔٔٓ)وتضيؼإبراىيـ.بينماييدؼبعضيااآلخرلدمجالحواس

بأكثرمفحاسةلدىالطفؿويركزعمىالعبلقةبيفالحسوالحركة،فيوييدؼلتنميةالعبلقةبيف
ويشترؾفيىذاالبرنامجكؿمفأخصائيالكبلـوالمغةوالتخاطب.حركةأعضاءالحسوأعضاءال

السمع أخصائيو العبلج خطة وضع في يشترؾ أف ويجب الحركية، الميارات في وأخصائي
مواطف:وينبغيأفيبدأالعبلجوفؽىذاالبرنامجبوضعخطةفرديةلكؿطفؿتتضمف.والبصر

واإلدراكية والحركية الحسية العبلج،،.الضعؼ قبؿ الطفؿ بيا يتمتع التي والميارات والقدرات
.وتحميؿلسموكياتالطفؿوالظروؼالبيئيةالمحيطةبيذهالسموكيات
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     Art therapy: العالج بالفن .7
 إبراىيـ ٕٔٔٓ)توضح :ٕٔٛ الرسـ( مثؿ الفنية التربية أنشطة بالففىنا المقصود أف

كماؿالصورالمجسمةوتركيبالعرائسوالمكعباتوالتمويفوالقصوالمصؽوتشكي ؿالصمصاؿوا 
.وغيرىا

عمىأفمفطبيعةأدواتالتربية(ٙٓٔ:ٕٗٓٓ)معبدر(ٕٛٔ:ٕٔٔٓ)وتتفؽإبراىيـ
الفنيةأنياتجذبانتباهاألطفاؿالتوحدييفوتحفزىـعمىمشاركةاآلخريف،وأنياالتحتاجلمتواصؿ

الع ويقوـ وتحقيؽالمفظيكثيرًا التواصؿمعاآلخريف، لدعـ الجماعية بلجبالففعمىاألنشطة
والمحاكاة ، اآلخريف لوجود واالنتباه ، االجتماعي التفاعؿ أىميا مف التي العبلجية األىداؼ

الحركي الحسي والتوافؽ الحركي والتوافؽ والتعميـ المعالج. أف في بالفف العبلج أىمية وتبرز
واأل البصريةيستغؿاألنشطة عمىإمكاناتيـ األطفاؿالتوحدييفاعتمادًا لجذبانتباه دواتالفنية

.المكانيةالتيىيبالتأكيدأعمىمفإمكاناتيـالمفظية

 : Occupational therapyالعالج بالعمل  .8

 إبراىيـ تشير كما بالعمؿ العبلج ٕٔٔٓ)يعتبر :ٖٕٔ تقدـ( التي العبلجات أىـ مف
دراؾالتوحديبماألطفاؿالتوحد ،وييدؼالعبلجبالعمؿإلىتقديـمثيراتخارجيةتثيرإحساسوا 

فيالتفاعؿمع تفيدىـ إلىاالنشغاؿبأنشطة والذاتية العشوائية باألشياء وتحويؿانشغالو حولو،
وتحقيؽ والتدريب، التعميـ برامج لتمقي عدادىـ وا  التواصؿ، عمى قدراتيـ تنمية ثـ ومف اآلخريف

ويقوـ.تكامؿالحسيوالتآزرالحسيالحركيكمايساعدفيخفضالسموكياتالنمطيةوالعشوائيةال
العبلجبالعمؿعمىعدةعوامؿينبغيتوفيرىالكيتتحقؽاألىداؼالمرجوةومفأىـىذهالعوامؿ

:مايمي
 .أ أثناء ومبلحظتيـ األطفاؿ سموؾ فيـ كيفية عمى الكبار األخوة أو الوالديف المعبتدريب

.التمقائي
.تعديؿالظروؼالبيئيةالمحيطةباألطفاؿلتبلءـاحتياجاتيـالحسية .ب
.تنظيـاالستجاباتالحسيةلؤلطفاؿليشممياتكامؿحسي .ت
.وقياسمستوىتفاعؿالطفؿمعاألشياء.بدءالعبلجبطريقةفردية .ث
برازإمكاناتووقدراتوأمامي .ج .ـتشجيعالطفؿعمىالتفاعؿمعاآلخريفوا 
مساعدةالطفؿعمىاختيارالعمؿالذييناسبومفحيثالمرحمةالعمريةوالعمرالعقميوقد .ح

.يكوفدميةأولعبةأونشاط
.تجاىؿالسموكياتغيراليادفةوتشجيعالسموكياتالمطموبةإلكماؿالعمؿالذيبدأه .خ
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.توفيرالبيئةاآلمنةواليادئةلمطفؿ .د
.الحوارمعالمعالجيفعقدجمساتألسراألطفاؿلتبادؿ .ذ
،جمسةيوميًا .ر يجبأفيستمرالعبلجبالعمؿألطفاؿالتوحدمدةالتقؿعفعشريفشيرًا

.دقيقة،ويراعىاختيارالوقتالمبلئـلمطفؿ(ٖٓ-ٕٓ)تتراوحمدتيامابيف

   Environmental therapy:العالج البيئي .9

بدر ٕٗٓٓ)يقوؿ :ٖٕٔ ل( األساسية الفكرة معروؼعفأف ىو عما تنبثؽ العبلج يذا
يعني.الطفؿالتوحدييفردفعؿغيرطبيعيعندتعرضولمستوياتعاديةمفاإلثارةالبيئية وىذا

وجودخمؿوظيفيلدىالطفؿالتوحدييؤديإلىتفاعؿغيرطبيعيمعمثيراتالبيئةينتجعنو
.يراتعدـقدرةالطفؿعمىالتبلؤـمعمستوياتمناسبةمفالمث

 أوضحتإبراىيـ ٕٔٔٓ)كما :ٖٔ٘ بيئة( عمىتنظيـ العبلجيعتمد النوعمف أفىذا
وتشجيع عمىالجانباالجتماعيلمطفؿ تعتمد برامج البيئيعمىإعداد العبلج ويقوـ ، الطفؿ
الطفؿوحثيـلوعفطريؽالتعزيزعمى الكبارعمىإقامةعبلقاتشخصيةمع األسرةواألخوة

فاعؿمعيـمفأجؿتنميةمياراتاالتصاؿاالجتماعيلديوتبادؿالت أنوتبعًا. إبراىيـ وتستطرد
يجادتعاوفومشاركاتبيف ليذاالنوعمفالعبلجيجبأفتتكامؿكؿالنشاطاتاليوميةلمطفؿوا 
األنشطة كؿالمتعامميفمعووفؽتخطيطسميـ،ويتـذلؾعفطريؽوضعجداوؿتوضحىذه

ح نشاطومواعيدىا لكؿ محدد وقت ىناؾ يكوف بحيث الطفؿ وقت ينظـ زمني جدوؿ .سب
مثاؿذلؾ.وتستخدـالصورالممونةوالمجسماتلتوضيحأشكاؿاألنشطةالمختمفةوأوقاتياوأماكنيا

أفيعمؽطبؽوممعقةفيمكافالطعاـلمعرفةمكافالطعاـ،وبجانبورقـمجسـلموقتليبيفوقت
.الطعاـ


  Play therapy: ج بالمعبالعال .11

بالمعبباعتبارهنشاطًامميزًاويفيد(٘ٔٔ:ٕٗٓٓ)اىتـالكثيرمفالباحثيفكمايذكربدر
.فيالدخوؿلعالـالطفؿالتوحدي

 ٕٔٔٓ)وتتفؽإبراىيـ :ٔٗٓ ) ٚٔٔ:ٕٗٓٓ)معبدر تؤكد( عمىأفالدراساتالحديثة
ماىيكامنةلدييـ،ويمكفبمزيدبأفالقدرةعمىالمعبليستمعدومةعنداألطفا ؿالتوحدييف،وا 

والتدريبتنميتيا الصبر مف بعضالمياراتالخاصة. لدييـ التوحديوف األطفاؿ أف اتضح كما
بالمعباالدعائي،أيادعاءوجودصفاتلعنصرالمعبغيرموجودةبوأصبًل،ولدييـميارات

صباغصفةخياليةعميوأيادعاءوجودش(التخيمي)خاصةبالمعبالرمزي .يءغيرموجودوا 
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 إبراىيـ ٕٔٔٓ)وتضيؼ :ٔٗٓ بالمعب( العبلج يكوف بأف يوصوف المتخصصيف أف
يساعدىـعمىنمو ألطفاؿالتوحدمفخبلؿالمجموعاتمفأجؿتحقيؽالتفاعؿوالمنافسةمما

.المغةوالحوارالمفظيوغيرالمفظيعفطريؽالتقميدوالمحاكاة
ال لمتوحدوتذكر المبنانية ٕٛٓٓ)جمعية :ٜ-ٖٔ بالنسبة( سيمة ليست ميمة المعب أف

لمطفؿالتوحدي،فيويمعببطريقةمختمفةعفالمتوقعإذأنويختارالطريقةالتيتريحو،فيوال
يمعبباأللعاببؿييتـبمضغياوالتمويحبيا،كماأنويمعببطريقةغيراعتيادية،ويمعببطريقة

ؿأوتطابؽاألشكاؿ،ويمعببطريقةبّناءةكأفيحددىدؼماويعمؿلتحقيقو،ويمعبعمميةكالبز
أنو كما تغييرىا، دوف محددة اآلخريفبطريقة والمعبمع أدوار أخذ ويستطيع قواعد ألعابمع

.يمعبألعابًارمزيةوخيالية
ٜٜٜٔأفويمبوريوداوفأجريادراسةعاـ(٘ٓٔ-ٗٓٔ:ٕٛٓٓ)ويقوؿخطابوحمزة

بعنوافالعبلجبالموسيقىوالعبلجبالمعبلؤلطفاؿالتوحدييفاليدؼمنياالتأكدمففعاليةالعبلج
بالموسيقىوالعبلجبالمعبفيتنميةالمغةوالتواصؿالفعاؿمعاآلخريفلدىالطفؿالتوحديعمى

بالموسيقىوالعبلجبالم العبلج  وأثبتتالنتائجأف ، بالتوحد حقؽطفمةمصابة عبالتفاعميقد
.األىداؼالمرجوةوىيتنميةالمغةوالتواصؿالفعاؿمعاآلخريف

:أفمففوائدالمعبلمطفؿالتوحديمايمي(ٓٙٔ:ٕٔٔٓ)ويذكرمصطفىوالشربيني
مرحمة .أ في النمو إلييا يحتاج التي واالجتماعية واالنفعالية الثقافية الخبرات عمى الحصوؿ

.الطفولةالمبكرة
يذاءالذاتانخ .ب .فاضفيالسموكياتاالجتماعيةغيرالمناسبةمثؿنوباتالغضبوا 
.تحسفالمياراتالمغوية .ت
تسيؿالدمجفيالمدرسةلؤلطفاؿالتوحدييففييتحسفمفمياراتالتفاعؿاالجتماعيمع .ث

.األقراف


  Language therapy: العالج المغوي .11
الن(ٚٗٔ:ٕٔٔٓ)تقوؿإبراىيـ وعمفالعبلجيستيدؼاألطفاؿالذيفيتأخروفأفىذا

فيالنطؽواكتسابالمغةومفيعانوفمفصعوبةفيالنطؽوالتعبيرالمفظي،ومفلدييـقصور
.فيالقدرةعمىالمشاركةفيالحديث

بأفىذاالعبلجيقوـ(ٕٚٔ-ٕٙٔ:ٕٗٓٓ)معبدر(ٛٗٔ-ٚٗٔ:ٕٔٔٓ)وتتفؽإبراىيـ
تعميميةوالسموكيةلتعميـالطفؿالتوحديطرؽاالستعماؿالصحيحةلمغةعمىاستخداـالتدخبلتال

المغةالمنطوقةولغةاإلشارة التقنياتالحديثة وتضـىذه التعبيرمفأجؿالتواصؿمعاآلخريف،
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بالكمبيوتر بسيطةوصورمعالجة وأدواتالتواصؿالتيتشمؿعمىبطاقاتتحتويعمىصور
.ومنطوقةوالتيتنتجلغةمكتوبة

 حسف دراسة تدريبتأىيميعبلجيمتكامؿ(ٕٔٓٓ)وتؤكد برنامج التيأجريتلتقديـ
لممياراتالمغويةواالجتماعيةلؤلطفاؿالتوحدييفوالتحقؽمفمدىفعاليتوفيدراسةالحالة،تؤكد

سالبعديعمىإسياـالبرنامجفيتنميةمياراتالتواصؿلدىالحالةوىوماأوضحتونتائجالقيا
والنشاط واالندفاعية ومستوىضعؼاالنتباه العدوانية مستوى قؿ فقد عمىالطفؿ كونرز لقائمة
العدوانية أظيرالقياسالقبميارتفاعفيدرجة وقد ، لديو معدؿاالجتماعية وزاد الحركيالزائد

.اعيةوضعؼاالنتباهوالنشاطالحركيالزائدوانخفاضمتوسطالدرجةعمىبعداالجتم
إبراىيـ ٕٔٔٓ)وتضيؼ التخاطبي(ٛٗٔ-ٚٗٔ: العبلج في الوالديف إشراؾ يجب أنو

والمغويبعدتدريبيماوتوجيييمامفقبؿاألخصائيالستكماؿمابدأهمعالطفؿفيمركزالعبلج
البرنامج في الوالديف إشراؾ ويعتبر المنزؿ، في الحياتية اليومية األنشطة خبلؿ مف والتدريب

.جيمحفزًاومدعمًالمطفؿنفسيًاواجتماعيًاممايؤديلتقدـحالةالطفؿونجاحالعبلجالعبل
 بدر ٕٗٓٓ)ويؤكد :ٕٔٚ مع( لمتعامؿ بالنسبة المغوي العبلج أىمية مف بالرغـ أنو

لدى والتواصؿ المغة تنمية في فعاؿ كعبلج لمفحصالعممي يخضع لـ فإنو المغوية المشكبلت
.أطفاؿالتوحد


   Movement therapy:العالج الحركي .12
يقوـالعبلجالحركيعمىافتراضمؤداهأفتنبيوأعضاءالحركةيزيدمفنشاطالجياز

العصبيممايحفزأعضاءالحسفيقمؿمفاإلحساسبالتوترويخفضمفمشكبلتالنوـكاألرؽ
وى التوحد، أطفاؿ عند الذاتية سموكياتاإلثارة فتقؿ فترةوالتمممؿ، يؤديلزيادة أف مفشأنو ذا

والتركيزلدييـ،وتقؿمقاومتيـلمتبلمسمعالوالديفوالتواصؿمعيـومعمعممييـ االنتباه ويبدأ.
العبلجباألنشطةالبسيطةثـيتدرجلمياراتحركيةأعمىبمايبلءـالمرحمةالعمريةلمطفؿوقدراتو

:ياالعبلجالحركيومفاألنشطةالتييتناول.الجسميةوالعقمية

 :األنشطة الفمية   . أ

.ييدؼلتحريؾالفـوتجديدالمعاب:المضغ
.ىونشاطميدئلمطفؿالذيلديوحرؾزائد:المص
.وىومنشطلمطفؿالذيلديوانخفاضفيمستوىالنشاط:الطحف

بيوالطفؿتذوقوييدئمفثوراتالغضبوتنظيـحركاتالطفؿوتن:الطعـالحمووالحامضوالمر
.الخامؿعمىالتوالي
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وتستخدـىذهاألنشطةكعبلجلتنبيوإحساسالتذوؽعندالطفؿ
 :األنشطة الحركية  . ب

والتسمؽ بالذراعيف، والتعمؽ قصيرة، مسافة وألسفؿ ألعمى والقفز كبيرة، كرة الجموسفوؽ مثؿ
.لمسافةقصيرة،والمشينحوىدؼمحدد،واليرولةاتجاهشيءيحبو

 : األنشطة المنزلية  . ت
مثؿترتيبأدواتالمائدة،وترتيبدوالبمبلبسالطفؿ،وتنظيؼحجرةالطفؿوترتيبيا،وترتيب

(.لؤلطفاؿاألكبرسناً)الكتببالمكتبة


 تعقيب عمى مبحث التوحد 
يتضحمماسبؽذكره،تنوعالعبلجالمقدـألطفاؿالتوحد،فيناؾمفييتـبالعبلجالطبي

والعمؿوالدوا بالرياضة بالعبلج ينادوف وآخروف الغذائية، بالحمية العبلج وىناؾمفيشجع ،ئي،
بالعبلجمف آخروف ينادي فيما التوحد، األنسبألطفاؿ الحسيىو العبلج وىناؾمفيرىأف
أفيكوف خبلؿالتأىيؿوالتدريبوالعبلجالطبيعي،ويرىالباحثأفعبلجأطفاؿالتوحدالبد

ومتكامبلحيثيشمؿجميعالنواحيالعبلجيةالسابقةوكؿمايفيدفيعبلجالتوحدحيثالشامبل
بدمفقياـاألخصائييفبتقديـالعبلجكؿحسبتخصصوولذلؾيتكوفالفريؽالعبلجيمفطبيب
نفسيوطبيبأطفاؿوأخصائينفسيوكؿأعضاءالفريؽالعبلجيالسابؽذكرىـ،أيأفالعبلج

.ىوالسبيؿلمتعامؿمعمرضالتوحدالتكاممي
تعتبرمفاإلعاقات ومفخبلؿالعرضالسابؽلمبحثالتوحد،يتضحأفإعاقةالتوحد
الميمشةفيفمسطيفوالتناؿالقدرالكافيمفاالىتماـ،ويعتبرالتوحدمفاالضطراباتالنمائية

 ويعتبر األولى، الثبلث السنوات خبلؿ األطفاؿ لدى تظير األشياءالتي مف تشخيصالتوحد
أعراضاضطرابات مع أعراضو تشابو بسبب تشخيصالتوحد السيؿ ليسمف ولذلؾ الصعبة
أخرى،إالأنويتميزبخصائصوسماتتميزهعفغيرهمفاالضطراباتيستطيعالمتخصصوف

ؿمعفئةلؾيشارؾفريؽعبلجياكمنيكيفيالتعامذذووالخبرةوالكفاءةالتعرؼعميووتشخيصول
التوحد،ولـيتوصؿبعدالعمماءإلىأسبابواضحةوأكيدةلحدوثمرضالتوحد،ولكفحاوؿكثير
مفالباحثيفالتوصؿلؤلسبابمفخبلؿإجراءبعضالدراساتعمىالمصابيفبالتوحد،فمنيـمف

وآخروفيرجح واالجتماعية، النفسية العوامؿ مفيرجح ومنيـ الوراثية العوامؿ العوامؿيرجح وف
.العصبيةوالمعرفية

فالطفؿالمتوحديعانيمفمشاكؿكثيرةتعيقومفتنميةوتطويرمياراتووقدراتو،ويرى
الباحثأفالطفؿالمتوحديعيشفيعالـخاصبواليعمموغيرهوبالرغـمحاوالتاآلباءالدخوؿ

معىذهالفئة،ولذلؾنجدالكثيرمفليذاالعالـإالأنيـلـيستطيعوافعؿذلؾ،لصعوبةالتعامؿ
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نجدىـ لذلؾ آخر مف أوؿ لو يعرؼ ال الظممات مف بحر في تائيا نفسو ويجد يعاني اآلباء
يستنجدوفوييرولوفمسرعيفلؤلخصائييفواألطباءالمتخصصيفليساعدوىـفيالتخمصمفىذا

.القمؽالمؤرؽ
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 المبحث الثاني
 متالزمة داون 

 :مقدمة: أولً 
أفمتبلزمةداوفموجودةمنذاألزؿحيثأف(ٕٔ-ٔٔ:ٕٔٓٓ)يوسؼوبورسكييؤكد

الدراساتوالبحوثأكدتوجودأشخاصيحمموفىذهالصفاتالمميزة،ولكفلـيثبتوجودأي
مباشرة بطريقة إلييا اإلشارة حتى الصفاتأو ىذه السببوراء تحديد عمى دليؿ أشارت. ولقد

إنسافيحمؿصفاتداوفقدعاشفيمنطقةخميجالمكسيؾفيالفترةالتاريخيةالدراساتأفأقدـ
،وكافيسكفىذهالمنطقةشعباأللوميؾولقدترؾىذا(بعدالميبلدٖٓ-قبؿالميبلدٓٓ٘ٔ)

الشعبلناكدليؿعمىذلؾالعديدمفالتماثيؿالتيتصورأشخاصًاتختمؼمبلمحيـعفالمبلمح
يرباالىتماـأفىذهالتماثيؿتحمؿنفسالصفاتالجسمانيةلذويمتبلزمةداوف،الطبيعية،والجد

وىذايعنيوجودأشخاصلدييـأعراضداوفعاشوافيتمؾالفترةالزمنية،إذففإفالدليؿعمى
أمافيمنتصؼ.وجودىؤالءاألشخاصخبلؿتمؾالحقبةالزمنيةاستندعمىالتماثيؿالمتحجرة

شريففقدتـاكتشاؼجمجمةلطفؿفيمنطقةبريندوفعمىىضابانجمترا،وقددلتالقرفالع
األبحاثأنياتعودلمقرفالثامفأوالتاسعالميبلديولوحظأفىذهالجمجمةذاتصفاتمماثمة

.لصفاتمتبلزمةداوف
عمىأفأوؿشخصقاـ(ٖٔ:ٕٔٓٓ)معيوسؼوبورسكي(ٕ٘:ٕٛٓٓ)ويتفؽشاىيف

ىؤال إسكيوروؿبوصؼ إيتف جاف الفرنسي الطبيب كاف مباشرة بطريقة األشخاص ء
(JeanEtienne Esquirol)باإلضافةإلىأنوقدتـوصؼالصفات(ـٖٛٛٔ)وكافذلؾعاـ،

(Edouard Seginna)العامةليؤالءاألطفاؿبواسطةمدرسفرنسييدعىإدواردسيجنا
الطبيباالنجميزيجوفأفأصؿالتسميةج(ٖٚ:ٕٙٓٓ)ويذكرالعسرج قاـ اءعندما
داوف ىايدوف John Langdon Hydon Down)النجدوف باألعراضوالصفات( قائمة بتقديـ

.المصاحبةليذهالمتبلزمة
ٕٛٓٓ)ويضيؼشاىيف :ٕ٘-ٕٙ )، شعوبمنغوليا يشبيوف داوف متبلزمة أطفاؿ أف

،وبعدضغطٜٙٛٔيةرسميًاحتىعاـولوجودىذاالشبوأطمؽعمييـالمنغولييفواستمرتالتسم
كبيرمفحكومةمنغولياعمىمنظمةالصحةالعالميةتقررتغييرىذااالسـبشكؿرسمي،وتكريمًا

.لمطبيبداوفأطمؽعمىىؤالءاألشخاصاسـذويمتبلزمةداوف
 وبورسكي يوسؼ ٕٔٓٓ)ويضيؼ :ٔ٘ السنوات( أف يجد الطبي لمتاريخ المتتبع أف

لعيدداوفقداحتوتعمىالعديدمفالبحوثالمتواصمة،والتيتحاوؿوصؼوتشخيصالبلحقة
داوف متبلزمة أوصاؼوشكؿ عندىـ الذيف لؤلطفاؿ أعمؽ معرفة أو مف. الكثير قاـ وقد ىذا
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السنوات ففي ، المتبلزمة ىذه وراء الكامنة لؤلسباب وأوسع أكبر لفيـ كثيرة بمحاوالت العمماء
الصفاتالشاذةوجودخمؿجينيفياألولىمفالق العمماءأفالسببوراءىذه رفالعشريفأكد

.الكروموسوماتالموروثة
وىيسكث كابماف وراء(Kabman& Hescth 2000)يورد الكامف الحقيقي السبب أف

وجود داوفىو ٚٗ)متبلزمة مف( بداًل ٙٗ)كروموسوـ وذلؾ( عمىالمستوىالخموي، كروموسوـ
.حيثيصبحىذاالزوجثبلثياً(ٕٔرقـ)وـزائدمتصؿبزوجالكروموسوماتلوجودكروموز

(ٕٙ:ٕٛٓٓشاىيف،)
مسئوؿعفالتوتر(ٖٗ:ٖٕٓٓ)كمايذكرالخمؼ(ٕٔرقـ)وبماأفزوجالكروموسومات

العضميوالصفاتالشكميةالوجييةوبعضالعناصرالحيويةاليامةفيجسـاإلنساف،فإفذلؾ
عراضوالصفاتالمميزةليذهالمتبلزمةوتعدمتبلزمةداوفأحداإلختبلالتيؤديإلىظيوراأل

كروموسوـ(ٖٕ)كروموسوـ(ٚٗ)الوراثيةحيثتحتويكؿخميةمفخبلياالشخصالمصابعمى
كروموسوـمفاألباآلخر،وقدأظيرتالدراساتأفالكروموسوـ(ٕٗ)يتوارثيامفأحداألبويفو

.دةمفاألـخاصةإذاحدثحمميابعدسفاألربعيفالزائديأتيعا(ٕٔ)
(ٓٓٓٔ-ٓٓٛفيكؿٔ)أفنسبةحدوثأعراضداوفتبمغ(ٛٛٔ:ٕٗٓٓ)وتذكربدير

تامًافيالوظيفةالذىنيةفياألطفاؿالذيفيعانوفمفىذهاألعراضبشكؿ مولود،ويسببتغيرًا
(.اًالمتخمفيفعقمي)أقؿمفالذيفاليممكوفقدرةذىنية

ٕٙٓٓ)ويذكرالعسرج :ٗٓ بيفالمستوىاالقتصاديواالجتماعي( عبلقة التوجد أنو
لمشخصوالبمدالتييسكفبيافيظيورأعراضمتبلزمةداوف،حيثأنياتحدثلكبلالجنسيف

(ٜٙٛٔ)ويضيؼنقبًلعفجاندرسوف.وفيأيموقعجغرافيوأليمستوىاقتصاديأواجتماعي
افىامتافعفمتبلزمةداوفالبدمفتوضيحيما،األولىعدـوجودعبلقةلآلباءأفىناؾحقيقت

تسبب الحمؿ أفتحدثأثناء يمكف أخطاء مؤثراتأو أو وليسىناؾأيعوامؿ فيحدوثيا،
حدوثيالمطفؿ،والثانيةىيأفكؿطفؿذويمتبلزمةداوفىوطفؿفريديممؾقدراتومواىب

.طفؿعاديآخروأفكارخاصةبوكأي
إلىأفىناؾ(ٕ٘ٙ-ٕٗٙ:ٕٛٓٓ)Halaghan and Kaufman كمايشيرىاالىافوكوفماف

عبلقةبيفمتبلزمةداوفومرضالزىايمرفقدأثبتتالدراساتأفذويمتبلزمةداوفعندبموغيـ
سفالخامسةوالثبلثيفيكوفلدييـشذوذفيالمخيشبوبدرجةكبيرةمايوجدلدىمرضى

 .ىايمرالز
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 :تعريف متالزمة داون: ثانياً 
وشاحي ٖٕٓٓ)تعرؼ :ٖٛ في( وشائع مركب خمقي شذوذ بأنيا داوف متبلزمة

.نتيجةاختبلؿفيتقسيـالخميةويكوفمصاحبلتخمؼعقمي(ٕٔ)الكروموسوـ
القمش مف ٕٔٔٓ)يتفؽكؿ :ٕٛ ٕٛٓٓ)وعامرومحمد( :ٜٚ ) ٕٔٓٓ)والعزة :ٗٚ)،

أفمعظـحاالتداوفتتصؼبخصائصجسميةوفسيولوجيةمتشابيةعمى(ٖٚ:ٕٓٓٓ)وعبيد
بدرجةكبيرة،كماأفالمستوىالعقميليذهالفئةيقعفيالمستوىالمتوسطلئلعاقاتالعقميةوأحيانًا

بحوالي مف%(ٓٔ)يقعفيالمستوىالشديد،حيثتقدرنسبةمتبلزمةداوفمفالمعاقيفعقميًا
.يًاككؿمجموعالمعاقيفعقم

عمى(ٚٔ:ٕٔٓٓ)معيوسؼوبورسكي(ٖ٘:ٕٙٓٓ)QUARTINOويتفؽقوارتينو
الخمؿ(الكروموسومات)أفمتبلزمةداوفىيعبارةعفوجودخمؿفيالصبغياتالوراثية وىذا

كروموسوـعمىالمستوىالخموي،وذلؾلوجود(ٙٗ)كروموسوـبداًلمف(ٚٗ)يأتيبسببوجود
(.ٕٔ)ائدةعمىالصبغالثنائيرقـصبغةوراثيةز


 :أسباب اإلصابة بمتالزمة داون: ثالثاً 

يعرؼالسببالحقيقيلحدوثمتبلزمة بالرغـمفتطورالعديدمفالنظرياتإالأنولـ
وعوامؿ لعوامؿوراثية بتقسيميا داوف لمتبلزمة المسببة بعضالعوامؿ تحديد يمكف ولكف داوف،

(:ٛٛ-ٚٛ:ٖٕٓٓ)يبيئيةكماذكرتياوشاح
 :وتتمثؿفيمايمي:العوامل الوراثية  .أ
.وراثةالطفؿلخاصيةالتخمؼالعقمي .ٔ
.مفاآلباءإلىاألبناء(شذوذالكروموسومات،شذوذالجينات)انتقاؿخصائصوراثيةشاذة .ٕ
الصماء .ٖ أخرىمثؿاضطرابالغدد عوامؿبيولوجية الغدة) تضخـ التيموسية، ضمورالغدة

.لدىالطفؿ(الدرقية
التشوىاتالخمقية .ٗ بوضوح: فسيولوجيخمقيغيرمعروؼأسبابو يصابالطفؿبشذوذ فقد

 الذىنيوالذيمنو ويؤديلمتأخر مفالمخ،) فقدافجزء الجمجمة، فيشكؿعظاـ شذوذ
(.االستسقاءالدماغي،صغرحجـالجمجمة

 (.طفرةجينية)عوامؿبيوكيميائية .٘
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 :مثؿفيمايميوتتالعوامل البيئية .ب
مثؿتعرضالجنيفلمعدوىالفيروسية،البكتيرية،اإلشعاعات،االستخداـ:عوامؿقبؿالوالدة .ٔ

وشربالكحوليات التدخيف الحمؿ، عند األـ سف الحامؿ، األـ تغذية سوء لؤلدوية، السيئ
.وتعاطيالمخدراتأثناءالحمؿ،نقصنموالجنيف

.العسرة،وضعالمشيمةمثؿالوالدة:عوامؿأثناءالوالدة .ٕ
الوالدة .ٖ أمراض:عوامؿبعد االلتيابالسحائي، التيابالمخ،شمؿالمخ، التغذية، مثؿسوء

 .الغدد،أمراضالطفولةالعادية،الحوادث،الحرمافمفاألـ


 :أنواع متالزمة داون: رابعاً 
ثبلثةأساسيةىيفئةمفخبلؿمراجعةاألدبوجدالباحثأنويمكفتصنيؼمتبلزمةداوفلفئات

:االضطراباتالكروموسوميةوفئةالصفاتالسريريةوفئةالسموؾالحركيوفيمايميتفصيميا
 



 يوضح أنواع متالزمة داون( 6-2)شكل رقم 



 أنواعمتبلزمةداوف

اضطرابات الصفاتالسريرية السموؾالحركي
 كروموسومية

ثبلثي (ٕٔ)الخمعالصبغي
 (ٕٔ)الكوموسومات

 النمطالفسيفسائي

 النخامي الدرقي

 الخضابي تيرنر

 الضموري
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 :الضطرابات الكروموسوميةفئة  . أ
(ٕٓٙ:ٕٓٔٓ)اديوالسرطاويوالصم(ٛٗ-ٚٗ:ٕٓٔٓ)يتفؽكؿمفالقمشوالمعايطة

عاـLigowenعمىأفليجويف أنوفيحالةاإلعاقةٜٜ٘ٔورفاقواستطاعوا أفيكتشفوا
ىذا وأف زائدًا كروموسومًا لدىالفرد يكوف المنغولية والتيأطمؽعمييا المتوسطة، الذىنية

ئيًا،بحيثظيرىذاالزوجثبلثيًاوليسثنا(ٕٔ)الكروموسوـممتصؽمعزوجالكروموسومات
كروموسوـأحدىما(ٙٗ)وىناؾحاالتأخرىتسببنوعًامفالمنغوليةيكوفلدىالفردفييا

اسـ عميو يطمؽ ثالث لنوع باإلضافة ىذا آخر، بكروموسوـ الجزء ذلؾ والتصؽ انقسـ
 .الفسيفسائي

 (:21)نمط ثالثي الكروموسومات .1
لم(ٛٔ:ٕٔٓٓ)يذكريوسؼوبورسكي حالةالكروموسوميةأفالتسميةجاءتوصفًا

رقـ الموضع في يوجد أنو حيث الشخصالمصاب، خبليا عمييا تكوف ٕٔ)والتي ثبلثة(
كروموسوماتبداًلمفاثنيف،ويعتبرىذاالنوعمفأكثرأنواعمتبلزمةداوفشيوعًاحيثأف

مفمجموعاألشخاصالذيفيحمموفمتبلزمةداوف،وينتجذلؾ%(ٜ٘)نسبتوتشكؿحوالي
أومايعرؼباسـعدـاالنفصاؿالسميـ)وجودخمؿجينيفيعمميةاالنقساـالمنصؼعف

 األصؿ الكروموسومي لمزوج زوج( يبقى أف أي الخصية، خمية أو المبيض خمية في
.بدوفانفصاؿ(ٕٔ)الكروموسوماتفيالموضعرقـ

التوزيعأنوقدنجدفيحاالتأخرىأفاألبويفلدييـ(ٕٛ:ٕٛٓٓ)ويضيؼشاىيف
الطبيعيمفالكروموسوماتإالأنوأثناءانشطارالبويضةالمخصبةيحدثخمؿفيتوزيع

رقـ الكروموسومات زوج في إضافي بكروموسوـ الطفؿ فيولد وحتى(ٕٔ)الكروموسومات ،
االنفصاؿ عممية في والفشؿ الخمؿ ىذا لحدوث تفسير أو تعميؿ أي يوجد ال ىذا وقتنا

.ءمراحؿاالنقساـالكروموسوميأثنا
الذيفاألطفاؿخصائصتحديدل(ٕٛٓٓ)عاـMollyوفيدراسةقاـبياموليوآخروف

الذيالحاداإلدراؾضعؼمدىوتحديدالتوحدوبدوفمعٕٔالصبغيتثمثمفيعانوف
ٕٔالصبغيتثمثطفؿيعانوفمفٕٓفيعينةمكونةمف.التوحدقياسأعراضعمىيؤثر

أفوأظيرتالنتائج،بدوفالتوحدٕٔالصبغيتثمثارنةمعأطفاؿيعانوفمفمعالتوحدمق
المغةلميارات(ٔٓٓٓ,ٓؼ)حالةسيطرةاالختبلفاتألزواجمتماثمةكانتكميادالةعند

التكيفيةوالمياراتالمعرفيةالميارات،والتعبيريةاالستقبالية لدييـالمشاركيفجميعوكاف.
ضاانخف الفروؽوجودعدـمعداوف،متبلزمةمعيتفؽبماالرأسحجـفي حالةفي

بشكؿلدييـٕٔالصبغيوتثمثالتوحدمرضمفيعانوفالذيفاألطفاؿوأف.المضبوطة
.التوحددوفٕٔالصبغيتثمثذوياألطفاؿأكثرمفالمخوظائؼفياختبلؿممحوظ
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وبورسكي يوسؼ يذكر كما الدراسات ٕٔٓٓ)وتشير :ٕٓ-ٕٔ نسبتو( ما أف إلى
مفالحاالت%(ٕٓ-%٘)مفالحاالتتكوفاألـىيالمسئولة،أيأف%(ٜ٘-%ٓٛ)

األب يكوفسببيا بالمبيضيفبشكؿغيرناضجوتبقىكذلؾ. ويفسرذلؾبأفاألنثىتولد
البويضاتفي بقاء وأخرىوبالتاليفإففترة لئلخصاببيففترة حتىالبموغتصبحجاىزة

سنة،وىذهفترةطويمة،وبالتاليفإفاحتماليةحصوؿالخمؿٓٗ-ٕٓغيرالمكتمؿمفشكميا
تزدادكمماازدادعمراألـ،أمابخصوصالرجؿفإفإنتاجالحيواناتالمنويةيبدأبعدالبموغ
،ودورةالحيوافالمنويالتزيدعفعشرةأسابيع،وباإلضافةلذلؾفإفالرجؿينتجكـىائؿ

واناتالمنويةواحتماليةأفيقوـالحيوافالمنويبوخمؿانقساميبتمقيحبويضةضئيؿمفالحي
.جداً

 (:21)أو نمط الخطأ في موقع الكروموسوم   ( 21)الخمع الصبغي .2
يقوؿيوسؼوبورسكي ىوعمميةانتقاؿجزء(ٕٔ)أفالخمعالصبغي(ٕٕ:ٕٔٓٓ)

النوعحواليإلىموقعآخر،ونسبةشي(ٕٔ)مفالكروموسوـرقـ ويتـحدوث%(.ٗ)وعىذا
 رقـ الكروموسوـ قمة في الخمع عممية خبلؿ مف الظاىرة ٕٔ)ىذه مف( جزء وانكسار

ولعؿ.إلىموضعجديد(ٕٔ)كروموسوـآخروالتحاـالجزئيفالمتبقييفمعًابحيثينتقؿرقـ
ليمتحـ(ٕٔ)الشيءالمؤكدفيالوقتالحاضرىوانتقاؿجزءمفالكروموسوـفيالموضع

أوأحيانًاكروموسومات(ٕٕ،٘ٔ،ٗٔ،ٖٔ)معأحدالكروموسوماتفيأحدالمواضعرقـ
فأكثرحاالتاالنتقاؿتكرارًاتكوفاالنتقاؿإلىالموضعرقـ (.ٗٔ)أخرى،وا 

 :النمط الفسيفسائي .3
فأفىذاالنوعيعتبرمفالحاالتالنادرة،حيثأ(ٕٗ:ٕٔٓٓ)يؤكديوسؼوبورسكي

شيوعوحوالي ٔ)نسبة النوع%( ويكوفىذا داوف، فقطمفمجموعاألطفاؿذويمتبلزمة
فيبعضخبلياالجسـدوفغيرىا،(ٕٔ)عمىشكؿوجودكروموسوـإضافيفيالموضع

أمابقية(ٕٔ)أيأفتكوفبعضخبلياالجسـتحتويعمىثبلثةكروموسوماتفيالموضع
النوعالخبليافتكوفطبيعيةوتحتو يفقطعمىكروموسوميف،ومفىناجاءاختياراسـىذا

.حيثأفخبلياالجسـتظيرعمىشكؿالفسيفساء
 شاىيف ٕٛٓٓ)ويختمؼ :ٖٗ يقوؿ( حيث الشيوع نسبة في وبورسكي يوسؼ مع

%(.ٕ)شاىيفأفنسبةالشيوعتبمغ
الط كمية في البشري الوراثة عموـ قسـ في مستمرة أشارتدراسة جامعةوقد بفي

 عمى اشتممت ٘ٗ)فرجينيا داوف( بمتبلزمة مصاب طفبًل الفسيفسائي) النمط يذكر( كما
إلىتأخرىـعفأشقائيـالعادييففياكتسابالمياراتوالنضجوعند(ٙٗ:ٕٙٓٓ)العسرج

مف مكونة مععينة العينة ىذه ٕٛ)مقارنة داوفمفنمطثبلثي( مفذويمتبلزمة طفبًل
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ٕٔ)اتالكروموسوم أسرعفي( الفسيفسائي النمط أطفاؿ أف والجنسوجد نفسالعمر مف
اكتسابالمياراتالحركيةمثؿالحبووالمشيمفأطفاؿالنمطالثبلثي،ولكفلـيظيرأي

.اختبلؼفيمدىالتأخرفياكتسابالمياراتالمغوية


 الكروموسوميةمقارنة بين أنواع متالزمة داون فئة الضطرابات (2-2)جدول رقم

 الوضع الكروموسومي نسبة شيوعو النوع

ثبلثي
(ٕٔ)الصبغيات

ٜ٘%



إضافيفيالموضع فيجميعخبلياالجسـ،أيأفجميع(ٕٔ)وجودكروموسـو
بداًلمف(ٚٗ)الخبلياتحتويعمى (.ٙٗ)كروموسـو

الخمعالصبغي

(ٕٔ)

ٗ% فيالمواضعاألخرىيمتصؽبأحدالكروموسومات(ٕٔ)جزءمفالكروموسـو
يحتويعمىكروموسوميف(ٕٔ)،فيكوفالموضع(ٗٔ)وخصوصًافيالموضع

أحدىماصغيرواآلخرعادي،والموضعالمنتقؿإليوكذلؾيحتويعمى
.كروموسوميفأحدىماعاديواآلخرطويؿويكوفذلؾفيجميعخبلياالجسـ

إضافيفيالموضع%ٕ-ٔالفسيفسائي لبعضخبلياالجسـوالخبليااألخرى(ٕٔ)وجودكروموسـو
.تبقىسميمة


 :الفئات حسب الصفات السريرية . ب

ىما نوعيف إلى السريرية الصفات حسب داوف متبلزمة ذوي األطفاؿ تقسيـ النوع:يمكف
إلىالفروؽاألساسيةبيف(ٗٗ-ٖٗ:ٕٔٓٓ)ويشيريوسؼوبورسكي.النخامي،والنوعالدرقي
(.ٖ-ٕ)فيالجدوؿرقـ(ٜٚٛٔ)فيكتابشميتالنوعيفحسبماذكر
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 الختالفات السريرية لنوعي متالزمة داون(3-2)جدول رقم 
 

 الــــــنــــــــــــــــــــوع الصفات الرئيسية
 النخامي الدرقي

الطوؿ .ٔ
الوزف .ٕ

انخفاض
زيادة

انخفاض
أقؿمفالطبيعيولكفخبلؿمرحمةالبموغعادة

يزدادالوزف
تركيبشكؿو .ٖ

الجسـ
،جسـغير(قصيروبديف)دائري،كثيؼ

.متناسؽوغيررشيؽ
رفيعالبنيةومتناسؽ

(أقؿمفالبلـز)عظاـرفيعة(أكثرمفالبلـز)عظاـعريضةتركيبالعظاـ .ٗ
نضجونمو .٘

العظاـ
يكوفالنموالعظميمتسارعًاأكثرمفالطبيعييتأخرنموالعظاـعفمعدلوالطبيعي

منتظـوكذلؾغير
صغيرةورفيعةومتناسقةعريضةوصغيرةوعديمةالتناسؽاألطراؼ .ٙ
سميؾ،صمب،جاؼوفيبعضاألحيافالجمد .ٚ

مائؿلبلصفرار
رقيؽ،األنسجةتحتالجمديةتكوفعادةضعيفة،
جمدىش،زيادةفيعدداألوردةالدمويةالدقيقة

ولذلؾتكوف)وذاتالقابميةالعاليةلمتحطـ
(راءالموفخدودىـحم

جاؼ،مسترسؿوغيرقابؿالشعر .ٛ
(الشعرالتبني)لمتصفيؼ

رفيعوخفيؼوىناؾمناطؽفيالرأستكوفمائمة
لمصمع

أحيانًاطبيعيأوطويؿولونوعاديلسافسميؾوطويؿوذولوفأبيضالمساف .ٜ
خشف،أجش،مرتفع،حادالنبرةخشف،أجش،فيوبحة،قويالنبرةالصوت .ٓٔ
سريعاالستثارةأواالستفزازمبالي،عديـاالكتراث،بطيءالالسموؾ .ٔٔ
السموؾ .ٕٔ

االجتماعي
لطيؼ،ودود،مزاجوجيد،اجتماعييتقبؿ

اآلخريفبسيولة،يحبالفرحوالمرح
والمعب

مدمر،غيراجتماعي،اليتقبؿاآلخريفوالغرباء،
مدافعقويعفوجيةنظره


أنواعأخرىولكفإلى(٘ٗ:ٕٔٓٓ)ويذكريوسؼوبورسكي جانبالنوعيفالسابقيفأنويوجد

.النوعالخضابي،نوعتيرنر،النوعالضموري:قميمةالشيوعومنيا
 :النوع الخضابي .1

إلىجانبأف الموف، يكوفقاتـ لدييـ النوعأفخضابالدـ إفأىـصفاتأشخاصىذا
لي وكذلؾ منبسطة، وخدودىـ واضحة، حواجب ولدييـ كبيرة، ومفعيونيـ رفيع، ىيكؿ ـ

مميزاتيـكذلؾوجودازديادواضحفيمدىحركةالمفاصؿ،وتأخرواضحفيالقدراتوالتطور
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الحركي،كذلؾفإفلدييـقابميةكبيرةلتحطيـاألوعيةالدمويةالدقيقةتحتالجمد،ولعؿالمثير
بر .ازمياراتجيدةفيولمتفاؤؿفيىذاالنوعأفلدييـقابميةكبيرةلتعمـالنطؽوالكبلـوا 

 :نوع تيرنر .2
)بأفحالةتيرنرىيحالةمرضيةتصيباإلناثفقطبمعدؿ(ٚٙٔ:ٕٙٓٓ)يقوؿالخطيب

مما(X)،المشكمةفيياتتمثؿبغيابأوتشوهالكروموسوـالجنسياألنثوي(ٕٓٓ٘مفكؿٔ
خصائصالجنسيةولذلؾفميسىناؾدورةشيريةوال.ينجـعنوعدـوجودمبيضأوتشوهفيو

تدلي والعنؽ، القامة، قصر الحالة ليذه الخصائصالمميزة ومف تتطور ال الثانوية األنثوية
.جفوفالعيف،المشكبلتالقمبيةواألمراضالكمويةوالمشكبلتالعظمية،وبروزاألذنيف

 :النوع الضموري .3
النوعيعتبرمفأكثراألنوا(ٙٗ:ٕٔٓٓ)يقوؿيوسؼوبورسكي عصعوبةوشدة،أفىذا

وذلؾألفلدىأشخاصىذاالنوعضعؼكبيرفيالترابطبيفأنسجةالجسـالمختمفة،وكذلؾ
لدييـقابميةشديدةلتمزؽعضبلتالبطفممايؤديإلىالفتؽالبطنيومفصفاتيـأيضًازيادة

 الرضفة في بخمع يصابوفعادة عمىأنيـ عبلوة المفاصؿ، فيمدىحركة كبيرة عظمة)
،باإلضافةإلىأفلدييـتأخرفيالتحاـالعظاـ،فعمىسبيؿالمثاؿيبقىاليافوخغير(الركبة

سنوات،وكذلؾيحدثعندىـاضطرابفيالجيازالمعويوتأخر(ٙ-ٗ)منغمؽحتىعمر
.شديدفيتطورالقدراتالحركية


 :الفئات اعتمادًا عمى السموك الحركي . ت

إلىإمكانيةتصنيؼاألطفاؿذويمتبلزمةداوف(ٛٗ-ٚٗ:ٕٔٓٓ)يشيريوسؼوبورسكي
:حسبىذاالمتغيرألربعةأنواعوىي

لمتطورالحركي:النوع األول ما نوعًا يمتازبقدراتحركيةجيدةويكوفتطورىـالحركيقريبًا
مفمواليدداوف،ويكوفمستوىالتوترالعضمي%ٕ٘-٘ٔالطبيعي،يشكؿىذاالنوعمانسبتو

.جيداًعندىـ
:النوع الثاني والثالث بيف ما والثالث الثاني النوعاف ٘ٙ-ٓ٘يشكؿ مواليد% مجموع مف

فمايميزىذيفالنوعيفوجودتناقضفيالتطوربيفأجزاءالجسـالعموي متبلزمةداوف،وا 
النوعيف داوفمفىذيف متبلزمة لدييـ األطفاؿ وغالبية والسفمي، الثانيبجزء. النوع ويتميز

فيالجزء ولكفىناؾضعؼواضح واألكتاؼواألذرع، والرقبة فيالظير عمويقوييتمثؿ
الزحؼ فيتعمـ األطفاؿصعوبة ىؤالء ويجد الحوض، مفمنطقة ابتداًء الجسـ السفميمف

أماالنوعالثالثفإنوعكس.والحبووالمشيولكفمعالتدريبيمكفأفتتحسفقدراتيـالحركية
تمامًا،ليـجذعسفميقويوأرجؿثابتةوالضعؼيكوفمتمركزًافيالرأسوالرقبةالنوعالثاني
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وأعمىالظيروتكوفلدييـصعوبةاالستنادعمىاأليديوالجموسبشكؿمنفرد،وكذلؾيمكف
.أفيتطوروامعالتدريب

ترويتمركزالضعؼفيجميعأجزاءالجسـحيثأفالتو%ٕ٘-٘ٔونسبتومف:النوع الرابع
العضمييكوفمنخفضًاجدًاوبشكؿممحوظلدىىؤالءاألطفاؿ،وغالبًاماتكوفعندىـمشاكؿ
ولذلؾ الحركيلدييـ، بشكؿسمبيعمىاألداء تؤثر المشاكؿ وىذه فيالقمب، وعيوبخمقية

.يتوقعتأخرممحوظفيتطورقدراتىذاالنوعالحركية

 نسبة انتشار متالزمة داون: خامساً 

ٕٙٓٓ)العسرجيقوؿ عف(ٕ٘: (ٜٜٜٔ)مرسينقبًل مفأكثرأفمتبلزمة داوفتعد
العوامؿالجينيةالمعروفةالتيتسبباإلعاقةالعقميةحيثتشيرالمراجعإلىأنياالسببالرئيس

.مفحاالتاإلعاقةالعقميةالشديدةوالمتوسطة%(ٓٔ)فيحدوثحوالي
أفمتبلزمةداوف(ٜٜٛٔ)وىاسولد(ٕٕٓٓ)نغنقبًلعفيا(ٔٗ:ٕٛٓٓ)ويذكرشاىيف

لكؿ حالة حوالي انتشارىا نسبة تبمغ حيث العقمية لئلعاقة تكرارًا األكثر المعروؼ السبب تعد
(ٛٓٓ حية( والدة . أف حقيقة مف ٘ٚ)وبالرغـ تنتيي%( داوف بمتبلزمة المصابة األجنة مف

والدةحية،كماأف(ٓٓٛ)ةداوفلكؿباإلجياضالتمقائي،إالأنويولدطفؿمصاببمتبلزم
سنةمع(ٖ٘)مفاألطفاؿالمصابيفبمتبلزمةداوفيولدوفألمياتالتتجاوزأعمارىـ%(ٓٛ)

المرأة عمر بزيادة يزيد داوف بمتبلزمة المصاب الطفؿ والدة احتماؿ يمدريـ.أف دراسة وأثبتت
االجتماعيةوالحالةالتعميـمستوىبيفعبلقةىناؾأف(ٕٓٔٓ)Yildirim &Yildirimويمدريـ

الذيفاألطفاؿأمياتأفو(.ٔٓ,ٓ>ؼ)اليأسومقياساآلباءبيفوالمشاكؿ،واالقتصادية
.اليأسمفمشاعرىـعمىلمتغمبوالنفسياالجتماعيالدعـإلىبحاجةداوفمتبلزمةمفيعانوف

 وبورسكي يوسؼ ٕٔٓٓ)ويؤكد :ٜٗ ثابت( نسبة وجود طفؿعدـ إنجاب الحتمالية ة
كؿ بيف مف طفؿ ىناؾ بأف القوؿ يمكف ولكف الدراسات اختمفت فقد داوف بمتبلزمة مصاب

طفؿحديثيالوالدةمصاببمتبلزمةداوف،ولقدأشارتالدراساتفيالسعوديةإلى(ٜٓٓ-ٓٓٙ)
لدييـىذهالمتبلزمةونسبةاإلصابةلدييـ(ٓٓٓ،٘ٔ)أف ،أما(ٓٓٓٔ-ٔ:ٓٓٛ)شخصتقريبًا

،(ٔ:ٕ٘ٙ)،وفيبولندابمغت(ٔ:ٓٓٓٔ)،وفياليابافبمغت(ٔ:ٖ٘ٚ)فيىولندافنسبةاإلصابة
.أمافيالوالياتالمتحدةفالنسبةمرتفعةعفباقيالدوؿاألخرى

(ٓٓٓٔ)أفنسبةانتشارمتبلزمةداوفتبمغحالةلكؿ(ٕٛٚ:ٕٔٔٓ)ويضيؼالقمش
آالؼطفؿ(٘-ٖ)شكؿقويبالتأخرالعقمي،ويولدكؿعاـمايقاربمفالمواليداألحياءوترتبطب
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ىائمةفيالوالياتالمتحدةاألمريكيةلدييـٓٓٓ،ٕٓ٘مصاببمتبلزمةداوف،ويعتقدأفحوالي
.أطفاؿمصابيفبمتبلزمةداوف

شاىيف يذكر كما األردف في الصحية المراجع ٕٛٓٓ)وتقدر :ٕٗ عماري( عف نقبًل
والدةحيةفياألردف،وبالرغـمفعدـوجود(ٓٓٚمفٔ)نسبةاإلصابةبياىيأف(ٕٗٓٓ)

إحصاءاتدقيقةلنسبةاالنتشارإالأفسجؿإحصائياتمركزتشخيصاإلعاقاتالمبكرالتابع
حالةإعاقةراجعتالمركز(ٕٓٙٔ)حالةلمتبلزمةداوفمفبيف(ٖٔٔ)لوزارةالصحة،قدسجؿ

 ٖٕٓٓ)خبلؿعاـ ) مقدارىا ٕ,٘)أيبنسبة بمغ%( كما المختمفة، مفمجموعحاالتاإلعاقة
 مف الفترة خبلؿ داوف حاالت )ٖٕٓٓ-ٜٜٓٔ)مجموع الكمي(حالةٗٛٗٔ( المجموع مف

،وىذاقديشيرإلىنسبةانتشارىـبيفاإلعاقاتاألخرىوالتييمكفتقديرىا(ٕٓٛٔٔ)لممراجعيف
%(.ٚ)بحوالي

 مف أنو الباحث المجتمعويرى في داوف متبلزمة النتشار دقيقة نسبة تحديد الصعب
الفمسطينيلحداثةدراسةىذهاإلعاقةولكفيوجدبعضالمؤسساتالتيتحاوؿتحديدنسبةلشيوع

.ىذهاإلعاقةفيالمجتمعالفمسطيني


 :تشخيص متالزمة داون والكشف عنيا: سادساً 
كسائراألطفاؿ(ٗٗ:ٕٛٓٓ)يقوؿشاىيفيتـتشخيصاألطفاؿذويمتبلزمةداوفكما

الطبية بأبعاده التشخيص في التكاممي المنحى استخداـ يتـ حيث العقمية اإلعاقات ذوي مف
في مراعاتيا يجب التي ببعضاالعتبارات االىتماـ مع واألكاديمية واالجتماعية والسيكومترية

:فياآلتي(ٜٜٛٔ)تقييميـوالتيلخصيابيجميولويسعاـ
بأقرانيـ .ٔ مقارنة عاـ بشكؿ بانخفاضالقدرات تتصؼ األطفاؿ مف الفئة ىذه أف حقيقة

.العادييفمفنفسالفئةالعمرية
.حقيقةكونيـأطفاؿ،وحقيقةمعاناتيـمفدرجةمعينةمفالصعوباتالتعميمية .ٕ
 .حقيقةأنيـمصابوفبمتبلزمةداوفومظاىرىاالجسميةوالنفسية .ٖ

أنويتـالكشؼعفمتبلزمةداوفعادةعندالطبيب،ويظير(ٗ٘:ٕٙٓٓ)ويضيؼالعسرج
ذلؾمفخبلؿالمظاىرالجسميةالمميزةليا،وتشخصعادةعفطريؽفحصدـالطفؿ،كما
يمكفالكشؼعفاإلصابةخبلؿاألسابيعاألولىمفالحمؿمفخبلؿإجراءفحوصاتمعينةتتـ

.عذلؾلخطورةىذهالفحوصاتعاـويرج(ٖ٘)بعدتجاوزاألـلسف
المئويةالنسبةعمىازدياد(ٕٓٔٓ) De Souza & others ديسوزاوآخروفوتؤكددراسة

ثابتةوظمت.المناطؽبيفمعمراعاةاالختبلؼسنااألصغرالنساءفيتطورالحمؿتشخيصل
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،بسرعةالوالدةبؿقفحصقياساستخداـاتسعوقد.المسناتالنساءفيٝٓٚحواليفينسبيا
مفٝ٘ٚعمىيزيدمإٛٓٓ-ٕٚٓٓفيحيثشرؽوجنوبلندففيشيوعااألكثرويجري

فيكبيروانخفاض.القفويالشفافيةشبوقياسوكافسنااألكبرالنساءلدىالوالدةقبؿتشخيصال
المناطؽجميعفيالمسناتاألمياتفيٝٓٔمفأقؿوكاف،متقدمةاألـعمرىووحيدمؤشر
.ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓالفترةفي

الروساف يشيرإلييا الفحوصاتكما :ٕٔٔٓ)ويتفؽمعوالقمش(٘٘ٔ:ٕٚٓٓ)ومفىذه
أخذعينةمفالسائؿالمحيطبالجنيف،وعينةمفدـالحبؿالسريعفطريؽالجمد،(ٕٚٛ-ٕٚٛ

.وعينةمفالمشيمة
بيذهالمتبلزمةمفخبلؿتطورتحسفطريقةالكشؼعفاإلصابة(ٖٗ:ٕٛٓٓ)ويؤكدشاىيف

اختباراتالدـحديثًاحيثأنياالتحمؿالمخاطرالتيكانتتحممياسابقًا،وكذلؾاستخداـتقنية
األمواجفوؽالصوتيةالتيتعتبردقيقةفيالكشؼعفاإلصابةبمتبلزمةداوف،فإذاتـالتأكدمف

المساندةالتييمكفأفيتمقوىاواإلجراءاتالطبيةاإلصابةفيقدـلؤلىؿكافةالمعموماتعفالحالةو
.التييجبالقياـبيا

يكوفسيبًلمفخبلؿمبلمحوجو ويرىالباحثأفالتعرؼعمىمتبلزمةداوفوتشخيصيا
طفؿىذهالمتبلزمةالمتعارؼعمييا،وىذااليعنيسيولةالتشخيصحيثأفىناؾأنواعالتظير

.تالييجبأفيكوفالمعالجدقيؽفيوضعتشخيصوالنيائيعميياتمؾالمبلمح،وبال


 :سمات وخصائص ذوي متالزمة داون: سابعاً 
يتمتعأطفاؿمتبلزمةداوفبخصائصوسماتتميزىـعفغيرىـمفاألطفاؿالمعاقيفوتجعؿمف

.تشخيصيـأمرسيؿ،فيمايمييسردالباحثسماتوخصائصذويمتبلزمةداوف



 يوضح سمات وخصائص ذوي متالزمة داون( 7-2)شكل رقم

 األطراف

 السموكية والجتماعية

 د بشكل عامالجس

 العضالت

 الجسمية والكمنيكية

 خصائص النمو

 ذوي داون سمات



ٙٙ 
 

 :الخصائص الجسمية والكمنيكية  .1
 القمش ٕٔٔٓ)يقوؿ :ٕٛٗ-ٕٛ٘ خصائص( ليـ داوف أفراد أف مف بالرغـ أنو

العادي لمشخص بالنسبة متشابييف أنيـ إال مميزة جميع.جسمية األطفاؿ لكؿ وليس
بع يحمؿ مف فمنيـ وتتضمفالخصائص معظميا، يحمؿ مف ومنيـ الخصائص، ض

:الخصائصالتالي
.انبساطالوجو،وانبساطفيمؤخرةالرأس،ووجودثنايالحميةزائدةفيمؤخرةالعنؽ .أ
.رقبةعريضةقصيرة،وشذوذمبلحظفيلوفالبشرة،وصغرحجـاألنؼ .ب
.ارتفاعوضيؽفيأعمىباطفالفؾأوالفـ .ت
العينيف .ث في وانحدار جففميؿ في وتضخـ اإلبصار حدة مصاعبفي يصاحبو

.العيف
.انخفاضفيموضعاألذفونموغيرعاديلقناةاألذف .ج
.نموغيرطبيعيلؤلسناف،وقواـقصيروأطراؼقصيرةومتضخمة .ح
أوزيادةعدداألصابعوارتخاءعضبلت .خ وانحدارأوامتداد قصراليدوعرضيا

.األصابع
ـالكبيرومايميوووجودالتماـأوتضخـأوانبساطفيوجودمسافةبيفأصبعالقد .د

.أصابعالقدـ
.صعوباتفيالتنفسوفيوظائؼالرئتيف،ونقصالفيتاميناتوالكالسيوـ .ذ
.ضعؼالعظاـواألنسجةالعصبية،وتأخرفيالنموالحركي .ر

:خصائصأخرىىي(ٜٛ:ٖٕٓٓ)وتضيؼوشاحي
.وتأخرفيالكبلـصغرحجـالجمجمة،وعيوبخمقيةبالقمب، .أ
.تأخرعقميأونقصفيالنمواإلدراكيبيفالمتوسطوالشديد .ب
.لسافعريض،سميؾومشقؽ .ت

 ٕٔٓٓ)ويعرضيوسؼوبورسكي :ٕٜ-ٖٓ أكثر( داوف متبلزمة ألطفاؿ صفاتالوجو
تفصيبًل،حيثأفمايميزوجوىيـأنيامستديرةوعيونيـمائمةلمخارجولؤلعمى،معبروز

ثنيةبقعبيضا لمخارج،إضافةلوجود وشؽجففالعيفمائبًل ءمصفرةعمىقزحيةالعيف،
،والجديربالذكرأفانخفاض(منطقةأعمىاألنؼمفجيةالعيف)واضحةفيمنطقةالموؽ

توترعضمةالمسافيؤديإلىانحراؼفيالشفةالسفميةوانخفاضفيالفؾالسفميوكذلؾ
.عالمسافإلىاألماـ،وتأخرأونموغيرسميـأومنتظـلؤلسنافانفتاحالفـ،وبالتالياندفا
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 :خصائص النمو .2
ٕٔٔٓ)يقوؿالقمش :ٕٛ٘ داوفواألطفاؿ( أنوالتظيرأيفروؽبيفأطفاؿمتبلزمة

العادييففيالنموخبلؿالسنتيفاألولىوالثانية،ىذاوتؤكدالدراساتوجودفروؽبيفأطفاؿ
ابالمياراتاألساسيةلمنمو،وتبدأالفروؽبيفأطفاؿداوفواألطفاؿداوفأنفسيـفياكتس

:العادييففيالظيوربعدسفالرابعةوالخامسة،ومايميزىـمشكبلتالنموالتالية
.صعوباتفيالحواسالمختمفةوخاصةحاستيالممسوالسمع .أ
.صعوباتفيالتفكيرالمجردوكذلؾفيالفيـواالستيعاب .ب
.اإلدراؾالممسيوالسمعيصعوباتفي .ت
 .صعوبةاالنتقاؿمفمرحمةألخرىفيالنموالحسحركي .ث

 :األطراف .3
يتفؽشاىيف يميز(ٖٔ:ٕٔٓٓ)معيوسؼوبورسكي(ٛ٘:ٕٛٓٓ) عمىأفأىـما

بياثنيةواحدة خطمستقيـوسطراحة)أطرافيـأنياأقصروأسمفمفالطبيعي،ويوجد
اليدبشكؿعرضي القدـفتحتويعمىثنيةفيصندؿفيالجزءالدا( أما خميمفاليد،

(.ازديادالمسافةبيفاإلصبعالكبيروالثانيفيالقدـ)القدـ
 :الخصائص السموكية والجتماعية .ٗ

:فيمايمي(ٕٙٛ:ٕٔٔٓ)تتمثؿىذهالخصائصكمايذكرىاالقمش
 .أ مصافحة ويحبوف اآلخريف عمى ويقبموف االجتماعية الناحية مف األيديودودوف

.واستقباؿالغرباء
.يبدوفالمرحوالسرورباستمرار .ب
تقؿلدييـالمشكبلتالسموكيةالناتجةعفاختبلفاتالظروؼاألسريةوالبيئيةالتي .ت

.يوجدفيياىؤالءاألطفاؿ
المصابيف .ث األفراد بيف العامة والمزاجية السموكية الناحية في فردية فروؽ وجود

 .بمتبلزمةداوفبعضيـوبعض
 :الوزن والطول .5

ٕٔٓٓ)يشيريوسؼوبورسكي :ٖٕ حيثأف( ، األكثرتأثرًا إلىأفالوزفوالطوؿىـ
وزفأطفاؿداوفأقؿمفالطبيعيعندالوالدة،ومفثـيصبحأكثرمفالطبيعيبعدذلؾ،

-٘ٗٔ)ويمتازوفبقصرالقامةعمىوجوالعموـ،حيثوجدأفطوؿالرجاؿمنيـيكوفبيف
أ(سـٛٙٔ بيف، طوليف يكوف النساء ما مف(سـ٘٘ٔ-ٕٖٔ) األدنى الحد يشكؿ وىذا ،

.الطوؿالطبيعي
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نقصفيالنظاـ
 المناعي

اضطرابفي
 العناصرالغذائية

اضطرابفي
اضطرابالجياز اليرموناتوالغدد

 العظمي

 

 االضطرابالحسي

اضطرابالجياز
 العصبي

اضطرابالجياز
 الدوري

 

اضطرابالجياز
 اليضمي

 

 متبلزمةداوف

 :العضالت .6
أنويبلحظوجودانخفاضواضحفيمستوىالتوتر(ٖٖ:ٕٔٓٓ)يقوؿيوسؼوبورسكي

العضميومقدارمقاومةالعضبلتلبدايةالحركةفيجميعأنحاءالجسـونتيجةالنخفاض
العضمي مدىمستوىالتوتر يزيد بالمفاصؿ الرابطة المرابطواألنسجة في المرونة وزيادة

.المفاصؿعفالحدالطبيعي


 :الطبية المصاحبة لذوي متالزمة داون لكاالضطرابات والمش: ثامناً 
يعانيأطفاؿمتبلزمةداوفالعديدمفالمشاكؿالطبيةالتيعادةماتكوفمصاحبةليـوتؤثرعمى

رافيتعمميـوممارستيـحياتيـواستمرارىـفيالحياةوالتعجيؿفيوفاتيـكماحياتيـوتمعبدو
كربعضالعمماءوسنعرضاآلفلبعضاالضطراباتوالمشاكؿالتيتكوفمصاحبةلذوي\ي

.متبلزمةداوف



 

 

 

 

 

 الطبية المصاحبة لمتالزمة داون يوضح الضطرابات( 8-2)شكل رقم 

 :ياضطرابات في الجياز العصب .1
عمىشكؿنقصاففي(ٖٙ:ٕٔٓٓ)وتظيرىذهاالضطراباتكمايذكريوسؼوبورسكي

ممالدىاألطفاؿ%(ٓ٘-ٕٓ)عددالخبلياالعصبيةفيالدماغ،ويعادؿىذاالنقصمانسبتو
األطفاؿ،ومفاالضطراباتالعصبية سببالتأخرفيقدراتىؤالء يفسرلنا وىذا العادييف،
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إماخبلؿالسنتيفاألوليتيفمفعمرالطفؿأو(ٓٔ-٘)بالصرعبنسبةاألخرىأيضًااإلصابة
.سنةٕ٘-٘ٔفيالمرحمةالعمريةمف
 ٕٛٓٓ)ويضيؼشاىيف :ٙٔ داوف( لمتبلزمة المصاحبة اضطراباتالعصبية مف أف

التنفس حاالتضيؽ مف داوف أطفاؿ معظـ حيثيعاني ، واالختناقات اضطراباتالنوـ
ال خبلؿ وكيميواالختناؽ ميتشؿ بيا قاـ دراسة نتائج وتشير حوالي(ٖٕٓٓ)نوـ، أف إلى

(ٚٙ النوـخبلؿفترة%( مفأطفاؿداوفيعانوفمفحاالتضيؽالنفسواالختناؽأثناء
.شيرًامفالعمر(ٖٓ)السنواتالمبكرةمفالعمروبالتحديدفيأوؿ


 :اضطرابات في الجياز الدوري .ٕ

(ٖٚ-ٖٙ:ٕٔٓٓ)معيوسؼوبورسكي(ٕٙ:ٕٙٓٓ)عسرجوال(ٕٙ:ٕٛٓٓ)يتفؽشاىيف
%(ٓ٘-ٓٗ)عمىأفىذهاالضطراباتتظيرواضحةبوجودعيوبخمقيةبالقمب،حيثأف

مفاألطفاؿالذيفلدييـمتبلزمةداوفتوجدعندىـمشاكؿوعيوبخمقيةسواءفيالجياز
:التنفسيأوفيالقمب،ومفأكثرالعيوبالقمبيةحدوثاً

.مفمجموعالعيوبالخمقيةفيالقمب%(ٓٗ)عيبفيالحاجزاألذينيالبطينيبنسبةوجود .أ
.مفمجموعىذهالعيوب%(ٕٓ)عيبفيالحاجزاألذينيونسبتوحوالي .ب
.مفمجموعىذهالعيوب%(ٕٓ)عيبفيالحاجزالبطينيونسبتوحوالي .ت
د .ث لمكتشفيا نسبة كذلؾ فالوتوسميت رباعية حوا. ونسبتيا فالوت ٛ)لي مجموع%( مف

.العيوبالقمبية
العيوبتعيؽالعمؿالمثاليلمعضمةالقمبيةوحصوؿمشاكؿ الشؾفيوأفمثؿىذه ومما

.صحيةكثيرةنتيجةلذلؾوالعبلجاألمثؿيحتاجإلىالتدخؿالجراحيالمبكر


 :اضطرابات في الجياز اليضمي .3
عمىشكؿخمؿفينمو(ٖٚ:ٕٔٓٓ)تظيرىذهاالضطراباتكمايقوؿيوسؼوبورسكي

في جزئي انسداد الدقيقة، األمعاء في تضيؽ وجود يبلحظ ما أىـ ومف اليضمي الجياز
%(.ٕٔ)األمعاءالغميظة،ونسبةحصوؿاضطراباتالجيازاليضميحوالي

ٕٛٓٓ)ويضيؼشاىيف :ٖٙ المجرى( بتشوىاتفي داوف أطفاؿ قميؿمف عدد يولد أنو
و بشكؿتاـ،المعديالمعوي، التكوففعالة إالأنيا جدًا مبكرة فيمرحمة تجرىالجراحة

حيثيعانوفمفمشاكؿدائمةفيالتحكـفيعمميةاإلخراج،كمايعانيبعضيـمفاإلمساؾ
.المزمف
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 :نقص في النظام المناعي .4
يوسؼوبورسكي ٕٔٓٓ)يقوؿ :ٖٛ تجاه( الطبيعي مف أدنى األطفاؿ ىؤالء مناعة أف

اباتواألجساـالغريبة،وبذلؾفيـمعرضيفبشكؿكبيرلئلصابةبأمراضمثؿسرطافااللتي
.الدـوالسكريوتكرارحدوثأمراضالغدةالدرقيةوالتياباتالجيازالتنفسي


 :اضطراب في العناصر الغذائية .5

تظيرلدييـاضطراباتفيمستوىالعناصرالغذائيةالرئيسيةفيالجسـمثؿالفيتامينات
،ونقص(B1,B2,B6)وخصوصًا(B)األمبلحالمعدنيةحيثيظيرلدييـنقصفيفيتاميفو

 فيتاميف مف A)فيكؿ لعمميات(C)وفيتاميف( نقصفياإلنزيماتالميمة لدييـ ويظير ،
مثؿ المعدنية األمبلح نقصفي وكذلؾ ، الغذائي االستقبلب والحديد) والبوتاسيوـ الزنؾ

الكالسيوـوالفسفور)،عبلوةعمىذلؾتبلحظلدييـزيادةفيكؿمف(والسيمينيوـوالمنغنيز
(ٓٗ:ٕٔٓٓيوسؼوبورسكي،(.)واأللمونيوـ


 :اضطراب في اليرمونات والغدد .6

وبشكؿ.مثؿاضطراباتمنطقةتحتالميادوالغدةالنخاميةوالغدةالدرقيةوالغددالتناسمية
عاـيؤدياالختبلؿالكروموسوميإلىاختبلالتفيالنظاـاليرمونييجبأفيتـتشخيصيا
ومفأىـىذهالمشاكؿاالضطراباتالتيتصيبالغدةالدرقيةوتؤديإلىخطرالوزفالزائد

(ٗٙ-ٖٙ:ٕٛٓٓشاىيف،.)وداءالسكري
تدريجيةزيادةىناؾأف(ٕٔٔٓ)Prasher & othersدراسةبرشروآخروفدوتؤك

فيالعمرتقدـمعالدرقيةىرموفالغدةفيمحتمؿتدريجيوانخفاضالدرقيةالغدةىرموففي
عماممحوظبشكؿأقؿىوالدرقيةالغدةفيالخمؿوقوعو.داوفمتبلزمةمعاألصحاءلبالغيفا

العبلقةانتشارفيالدراساتكماوتؤكدأفىناؾمبالغةمف.الدراساتانتشارمفمتوقعىو
.داوفومتبلزمةالدرقيةالغدةفيالخمؿبيف


 :اضطرابات الجياز العظمي .7
التوزيع(٘ٙ:ٕٙٓٓ)يقوؿالعسرج أفىذهاالضطراباتتظيرعمىعدةأشكاؿأىميا

ينمواألسنافالدائمةوعمؽوعرضغيرالمنتظـلمكالسيوـفيعظاـالجسـوتأخرممحوظف
زوجمفالعظاـفيحيفٔٔالقفصالصدريوفيبعضاألحيافيتكوفالقفصالصدريمف

.زوج،وتقوسفيبعضالمفاصؿومشاكؿفيعظاـاألنؼٕٔأفالطبيعييتكوفمف
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 :الضطرابات الحسية .8
كوفقناةاستاكيوسلدييـيصابأطفاؿداوفبنزالتبردمتكررةواليشفوفمنيابسرعة،وت

أضيؽمفاألطفاؿالعادييفويتـانسدادىابسيولةمفاإلفرازاتالمخاطيةوبالتالييؤثرعمى
.السمع،كمايعانيبعضيـمفمشاكؿفياإلبصارولكنياأقؿمفالمشاكؿالسمعية

(ٚٙ:ٕٙٓٓالعسرج،)
 قارنة بالطبيعيمتالزمة داون م أطفالجوانب التطور األساسية عند : تاسعاً 



 جوانب التطور األساسية عند أطفال داون مقارنة بالطبيعي(4-2)جدول رقم
 

 جوانب التطور
 المدى العمري

 األطفال العاديون أطفال متالزمة داون
 التطورالحركيالكبير .ٔ

 التحكـبالرأس
 االنقبلب
 الجموس
 الزحؼ
 الحبو
 الوقوؼ
 المشي


شيراً(ٛٔ-ٕ)
شيراً(ٗٔ-٘)
شيراً(ٕٕ-ٛ)
شيراً(ٕٗ-ٜ)
شيراً(ٕٛ-ٕٔ)
سنة(٘,ٖ-ٔ)
سنوات(ٗ-٘,ٔ)


أشير(ٖ-ٕ)
أشير(ٙ-ٖ)
أشير(ٛ-٘)
أشير(ٚ-٘)
أشير(ٓٔ-ٚ)
شيراً(ٖٔ-ٜ)
شيراً(٘ٔ-ٔٔ)

 التطورالحركيالدقيؽ .ٕ
 اإلصبعمص
 مسؾوالتقاطاألشياءالكبيرة
 التقاطاألشياءالصغيرة
 وضعمكعباتفوؽبعضيا


أشير(٘-ٕ)
شيراً(ٕٔ-ٙ)
سنة(ٕ-ٔ)
سنوات(ٗ-ٕ)


أشير(ٖ-ٔ)
أشير(ٙ-ٖ)
شيراً(ٕٔ-ٙ)
سنة(٘,ٕ-ٔ)

التطورالمغوي .ٖ
 التمحيف
 الكممة
 الجممة


سنوات(ٙ)-أشير(ٗ)
سنوات(ٓٔ)-شير(ٜٔ)
؟سنة-ٚ


شيراً(ٔٔ-ٔ)
سنوات(ٖ-ٔ)
سنوات(ٚ-ٖ)

التطوراالجتماعي .ٗ
 االبتساـواالستجابةلمعب
 لتعرؼعمىاألىؿا
 االبتعادعفاألىؿدوفمشاكؿ


أشير(٘-ٕ)
شيراً(ٗٔ-٘)
سنوات(٘-ٖ)


أشير(ٖ-ٔ)
أشير(ٓٔ-ٗ)
سنوات(ٖ-ٕ)

تطورنشاطاتالحياةاليومية .٘
 باألصابعمسؾالطعاـ
 الشربمفالكأس
 استخداـالممعقة
 استخداـالسكيفواالستحماـ


شيراً(ٕٗ-ٓٔ)
شيراً(ٕٖ-ٕٔ)
شيراً(ٜٖ-ٖٔ)
سنة(ٗٔ-ٛ)


شيراً(ٗٔ-ٚ)
شيراً(ٚٔ-ٜ)
شيراً(ٕٓ-ٕٔ)
سنوات(٘-ٖ)

(ٕٔٓٓ)نقبًلعفيوسؼوبورسكي



ٕٚ 
 

 :عالج وبرامج تأىيل األطفال ذوي متالزمة داون: عاشراً 
يحتاجأطفاؿمتبلزمةداوفإلىالتدخؿالعبلجيبشكؿمبكرحتىيتـالسيطرةعمىالمرضبشكؿ

:احيالعبلجيةالتيتستخدـلعبلجمتبلزمةداوف،سنتناوليافيالسطورالتاليةمبكروتتنوعالمن
 :العالج الطبي .1
 :العالج الجراحي والتطبيبي . أ

 يوسؼوبورسكي ٕٔٓٓ)يؤكد :ٛٚ-ٛٛ الكشؼوالتشخيصالمبكر( عمىأىمية
داوف وذلؾألفأطفاؿمتبلزمة المستمرة الطبية داوفوكذلؾالمتابعة مفلحاالتمتبلزمة

بأمراضومشكبلتجسميةمثؿالمشاكؿالقمبيةومشاكؿالجيازالتنفسي الممكفأفيصابوا
وغيرىا،فبلبدمفاالكتشاؼالسريعوالمعالجةالسريعةسواءباألدويةأوالعممياتالجراحية
وتتحوؿ ستطور فإنيا المشكبلت تمؾ إىماؿ تـ إذا أما الدورية، والمتابعة الفحوصات أو

.رثلكوا
 (:اليرموني) العالج الدوائي  .ب

أنوتـإيجادالكثيرمفاألساليبالعبلجيةالتي(ٛٛ:ٕٔٓٓ)يقوؿيوسؼوبورسكي
أطفاؿ بإعطاء وذلؾ اليرمونات، في االضطراب أو تعويضالنقص محاولة عمى تعتمد

الغددالمتبلزمةىرموناتمعدةاصطناعيًاأواستخداـموادكيميائيةتعمؿعمىتحريضوحث
عمىزيادةإفرازاتيامفاليرمونات،ولكفيؤخذعمىالعبلجاليرمونيأنويجباالستمراربو

.لمدىالحياة
 :العالج الغذائي .2

شاىيف يذكر كما بعضالدراسات ٕٛٓٓ)تشير :ٜٜ-ٔٓٓ عف( العبلج إمكانية إلى
جدوىالعبلجالغذائيطريؽالغذاءمفخبلؿتناوؿالفيتامينات،وقدأثبتتالدراساتاألولية

مراجعةمكثفةلمدراساتالحديثةالتي العمماءوأجريتدراساتأخرىوبعد أثاراىتماـ وىذا
ركزتعمىالعبلجالغذائيمعأطفاؿداوفتـالتوصؿإلىأفالمعالجةبالفيتاميناتليست

ثيجبإتباعمفيدة،ومعذلؾيحتاجالطفؿلمتابعةمكثفةودقيقةمفاختصاصيالتغذيةحي
.برامجتغذيةخاصة

 :طريقة كوستيمو ـــــ موراليس .3
تستخدـىذهالطريقةلتحسيفعمؿعضبلتالوجووتعتمدبشكؿأساسيعمىالتأثيرعمى

زيادةالتوتر:النقاطالعصبحركيةفيالوجو،ويتـإجراءىذهالطريقةلتحقيؽاألىداؼالتالية
حالوجو،وتحسيفوضعيةالمسافوالشفاه،ممايؤديالعضميلعضبلتالوجو،وتحسيفمبلم
مناطؽ(ٛ)وتركزىذهالطريقةعمىالضغطعمى.إلىتحسيفمياراتاألكؿوالشربوالكبلـ
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مفرؽالحاجبيف،ونقطتي:عصبيةمحركةلمعضبلتوفينقاطمحددةمفمنطقةالوجووىي
وز العموية، والشفة األنؼ، ونقطتيزاوية العيف، قاعدةزاوية ونقطة الذقف، ونقطة الفـ، اوية

(ٜٜ-ٜٛ:ٕٔٓٓيوسؼوبورسكي،.)الفـ،ونقطةالعضمةالماضغة


 :برامج العالج الطبيعي .4
 :طريقة بوباث . أ

لمعظـاالضطراباتالحركية فيالعالـ،وىيتعتبرمثالية واسعا الطريقةانتشارًا القتىذه
قامتبتطويرىذه.ولذلؾتعتبرعنصرًافاعبًلفيعمميةالتدخؿالمبكرالتيتصيباألطفاؿ،

بمساعدةزوجيا،وتعرؼطريقةبوباثعمىBertha Bobath الطريقةالسيدةبيرثابوباث
أنيانظاـعبلجيأعدبدقةليناسبكؿطفؿعمىحده،وتستعمؿفيياأوضاعمنعالحركات

جيعالحركاتالمرغوبة،وتتـفيياالمعالجةعمىمراحؿواألوضاعغيرالمرغوبةوتسييؿوتش
الطفؿ بيدؼتعميـ تدريجي بشكؿ تعقيدًا وتزداد المياراتالحسحركية تسمسؿ مف معينة

(ٖٓٔ:ٕٔٓٓيوسؼوبورسكي،.)مياراتجديدة


 (:الطريقة الشرقية)طريقة فويتا . ب
وجدىاوطورىا ،وىيتعتمدعمىVaclav Vojtaطبيباألعصابالتشيكيفاسبلؼفويتا

النقاطالحركيةفيجسـاإلنساف،والتيمفخبلليايتـحثالطفؿعمىالقياـبأىـالمراحؿ
أفالضغطعمىىذه اثبتفويتا وقد وىيالزحؼواالنقبلب، الحركيةمفوجيةنظرفويتا

ريريؤديإلىحدوثحركاتمعينةعفطريؽحثقنواتالمناطؽوالتيأسماىامناطؽالتح
الطفؿ جسـ في وتحريضالمستقببلتالداخمية اإلنساف عند البلإرادية الفعؿ وردود الطاقة
والقوة القدرة يمكفتحسيف الضغطعمىمناطؽالتحرير تكرار ومفخبلؿ الحركة، ومراكز

(ٕٗٔ-ٕٕٔ:ٕٔٓٓيوسؼوبورسكي،.)العضميةبشكؿتدريجي


 :برامج التربية الجنسية .5
 بوسكيؿ يقوؿ كما البرامج ىذه داوفBoscalتركز متبلزمة تعرضأطفاؿ عدـ عمى

وحمايتيـمفاالستغبلؿوالعنؼالجنسيمفقبؿاآلخريف،كمايتضمفتدريبيـعمىالتعامؿ
لمتربيةالجنسيةيتضمفعددًامفمعحاجاتيـالجنسيةبشكؿمناسبمفخبلؿتطويربرنامج

األبعاداالجتماعيةمثؿالتدريبعمىتقبؿالذاتوالوعيواإلحساسبيـومياراتاتخاذالقرار
(121: 2118شاىين،).ومياراتالتواصؿوتوكيدالذات
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 :العالج بالمعب والعمل  .6
أفىذااألسموبيطمؽعميوالمعبالعممي،ويقوؿ(ٕٙٔ:ٕٔٓٓ)يشيريوسؼوبورسكي

تعتبراألبرز Jean Ayresأفجيفآيرس النفسية العبلجالوظيفيواألخصائية أخصائية
األسموبعمىتوجيوقدراتالطفؿالعمميةمف األسموب،ويعتمدىذا حيثأنياطورتىذا

بحيثت تطبؽ التي التماريف مف العديد وىناؾ المعب، الحسخبلؿ التوازف مف حدثنوع
تنميةالمياراتالحركية،وتحسيف:حركي،ومفأىداؼتماريفالعبلجبالمعبالعمميمايمي

واالجتماعية، النفسية القدرات وتطوير الكبلـ، عممية تطور ثارة وا  لممحيط، الطفؿ استجابة
.بداعيةوتنميةاالستقبلؿوالشخصيةواالعتمادعمىالنفس،وتنميةالجوانباإل


:طرق التعميم في التربية الخاصة .ٚ

عدةطرؽتعميميةتستخدـ(ٜٜٜٔ)نقبًلعفمرسي(ٕ٘ٔ-ٖٕٔ:ٕٛٓٓ)يذكرشاىيف
متبلزمة أطفاؿ ومنيـ الخاصة االحتياجات ذوي األطفاؿ لتعميـ الخاصة التربية مجاؿ في

:داوفوىيكمايمي
:تركزبرامجياعمىاألسسالتالية:طريقة ايتارد .أ
 البدءبتعميـالطفؿالعاداتالتييعرفياوالتدرجفيتعمـالعاداتاإلنسانية.
 تدريبالحواسلتنبيوجيازهالعصبي،وتدريبوعمىالسموؾاالجتماعي.
 :والذيوضععدةمبادئتربويةونفسيةلتعميـالطفؿالمعاؽوىي:طريقة سيجان .ب
 لوكفردأفتوجوالدراسةلمطفؿككؿ،وأفتوجوالدراسة.
 أفتكوفالدراسةمفالكمياتلمجزئيات،وتكوفعبلقةالطفؿبمدرسيوايجابية.
 أفتشبعالموادالدراسيةرغباتوميوؿوحاجاتالطفؿ.
 أفيتعمـالطفؿالنطؽبالكممةثـيتعمـقراءتيافكتابتيا.
 :طريقة منتسوري . ت

ريبحاسةالممسوتدريبركزتمنتسوريفيبرنامجياعمىتنميةالحواسمفخبلؿتد
وأكدت.حاسةالسمعوتدريبحاسةالتذوؽوالشـواإلبصاروتدريبالطفؿلبلعتمادعمىنفسو

عمىأفتدريبالحواسجميعيايساعدعمىتنميةتمؾالحواسلدىذوي(٘ٙ:ٕٛٓٓ)مجيد
.متبلزمةداوف

منيجووبينتخطواتحيثقامتتمميذتوبتكممةوتطوير:طريقة ديكرولي وتمميذتو دسيدرس .ث
بالعمؿعمىتربيةالطفؿمفخبلؿنشاطواليوميوتدريبحواسو تنفيذهوتتمخصخطواتيا
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وانتباىووتعميموموضوعاتمترابطةومستمدةمفخبرتواليوميةواالىتماـبالفروؽالفرديةبيف
(ٕٗٔ:ٕٛٓٓىيف،شا).األطفاؿالمعاقيف

 : طريقة دنكان . ج
دعتلمعودةلطريقةالموادالدراسيةالتقميديةبعدتعديميالتساعدعمىتعميـالمعاقيف
عفطريؽاإلحساسالعيانيالممموس،أيعفطريؽالممارسةوالمبلحظةوالممسوالسمع،

والطبخوغسؿالصحوفوأعطىاىتمامًاكبيرًاألشغاؿاإلبرةوالرسـوالنحتوالنجارةوالنسيج
والجغرافيا والحساب والكتابة القراءة لتعميـ باإلضافة الترويحية والمسابقات البدنية والتربية

(ٕ٘ٔ-ٕٗٔ:ٕٛٓٓشاىيف،.)وغيرىامفالموادالتيتدرسفيالمدرسةاالبتدائية
 

 :التدخل المبكر مع حالت داون: حادي عشر
عمىأىميةمواجيةىذهالمشكمةوالتعامؿمعيامف(ٖٚٔ:ٕٔٔٓ)يؤكداإلماـوالجوالدة

القدرات لتنمية الخطط وضع خبلؿ مف والتنمية الوقاية وىي األبعاد ثبلثية منظومة خبلؿ
.واالستعدادات،والعبلج

مفأفضؿالوسائؿالعبلجية(ٕٜٕ-ٜٕٔ:ٕٔٔٓ)ويعدالتدخؿالمبكركمايقوؿالقمش
وتقوـ.ستارتمفأفضؿالبرامجعمىاإلطبلؽالتيتناولتالتدخؿالمبكر،كماويعدبرنامجىيد

برامجالتدخؿالمبكرعمىأىميةوضعالوالديفوالقائميفبرعايةالطفؿفياالعتبارعندتحديد
:مايمي(ٜٜٜٔ)ومفأىداؼالتدخؿالمبكرنقبًلعفولياـ.مستوىنموالطفؿ

 وتعزيزالتفاعؿبيفاألطفاؿوأسرىـمساندةاألسرةلتحقيؽأىدافيا.
 تشجيعالطفؿعمىاالعتمادعمىالنفسوالنجاح.
 عدادىـليا مدادىـبخبراتالحياةالعاديةوا  .استثارةالنمو،وا 
 بناءودعـالكفايةاالجتماعيةلؤلطفاؿ.
 زيادةوعياألسرةبالبرامجاالجتماعيةاألخرى. 

 نتائجوأظيرت التي(ٖٕٓٓوشاحي)دراسة الذىنيأجريت والتنبيو المبكر لمتدخؿ برنامج لتقييـ
تحسيف البرنامجفي ىذا والتعرؼعمىمدىفاعمية داوف بأعراضمتبلزمة المصابيف لؤلطفاؿ

توجدفروؽدالةإحصائياأنو.مجاالتالنموالمختمفةليؤالءاألطفاؿومنعتدىورنموىـالعقمي
و قبؿ التجريبية المجموعة درجات لصالحبيف المختمفة النمو مجاالت في البرنامج تطبيؽ بعد

وأنوالتوجدفروؽدالةإحصائيابيفالذكورواإلناثفيالمجموعةالتجريبيةفي.التطبيؽالبعدي
وأنوتوجدفروؽ.بعضمجاالتالنمووىيالمجاؿاإلدراكي،الحركي،التنشئةاالجتماعية،المغة

.ناثفيالمجموعةالتجريبيةفيمجاؿالرعايةالذاتيةلصالحاإلناثدالةإحصائيابيفالذكورواإل
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وشاحي وتذكر ٖٕٓٓ)كما :ٜٜ فيما( داوف أطفاؿ مع المبكر لمتدخؿ المعيقة العوامؿ
:يمي

 عدـوعيالوالديفبالفروؽالطفيفةبيفاألطفاؿالعادييفوأطفاؿداوففيمجاالتالنمو.
 الخاصةباألطفاؿالمعاقيفذىنياًنقصوسائؿالفحصواالختبارات.
 تزايدعدداألطفاؿالتيتقدـليـالخدمة.
 التركيزعمىأحدجوانبالنموبداًلمفالنظرةالكميةألولوياتاألسرةوحاجاتالطفؿ.
 نقصاألجيزةوالمبانيوالموارد.
 مشكبلتتعودلحداثةفريؽالتدخؿالمبكروقمةخبرةأعضائوبيذاالمجاؿ.
 روؼالبيئيةالفقيرةلؤلسرةوعدـتفيميـقيمةوطريقةالمشاركةوالعمؿضمففريؽالظ. 

 تعقيب عمى مبحث متالزمة داون: 

مفخبلؿالعرضالسابؽلمبحثمتبلزمةداوفيتضحأفمتبلزمةداوفمفالسيؿتشخيصيا
منذالميبلد،وعبلجيابشكؿمبكر،مفخبلؿالتعرؼعمىمبلمحالوجوالتيتميزأطفاؿداوف

والكشؼالمبكريساعدعمىالعبلجالمبكر،ولـتتضحاألسبابوراءاإلصابةبمتبلزمةداوف،إال
الكروموسوـ تثمث ىو داوف متبلزمة لحدوث الشائع السبب سيولة(ٕٔ)أف مف الرغـ وعمى ،

ببتنوعياالتعرؼعمىذوومتبلزمةداوفإالأنومفالصعبالتعرؼعمييابشكؿدقيؽوذلؾبس
ودائماما.واختبلؼأنواعياممايجعمنابحاجةلمتخصصلمتعرؼعمىأنواعمتبلزمةداوفاألخرى

تصاحب التي الخمقية والعيوب األمراض بسبب لموفاة معرضيف داوف متبلزمة أطفاؿ يكوف
بشكؿفعاؿالمصابيفبمتبلزمةداوف،أمابالنسبةلمعبلجفيـيحتاجوفلمتدريبوالتأىيؿفيويؤثر

.فيتنميةمياراتيـوقدراتيـ

 تعقيب عام عمى اإلطار النظري:

ويسرمفالتعامؿمعأطفاؿ يرىالباحثأفالتعامؿمعأطفاؿمتبلزمةداوفأكثرسيولة
نمطييف أنيـ حيث داوف، متبلزمة أطفاؿ مف الذات عمى انغبلقًا أكثر التوحد فأطفاؿ التوحد،

اليقبموابتغييره،واليتواصموفمعالغرباء،كماأنيـيعانوفمففرطويحافظوفعمىروتيفمعيف
فيالحركة،أماأطفاؿمتبلزمةداوففيـأكثرانفتاحًاعمىاآلخريفويتواصموفمعالغرباءولدييـ
قابميةلمتعمـوتطويرمياراتيـوقدراتيـ،كمايتـتشخيصمتبلزمةداوفبشكؿأسيؿمفتشخيص

حيث التوصؿالتوحد يتـ كي متناىية لدقة يحتاج فيو تشخيصو السيؿ مف ليس التوحد أف
ومفالواضحأفالتعامؿمعالتوحدفيمجتمعناالفمسطينييشوبوالكثيرمف.لمتشخيصالصحيح
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الغموضحيثأفالتوحدمجاؿجديدعمىالمجتمعالفمسطينييحتاجإلىبحثوعرفةأكثرمف
داوف متبلزمة بال. كافأما ولكف الفئتيف عبلج في المستخدمة األساليب فتنوعت لمعبلج نسبة

كماأف.واضحًاأفأطفاؿمتبلزمةداوفأكثرتماشيامعأساليبالتأىيؿوالتدريبمفأطفاؿالتوحد
أطفاؿمتبلزمةداوفأكثرعرضةلموفاةمفالتوحدبسبباألمراضوالعيوبالخمقيةالتيتصيب

ف،كماأفأطفاؿمتبلزمةداوفيولدوفمصابيفبمتبلزمةداوفبعكسأطفاؿأطفاؿمتبلزمةداو
التوحدالذيفيولدوفأطفاؿطبيعييفوخبلؿالسنواتالثبلثاألولىيحدثتغيرفجائيفيقدرات
مف وغيرىا والتواصمية والمعرفية الفسيولوجية وظائفو فيجميع سريع وتراجع األطفاؿومياراتيـ

ومراعاةويتض.الوظائؼ فيالمؤسسة يواء وا  مستمرة إلىرعاية يحتاجوف الفئتيف سبؽأف مما ح
.وتطويرمستمرلقدراتيـومياراتيـ
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 

 مقدمت: أوالً 

 دراساث حناولج الخىحد: ثانياً 

 دراساث حناولج مخالزمت داون: ثالثاً 

 الخىحد ومخالزمت داوندراساث حناولج : رابعاً 

 حعقيب عام على الدراساث السابقت: خامساً 

 فروض الدراست: سادساً 
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 :مقدمة: أولً 
ومتبلزمة التوحد الباحثبعرضاإلطارالنظريفيالفصؿالسابؽالذيتناوؿفيو قاـ
البحوثوالدراساتالتي ألىـ وسوؼيتناوؿالباحثفيالفصؿالحاليعرضًا داوفبالتفصيؿ،
تناولتأطفاؿالتوحدبشكؿمنفرد،ثـعرضالدراساتالتيتناولتمتبلزمةداوفبشكؿمنفرد،ثـ
عرضالدراساتالتيتناولتالمقارنةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف،وسيعرضالباحث
البحوث لتطور التاريخي التسمسؿ لتوضيح األحدث إلى األقدـ مف والدراسات البحوث ىذه

والمتغيراتوا الدراسة عرضاليدؼمف خبلؿ مف وذلؾ المجاؿ، ىذا في تمت التي لدراسات
الدراسات ىذه الباحث قسـ وقد الدراسة، إجراءات عمى والتركيز الدراسة شممتيا التي والعوامؿ

:لثبلثأقساـ
.البحوثوالدراساتالتيتناولتالتوحدوعبلقتوببعضالمتغيرات .ٔ
.التيتناولتمتبلزمةداوفوعبلقتياببعضالمتغيراتالبحوثوالدراسات .ٕ
.البحوثوالدراساتالتيتناولتالمقارنةبيفالتوحدومتبلزمةداوف .ٖ


 :البحوث والدراسات التي تناولت التوحد وعالقتو ببعض المتغيرات: ثانياً 
 ( : 2111)دراسة حسن . 1

م عبلجي تأىيمي تدريب برنامج تقديـ إلى الدراسة المغويةىدفت لمميارات تكامؿ
واالجتماعيةلؤلطفاؿالتوحدييفوالتحقؽمفمدىفعاليتوفيدراسةالحالة،مستخدمةاألدوات

إعدادمحمدبيوميخميؿ)القتصاديالثقافيالمطورلؤلسرةمقياسالمستوىاالجتماعيا:التالية
واختبارات،(إعدادالباحثمفكبلىما)التدريبي،ومقياسالطفؿالتوحديوالبرنامج(ٕٓٓٓ
الذكاء المصفوفاتالمتتابعة،أجزاءمفاختبار) الطفؿ، اختباررسـ تشمؿلوحةسيجماف،

مقياسالسموؾالتكيفي ويكسمر، يمي( البرنامجفيتنميةميارات:،وأظيرتالنتائجما إسياـ
رزعمىالطفؿفقدقؿالتواصؿلدىالحالةوىوماأوضحتونتائجالقياسالبعديلقائمةكون

معدؿ وزاد الزائد الحركي والنشاط واالندفاعية االنتباه ضعؼ ومستوى العدوانية مستوى
االجتماعيةلديو،وقدأظيرالقياسالقبميارتفاعفيدرجةالعدوانيةوضعؼاالنتباهوالنشاط

.الحركيالزائدوانخفاضمتوسطالدرجةعمىبعداالجتماعية

 ( : 2111) د دراسة محم. 2

ألمياتاألطفاؿ تقديمو إرشادييتـ برنامج مدىفعالية إلىالتحقؽمف ىدفتالدراسة
التوحدييففيتنميةبعضالمياراتذاتالصمةبالسموؾاالجتماعيالمقبوؿليؤالءاألطفاؿ،
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،لمذكاءدمقياسجودار:أطفاؿتوحدييف،مستخدمااألدواتالتاليةٛعمىعينةمكونةمف
لؤلسرة المطور الثقافي االقتصادي االجتماعي المستوى ومقياس خميؿ) بيومي محمد إعداد

،ومقياسالطفؿالتوحديومقياسالسموؾاإلنسحابيلؤلطفاؿوالبرنامجاإلرشادي(ٕٓٓٓ
،وأظيرتالنتائجأنوتوجدفروؽذاتداللةإحصائية(جميعيامفإعدادالباحث)المستخدـ

 القياس المجموعةفي لصالح والتجريبية الضابطة لممجموعتيف اإلنسحابي لمسموؾ البعدي
في التجريبية لممجموعة القبميوالبعدي القياسيف بيف إحصائيا فروؽدالة ووجود ، التجريبية
السموؾاإلنسحابيلصالحالقياسالبعدي،وعدـوجودفروؽذاتداللةإحصائيةبيفالقياسيف

.ممجموعةالضابطةفيالسموؾاإلنسحابيالقبميوالبعديل


 Kissgen and Schleiffer (2112  : )دراسة كيسجين و سكميفير . 3
باروف,)Sally-Anne عرضالنسخةالمكررةاألولىمفاختبارساليآفىدفتالدراسةإلى

ليزليوفريثBaron-Cohen كوىيف ،Leslie & Frithٜٔٛ٘)الختبارالفرضيةالقائمة
مف مكونة عمىعينة لمتوحد، العقؿىيعجزمحدد مفٕٗطفؿتوحديوٙٔأفنظرية

طفؿعاديمفمرحمةماقبؿالمدرسة،وتـاستخداـالمقابمةالمنقحةٕٓأطفاؿمتبلزمةداوفو
التشخيصبيتعمؽفيماأنو:لتشخيصالتوحدوبعضالمقاييساألخرى،وأظيرتالنتائجالتالي

موضوعٙٔكذلؾأفمفأصؿ.لمتوحدمحددةالعقؿليستأفنظريةعجزتبيف،السريري
كبل التوحد تجاوزاألداءفيمجموعة وىكذا العقؿ، نظرية فقطمرتبمياـ ستة عفالتوحد
المجموعتيفالضابطة،كمايمكفتأكيدالتوحدفيثمانيةفقطعمىأساسالمعاييرالتشخيصية

النتائجتشيركما.العقؿعجزنظريةأظيرمنيـفقطواحدد،لممقابمةالمنقحةلتشخيصالتوح
التوحدمرضبيفلمتمييزالكفايةفيوبمادقيؽليسالتوحدلمرضالسريريالتشخيصأفإلى
.العقميالناتجعفالعائؽالتوحدوعدـ


 ( : 2112) دراسة بخش . 4

تدري سموكي برنامج فعالية مدى مف التحقؽ إلى الدراسة التفاعؿىدفت ميارات لتنمية بي
االجتماعيفيخفضالسموؾالعدوانيلدىعينةمفاألطفاؿالتوحدييفبمركزاإلنماءالفكري

عادؿعبدامحمد)مقياسالطفؿالتوحدي:طفبًلمستخدمًااألدواتالتاليةٕٗبجدة،قواميا
(ٜٜ٘ٔالشخص)تماعيومقياسجوداردلمذكاءومقياسالمستوىاالقتصاديواالج(ٕٓٓٓ

عقميا المتخمفيف لؤلطفاؿ العدواني إعداد(ٜٜٚٔدبيس)ومقياسالسموؾ مف التدريبي والبرنامج
توجدفروؽدالةإحصائيًابيفمتوسطيدرجات:الباحثة،وكشفتالدراسةعفالنتائجالتالية



ٛٔ 
 

ادهفياالتجاهاألفضؿالمجموعتيفالتجريبيةوالضابطةفيالقياسالبعديلمسموؾالعدوانيوأبع
التجريبية المجموعة لصالح المجموعة. درجات متوسطي بيف إحصائيًا دالة فروؽ وتوجد

لصالح األفضؿ االتجاه في وأبعاده العدواني لمسموؾ والبعدي القبمي القياسيف في التجريبية
بيفمتوسطيدرجاتالمجموعةال.القياسالبعدي  ضابطةفيوالتوجدفروؽدالةإحصائيًا

بيفمتوسطي.القياسيفالقبميوالبعديلمسموؾالعدوانيوأبعاده والتوجدفروؽدالةإحصائيًا
.درجاتالمجموعةالتجريبيةفيالقياسيفالبعديوالتتبعيلمسموؾالعدوانيوأبعاده


  (: 2114) دراسة الخطيب . 5

أ لمشكمة المؤدية العوامؿ التعرؼعمى إلى والخدماتاإلرشاديةىدفتالدراسة التوحد طفاؿ
ليـ أـٕ٘عمىعينةمكونةمف.االجتماعيةالمتوفرة الباحثاستبيافمفإعداده. استخدـ

لجمعالبياناتمفمجتمعالدراسةاشتممتعمىبياناتتعريفيةبالطفؿالتوحديووالديووظروؼ
وأشارتالنتائجإلى.القائمةحمؿاألـوخصائصالطفؿالتوحديوسماتووالخدماتاالجتماعية

مفأطفاؿالتوحدلدييـدرجةالسمع%ٛٙعدـوجودعبلقةبيفالمرضوالقرابةالوالدية،وأف
و و%ٕٛكبيرة متوسطة حمؿ%ٗبدرجة أثناء الحرارة ارتفاعدرجة وأف ، منخفضة بدرجة

دوالديالطفؿأواألمياتىيأكثراإلصابات،وجاءتصعوبةإقامةعبلقةاجتماعيةمعأح
كبلـ فيـ صعوبة ىو المغوي التواصؿ مشاكؿ أكثر وأف األولى الرتبة في والغرباء كبلىما
وتعبيرالطفؿالتوحدي،وأكثرالخدماتالمقدمةىيالرحبلتوالمعسكراتوالحفبلتواألنشطة

.الجماعية

 ( : 2114) دراسة حسن . 6

رمكثؼيقوـعمىفنيةتحميؿالسموؾالتطبيقيىدفتالدراسةإلىتقويـبرنامجعبلجيمبك
لؤلطفاؿالتوحدييفوالتعرؼعمىمدىفاعميةىذاالبرنامجعمىعينةمكونةمفثمانيةأطفاؿ

)مقياسجوداردلمذكاء،ومقياسالسموؾالتوحدي:توحدييف،وتـاستخداـاألدواتالتالية
 ٕٓٓمنىخميفة مقياسالمستوىاالقتصاد( و ، يالثقافيالمطورلؤلسرة بيومي) محمد

،وبرنامج(ٕٜٜٔعبدالعزيزالشخص)،ومقياسالسموؾالتكيفيلؤلطفاؿ(ٕٓٓٓخميؿ
الباحثة التدخؿالمبكرالمكثؼمفإعداد وأظيرتالنتائجحدوثتحسففيالسموؾالتكيفي.

األ عبلج إثر عمى التجريبية المجموعة أعضاء التوحدييف التطبيقيلؤلطفاؿ بالتحميؿ طفاؿ
لمسموؾوذلؾبالتدخؿالمبكرالمكثؼ،كماأفىذاالبرنامجساىـفيتحسيفالسموؾالتكيفي

.بأبعادهالمختمفةلؤلطفاؿالتوحدييفأعضاءالمجموعةالتجريبية
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 ( : 2114) دراسة الجارحي . 7
تالسموؾالتكيفيلؤلطفاؿىدفتالدراسةإلىإعدادبرنامجتدريبيسموكيلتنميةبعضميارا

البرنامجفيمساعدتيـعمىاكتساببعضميارات التوحدييفوالوقوؼعمىمدىتأثيرىذا
األدواتالتالية مستخدما الذات، التفاعؿاالجتماعيومياراترعاية مقياستشخيصالتوحد:

التدريبي والبرنامج الباحث) إعداد مف االجتما(كبلىما مقياسالمستوى و االقتصادي، عي
،(ٜ٘ٛٔفاروؽصادؽ)،ومقياسالسموؾالتكيفي(ٜٜ٘ٔعبدالعزيزالشخص)لؤلسرة

وجودفروؽدالةإحصائيًابيفمتوسطاتدرجاتالمجموعتيفالتجريبية:وأظيرتالنتائجمايمي
أطفاؿفياتجاه(النواحيالنمائية)والضابطةعمىالجزءاألوؿمفمقياسالسموؾالتكيفي

.المجموعةالتجريبية


 Allik & others   (2116 : )دراسة أليك وآخرون . 8
ىدفتالدراسةإلىالتحقؽمفمجموعةواسعةمفتقاريراآلباءعفسموؾالنوـواليقظةمع
عالياألداء والتوحد اسبرجرالطفولة بشكؿخاصعمىاألرؽلدىأطفاؿمتبلزمة .التركيز

طفؿمفأطفاؿمتبلزمةاسبرجروالتوحدعالياألداء،وتمتمقارنتيـٕٖفوتألفتالعينةم
 العمريةٕٖمع المرحمة نفس مف عادي عاـٕٔ-ٛ)طفؿ والخصائص( بالنوـ يتعمؽ فيما

استبيافلقياسأنماطالنوـ،ومراقبةأنماط:وتـاستخداـاألدواتالتالية.السموكيةالمرتبطةبو
وأظيرتالنتائج.قبؿاآلباء،واستبيافلفحصنقاطالضعؼوالصعوباتالنوـخبلؿأسبوعمف

تأكيداآلباءعمىوجودصعوباتفيالبدءبالنوـوأفالنعاسفيالنياركافأكثرشيوعافي
كماأظيرتالنتائج.أطفاؿمتبلزمةاسبرجروالتوحدعالياألداءأكثرمفالمجموعةالضابطة

عمىأفاألطفاؿيعانوفمفاألرؽأكثرمفأعراضاالنفعاؿوالتوحد،أفتقاريراآلباءتؤكد
كماذكرتتقاريرالمعمميفأفظيوراألعراضاالنفعاليةوأعراضفرطالنشاطأكثروضوحًا

.فياألطفاؿالذيفاليعانوفمفاألرؽ


 ( : 2117) دراسة غزال . 9
لتطويرالمياراتاالجتماعيةلدىعينةمففعاليةبرنامجتدريبيإلىمعرفةمدىىدفتالدراسة

أطفاؿالتوحدفيمدينةعماف أطفاؿفيٓٔ)،قسمتإلىطفؿٕٓعمىعينةمكونةمف.
التجريبية المجموعة الضابطةٓٔ)و( المجموعة في ب،(أطفاؿ زمني (.سنواتٜ-٘)عمر

 بعد التوحد ألطفاؿ االجتماعية التفاعبلت تقدير قائمة الباحث تطويرىاواستخدـ وأدوات.
وأظيرتالنتائجما.إحصائيةالمتوسطالحسابيواالنحراؼالمعياريوتحميؿالتبايفالمشترؾ
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وجودفروؽذاتداللةإحصائيةفيالمياراتاالجتماعيةبيفأفرادالمجموعةالتجريبية:يمي
وجودفروؽذاتو.والمجموعةالضابطةعمىالقياسالبعديلصالحأفرادالمجموعةالتجريبية

الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة أفراد بيف المياراتاالجتماعية في إحصائية داللة
.عمىقياسالمتابعةلصالحأفرادالمجموعةالتجريبية


 ( : 2117) دراسة الشمري . 11

ديةمفقبؿىدفتالدراسةلتقويـالبرامجالمقدمةلمتبلميذالتوحدييففيالمممكةالعربيةالسعو
عامبلموزعيفعمىستمناطؽٗٙٔالكادرالعامؿفيتمؾالبرامج،عمىعينةمكونةمف

،تـاستخداـمقياس(الرياض،مكةالمكرمة،المنطقةالشرقية،القصيـ،حائؿ،تبوؾ)تعميمية
وتـ.لمسحآراءالعامميفحوؿالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿالتوحدييفبالمممكةالعربيةالسعودية

التبايف المتوسطالحسابيواالنحراؼالمعياريوأسموبتحميؿ األسموباإلحصائي استخداـ
ANOVAاألحادي يمي. ما وأظيرتالنتائج المقدمة: لمبرامج الدراسة عينة أفراد تقويـ أف

إيجابيا كاف السعودية العربية بالمممكة التوحدييف لمتبلميذ إحصائيا. داؿ تأثير وجود وعدـ
التوحدييفل لمتبلميذ المقدمة البرامج حوؿ العامميف يبدييا التي اآلراء عمى الخبرة متغير

السعودية العربية بالمممكة المراكز. في العامميف تقديرات بيف إحصائيا داؿ تأثير وجود
المراكز بإطارىذه التيتقدـ لبرامجالتوحد والعامميففيالمراكزالخاصة الحكومية وعدـ.

اختبلؼآلراءالتقويـلمبرامجالخاصةبالتوحدييففيالمممكةالعربيةالسعوديةفيأبعادوجود
.الخطةالتربويةالفرديةوالخدماتالمساندةوأساليبتعديؿالسموؾ


 ( :  2118) دراسة بيومي . 11

بالذاتلدىاأل طفاؿىدفتالدراسةالختبارفاعميةبرنامجتدريبيفيتنميةمياراتالعناية
(عاـٕٔ-ٜ)توحدييفعفعمرزمنيةطفؿوطفمٕٔالتوحدييف،عمىعينةمكونةمف

استخدمتالباحثةقائمةلمعرفةأصعب.متواجديففيجمعيةالتثقيؼالفكريفياإلسماعيمية
مياراتالعنايةبالذاتلدىاألطفاؿالتوحدييف،واستمارةلمعرفةأنواعالمعززاتالمحببةلمطفؿ

الت التوحدي لمطفؿ الشخصية البيانات لجمع واستمارة الباحثة)وحدي، إعداد مف (جميعيا
 مميكة الرابعة الصورة لمذكاء بينيو ستانفورد المستوىٜٜٛٔومقياس تقديـ ،واستمارة

حصائيااستخدمتاختبارماف االجتماعيواالقتصاديلؤلسرةالمصريةوالبرنامجالتدريبي،وا 
توجدفروؽذاتداللةإحصائيةبيفمتوسطي:وأظيرتالنتائجمايمي.ويتنيوولكوكسف

 المجموعة أفراد درجات ومجموعرتب بالذات العناية ميارات مقياس أبعاد عمى التجريبية
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البعدي المقياس لصالح والبعدي القبمي القياسيف في األبعاد داللة. ذات فروؽ توجد وال
بيفمتوسطيرتبدرجاتأفر فيالقياسيفالقبميوالبعديإحصائية الضابطة المجموعة اد

.عمىأبعادمقياسالعنايةبالذاتوكذلؾمجموعاألبعاد

 ( : 2119) دراسة السممي . 12

برنامج استخداـ وفاعمية أثر معرفة إلى الدراسة االشراطىدفت أساليب عمى يقوـ تدريبي
عمىعينة.فيمكةالمكرمةاؿالتوحدالكبلسيكيلتنميةالسموؾالتكيفيلدىعينةمفأطف

األدواتالتالية مستخدمًا ، أطفاؿمفالذكور مفثمانية مكونة مقياسالسموؾالتكيفيؿ:
،ومقياسجودارد،(ٜٜٜٔعبدالرحيـ)وقائمةتقديرالسموؾالتوحديؿ(ٜٜٛٔالشخص)

الباحث والبرنامجالتدريبيمفإعداد . وأظيرتالنتائجأنو بيفتو: إحصائيا فروؽدالة جد
متوسطاترتبدرجاتالعينةالتجريبيةفيالقياسالقبميوالبعديفيتنميةالسموؾالتكيفي

البعدي القياس لصالح بيف. التوحد أطفاؿ درجات رتب متوسطات بيف فروؽ توجد ال و
المغويعمىمقياسالسموؾالت فيمستوىالنمو والضابطة كيفيبعدالمجموعتيفالتجريبية

وتوجدفروؽدالةإحصائيابيفمتوسطاترتبدرجاتأطفاؿالتوحدبيف.تطبيؽالبرنامج
المجموعتيفالتجريبيةوالضابطةفيمستوىنمواألداءالوظيفيالمستقؿوفيمستوىأداء
لصالح التكيفي السموؾ مقياس عمى االقتصادي الميني النشاط ومستوى األسرية األدوار

.ةالتجريبيةفيالقياسالبعديالمجموع

 ( :  2119) دراسة المييبي . 13

إلىالتعرؼعمىمدىفاعميةبرنامجإرشاديلتنميةالوعيالغذائيألميات ىدفتالدراسة
البحثلقسميفبمغ.ومشرفاتأطفاؿالتوحد قبؿتطبيؽالبرنامجقسمتعينة (أـ٘ٚ)عددىا

مشرفةٛٙ)و التطبيؽ( أـٜٕ)وبعد مشرفةٜٕ)و( االستب( استخداـ والبرنامجياف،وتـ
وأظيرتالنتائجأف.spss15اإلرشادي،وتـتحميؿالبياناتباستخداـالبرنامجاإلحصائي

،كماانخفضٜ,ٜٕعاـفيحيفعمرالمشرفاتبمغٜٔ,ٖٙمتوسطعمراألمياتبمغ
التعم بالمستوى ذلؾ وأرتبط والمشرفات لؤلميات الغذائي الوعي ليف أظير.يمي حيف في

البرنامجفاعميتوفيرفعالوعيالغذائيمفالمنخفضإلىالمتوسطوبفروؽدالةإحصائياعند
(.ٔٓ,ٓ)مستوىاحتماليةأقؿمف
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 :تعقيب عمى الدراسات التي تناولت التوحد وعالقتو ببعض المتغيرات
:بلقتوببعضالمتغيراتمايمييتضحمفالدراساتالسابقةالتياىتمتبدراسةالتوحدوع


 :من حيث الموضوع .1

حسف دراسة  مثؿ والعبلجية واإلرشادية التدريبية البرامج تناولت دراسات ،(ٕٔٓٓ)ىناؾ
 محمد (ٕٔٓٓ)ودراسة بخش ودراسة ،(ٕٕٓٓ) حسف ودراسة الجارحي(ٕٗٓٓ)، ودراسة ،

(ٕٓٓٗ) غزاؿ ودراسة ،(ٕٓٓٚ ) الشمري ب(ٕٚٓٓ)ودراسة ودراسة ، ودراسة(ٕٛٓٓ)يومي ،
المييبي(ٜٕٓٓ)السممي ودراسة االجتماعية(.ٜٕٓٓ)، وىناؾدراساتتناولتالخدماتاإلرشادية

دراسةكيسجيفوىناؾدراساتتناولتنظريةعجزالعقؿمثؿ(ٕٗٓٓ)المتوفرةمثؿدراسةالخطيب
نداألطفاؿمثؿوىناؾدراساتتناولتاألرؽع.(ٕٕٓٓ)Kissgen and Schleifferوسكميفير

 وآخروف أليؾ الدراسة.(ٕٙٓٓ) Allik & othersدراسة اختمفتعف الدراسات ىذه وجميع
الحالية،حيثأفالدراسةالحاليةتناولتموضوعالقدراتالنمائيةلدىأطفاؿالتوحدومتبلزمة

.داوف
 :من حيث األىداف .2

د مثؿ العقؿ عجز نظرية اختبار إلى الدراسات بعض ىدفت سكميفيرراسة و كيسجيف
Kissgen and Schleiffer(ٕٕٓٓ)المؤدية العوامؿ عمى لمتعرؼ ىدفت دراسات وىناؾ ،

 الخطيب دراسة مثؿ ليـ المتوفرة اإلرشادية والخدمات التوحد أطفاؿ وىناؾ(.ٕٗٓٓ)لمشكمة
يةوتنميةبعضدراساتىدفتإلىتقديـبرامجتدريبيةتأىيميةعبلجيةلممياراتالمغويةواالجتماع

بالذاتمثؿدراسةحسف مياراتالعناية محمد(ٕٔٓٓ)مياراتالسموؾالتكيفيوتنمية ودراسة ،
،ودراسة(ٕٗٓٓ)،ودراسةالجارحي(ٕٗٓٓ)،ودراسةحسف(ٕٕٓٓ)،ودراسةبخش(ٕٔٓٓ)

 ٕٚٓٓ)غزاؿ ) بيومي ودراسة السممي(ٕٛٓٓ)، ودراسة المييبي(ٜٕٓٓ)، ودراسة ،(ٕٜٓٓ.)
وىنا دراسة مثؿ األطفاؿ عند دراساتىدفتلبحثاألرؽ ؾ وآخروف  Allik & othersأليؾ
الشمري(ٕٙٓٓ) دراسة مثؿ التوحدييف لمتبلميذ المقدمة البرامج لتقويـ ىدفت دراسات وىناؾ ،
(ٕٓٓٚ.)
 :من حيث العينة .3

،(ٕٔٓٓ)حسفاختمفتعينةالدراساتالسابقةفيناؾدراساتتناولتفئةاألطفاؿمثؿدراسة
 Kissgen andكيسجيفوسكميفيرودراسة،(ٕٗٓٓ)،ودراسةحسف(ٕٕٓٓ)ودراسةبخش

Schleiffer(ٕٕٓٓ) الجارحي ودراسة ،(ٕٓٓٗ) غزاؿ ودراسة بيومي(ٕٚٓٓ)، ودراسة ،
.(ٕٙٓٓ) Allik & othersأليؾوآخروفودراسة،(ٜٕٓٓ)،ودراسةالسممي(ٕٛٓٓ)
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األمي محمدوىناؾدراساتتناولتفئة دراسة الخطيب(ٕٔٓٓ)اتمثؿ دراسة ،(ٕٓٓٗ)،
المييبي الشمري(.ٜٕٓٓ)ودراسة دراسة مثؿ المجاؿ في العامميف فئة تناولت دراسات وىناؾ

(.ٜٕٓٓ)،ودراسةالمييبي(ٕٚٓٓ)
 :من حيث األدوات المستخدمة .4

،(ٕٗٓٓ)يبىناؾبعضالباحثيفقاموابإعداداألدواتالبلزمةلدراستيـمثؿدراسةالخط
.(ٕٙٓٓ) Allik & othersأليؾوآخروف،ودراسة(ٜٕٓٓ)ودراسةالمييبي

،(ٕٚٓٓ)دراسةالشمريوىناؾمفالباحثيفاستخدمواأدواتمفإعدادباحثيفآخريفمثؿ
.(ٕٕٓٓ)Kissgen and Schleifferكيسجيفوسكميفيرودراسة(ٕٚٓٓ)ودراسةغزاؿ

بيفأدواتمفإعدادىـوأدواتمفإعدادباحثيفآخريفمثؿوىناؾمفالباحثيفمفجمعوا
(ٕٔٓٓ)حسفدراسة ،(ٕٗٓٓ)،ودراسةحسف(ٕٕٓٓ)،ودراسةبخش(ٕٔٓٓ)،ودراسةمحمد

(.ٜٕٓٓ)،ودراسةالسممي(ٕٛٓٓ)،ودراسةبيومي(ٕٗٓٓ)ودراسةالجارحي
 :من حيث النتائج .5

التدريبية البرامج بعضالدراساتأف نتائج مف والعبلجيةيتضح والسموكية واإلرشادية السموكية
حداث وا  بعضالسموكيات وتطوير بالذات العناية وميارات التواصؿ ميارات تنمية في أسيمت
حسف دراسة مثؿ العدواني السموؾ وخفض االجتماعية والميارات التكيفي السموؾ في تحسف

(ٕٓٓٔ) محمد (ٕٔٓٓ)،ودراسة بخش ودراسة حس(ٕٕٓٓ)، ودراسة ، ودراسة،(ٕٗٓٓ)ف
 (ٕٗٓٓ)الجارحي بيومي ودراسة ،(ٕٓٓٛ) غزاؿ ودراسة المييبي،(ٕٚٓٓ)، (ٜٕٓٓ)ودراسة

(.ٜٕٓٓ)ودراسةالسممي
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 :البحوث والدراسات التي تناولت متالزمة داون وعالقتيا ببعض المتغيرات: اً لثثا

 ( :2112)دراسة عبد العال . 1

جالسموكيفيخدمةالفردفيعبلجالمشكبلتالسموكيةىدفتالدراسةإلىاختبارفعاليةالعبل
طفؿوطفمةمفأطفاؿمتبلزمةٖٚعمىعينةمكونةمف.ألطفاؿمتبلزمةداوفالقابميفلمتعمـ

،(الباحث)مقياسالمشكبلتالسموكيةألطفاؿمتبلزمةداوف:مستخدمًااألدواتالتالية.داوف
ممفاتالخاصةبعينةالدراسة،والمقابمةمعأطفاؿالدراسةتحميؿمحتوىالسجبلتوالتقاريروال

الوالديف خاصة وأسرىـ يمي. داوفالذيفيعانوفمف:وأظيرتالنتائجما أفأطفاؿمتبلزمة
 العدوانية)المشكبلتالسموكية ، العناد ، االنطواء ) القابميفلمتعمـ ٓٚ-ٓ٘)مففئة والذيف(

 بيف ما أعمارىـ وأفسنةٕٔ-ٙتتراوح المشكبلت، تمؾ إلىعبلج السموكي العبلج يؤدي
التخمؼالعقمييمكفأفيحدمففعاليةالطفؿويساىـفيعدـتوافقومعاآلخريفومعاناتومف
ويقظة فتجعموأقؿانتباىا الضغوطواألعباءعمىعاتؽاألسرة مشكبلتسموكيةتؤديلزيادة

دراؾا .لعبلقاتوفقدافالثقةوأقؿقدرةعمىالتبصرفياألموروا 


 ( :2113)دراسة وشاحي . 2
ىدفتالدراسةلتقييـبرنامجلمتدخؿالمبكروالتنبيوالذىنيلؤلطفاؿالمصابيفبأعراضمتبلزمة
داوفوالتعرؼعمىمدىفاعميةىذاالبرنامجفيتحسيفمجاالتالنموالمختمفةليؤالءاألطفاؿ

ٛٗ-شير)طفؿوطفمةبعمرزمنيٜٓنةمكونةمفعمىعي.ومنعتدىورنموىـالعقمي
مستخدمةاألدوات.مفقسـاألطفاؿذوياالحتياجاتالخاصةالمركزالقوميلمبحوث(شير
،ومقياسالنضجٖٜٜٔبرنامجبورتيدجلمتربيةالمبكرةليوليوايتوروبرتكاميروف:التالية

ومقياسالمستوىاالجتما ، العزيزالسحارواستمارةاالجتماعيلفاينبلند عياالقتصاديلعبد
واستخدمتاألسموباإلحصائيالمتوسطالحسابيواالنحراؼ.تسجيؿالتقييـمفإعدادالباحثة

 و  T testالمعياري يمي. ما النتائج وأظيرت درجات: بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد
ا مجاالت في البرنامج تطبيؽ وبعد قبؿ التجريبية التطبيؽالمجموعة لصالح المختمفة لنمو

وأنوالتوجدفروؽدالةإحصائيابيفالذكورواإلناثفيالمجموعةالتجريبيةفيبعض.البعدي
وأنوتوجدفروؽدالة.مجاالتالنمووىيالمجاؿاإلدراكي،الحركي،التنشئةاالجتماعية،المغة

.مجاؿالرعايةالذاتيةلصالحاإلناثإحصائيابيفالذكورواإلناثفيالمجموعةالتجريبيةفي
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 ( :2116)دراسة نور الدين وعموان . 3
ىدفتالدراسةإلىالكشؼعفأثربرنامجتدريبيمعرفيتـتصميمولتنميةعددمفالعمميات
المعرفيةلدىاألطفاؿحامميمتبلزمةداوفمفذويالتأخرالعقميالبسيطفيمرحمةماقبؿ

عمىعينة مفالمدرسة، ٕٓ)مكونة األدواتالتالية( استخداـ وتـ ، طفبًل مقياسستانفورد:
بينيوالصورةالرابعة،ومقياسفاينبلندلمسموؾالتكيفي،واختباراتالعممياتالمعرفيةوالبرنامج

،وأسفرتالنتائجعف(كبلىمامفإعدادالباحثة)التدريبيالمعنيبتحسيفالعممياتالمعرفية
النتائجفيإطارفعاليةقابمية لمتحسفونوقشتىذه الدراسة موضع العممياتالمعرفية جميع

تدخبلتالتدريبالمختمفةلتحسيفالجوانبالمعرفيةلممتأخريفعقميًاعمىإطبلقيـ،فضبًلعف
.ماتسيـبوىذهالنتائجفيالتحقؽمفصدؽنظريةباسوعممياتياالمعرفية

 
 ( :2116)دراسة العسرج . 4

ىدفتالدراسةلمتعرؼعمىمدىفاعميةاستخداـأسموبالتعزيزالرمزيقيضبطالمشكبلت
فردمفذويٜٓمفالسموكيةلذويمتبلزمةداوففيجمعيةالنيضةالنسائية،تألفتالعينة

متبلزمةداوفممتحقيفبإحدىمدارسجمعيةالنيضةبمنطقةالرياضتراوحتأعمارىـمابيف
(ٕٔ-ٔ٘ .عاـ( األدواتالتالية استخداـ تـ الفيش: و التكيفية غير األنماطالسموكية قائمة
وبرنامجالتعزيزالرمزي،واستخدـاألسموباإلحصائيالمتوسطواالنحراؼالمعياري(الرموز)

وجودفروؽذاتداللةإحصائية:وأظيرتالنتائجمايمي.T test وتحميؿالتبايفاألحاديو
ووجودفروؽ.قياسيفالقبميوالبعديعمىالمشكبلتالسموكيةككؿلذويمتبلزمةداوفبيفال

داوف لذويمتبلزمة المشكبلتالسموكية عمى فيسموؾالثرثرة إحصائية ذاتداللة ووجود.
لذوي المشكبلتالسموكية األرضعمى عمى االرتماء سموؾ في إحصائية ذاتداللة فروؽ

فروؽذاتداللةإحصائيةفيسموؾالصراخعمىالمشكبلتالسموكيةووجود.متبلزمةداوف
.لذويمتبلزمةداوف


 (:2118)دراسة شمح . 5

المقدـألطفاؿمتبلزمةداوففيجمعيةىدفتالدراسةإلىتقييـخدماتبرنامجالتدخؿالمبكر
مفوجيةنظراألىؿ داوففيأـلطفؿمتبلزمةٖٚعمىعينةمكونةمف.الحؽفيالحياة

استبياف الباحثة استخدمت وقد المبكر، التدخؿ إعدادىابرنامج التدخؿمف خدمات لتقييـ
المبكر،وأظيرتالنتائج أفمدىاالستفادةمفالخدماتالمقدمةعالية،وأفمستوىرضا:

،ومستوىمشاركةاألىؿفيتنفيذ%ٛ,ٛٛاألىؿعفخدماتالتدخؿالمبكركافعاليًابنسبة
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،وأنوالتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةبيف%٘ٛالخطةالتأىيميةكافبدرجةعاليةبنسبة
الخطة في األىؿ مشاركة ومستوى المبكر التدخؿ برنامج خدمات عف األىؿ رضا مستوى
التأىيمية،وأنوالتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةبيفمستوىرضااألىؿعفخدماتبرنامج

)وكذلؾالعوامؿاالجتماعية(الجنس،العمر،مكافاإلقامة)والعوامؿالديمغرافيةالتدخؿالمبكر
أفراد عدد ، الوظيفة التعميمي، األسرةالمستوى التدخؿ(. ببرنامج بالعامميف األىؿ رأي وأف

.المبكركافايجابياً

 Yildirim &Yildirim (2111 :)دراسة يمدريم ويمدريم  . 6

بيؾمقياساستخدـوقد.داوفمتبلزمةأطفاؿأمياتلدىاليأسحالةتحديدإلىالدراسةىدفت
ىذه.التقييديةالدراسةىذهفيميأسل في لؤلمياتالمسجؿ المتوسط قيمة الكشؼعف وتـ

.ٜٗ,ٕ-+/ٜٕ,ٛالدراسةوىو
 النتائج فحصوأنوأظيرت خبلؿ االجتماعيةوالحالة،التعميـمستوىو،لعمرامف
والحالةالتعميـمستوىبيفعبلقةىناؾ،وجدواأفالوالديفبيفوالمشاكؿوالعمؿالقتصاديةوا

فمف،وبالتالي(.ٓ،ٔٓ>ؼ)اليأسومقياساآلباءبيفوالمشاكؿ،واالقتصاديةاالجتماعية
والنفسياالجتماعيالدعـإلىبحاجةداوفمتبلزمةأطفاؿلدييفالبلتياألمياتأفالواضح

.اليأسمشاعرعمىتغمبمل


 Edgin & others (2111: )دراسة أيدجن وآخرون . 7
لمتبلزمةداوف،عمىعينةالمعرفيأريزونااختباربطاريةنمووثباتتقييـىدفتالدراسةإلى

 مف بيفٗٚمكونة تتراوحأعمارىـ داوف مفذويمتبلزمة سنةٖٛ-ٚ)فرد العقمي( عمرىـ
المجم أفراد مع يتطابؽ مف تتكوف التي الضابطة بيفٓ٘وعة أعمارىـ تتراوح ٛ-ٖ)فرد

٘٘كمااستخدمتعينةفرعيةمفىذهالمجموعاتلممقارنةبيفمجموعةمكونةمف(.سنوات
.فردمفأفرادالمجموعةالضابطةمتشابييففيالعمرالعقميٖٙفردمفذويمتبلزمةداوفو
التالية األدوات استخداـ تـ ا: اآلباءبطارية تقارير وتقييـ المعرفية، أريزونا وأظيرت.ختبار

النتائجأنعدداألفرادالمصابيفبمتبلزمةداوفأضعؼاوأقؿمقارنةبالعينةالمتطابقةمعيـفي
كمًا.العمرالعقميفيبعضالقدراتوخاصةعمىاالختباراتالتيتتطمبتنسيؽحركيشامؿ

بما،الدراساتنتائجمجاؿفيكوفمفيدةتسأريزوناالمعرفياختباربطاريةأظيرتالنتائجأف
أظيرت.اإلدراكيالعجزفييامةالالجينيةمكوناتالوتحديدالسريريةالتجاربذلؾفي كما

.النتائجأفىناؾارتباطبيفمقاييسبطاريةأريزوناوتقاريراآلباءعفالسموؾوالنمو
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Coppedè & others  (2111: )دراسة كوبيدي وآخرون . 8
ايطاليةمجموعةفيوالوراثيةالجينيةالبياناتمفبياناتمجموعةتحميؿإلىالدراسةىذهىدفت
القدرةلتقييـ،(المجموعةالضابطة)األصحاءاألطفاؿوأمياتداوفمتبلزمةأطفاؿأمياتمف

مختمفيفشرطيفىذيفتويست،ـانظفيتجميعياواالصطناعيةالعصبيةمشبكاتلالتنبؤية
أـبشرطوجودالصمةذاتالمعموماتمفاألقصىمعإظيارالحدالمتغيراتعمىوالتعرؼ
فيتويستنظاـباستخداـالبياناتتحميؿتـ.داوفمتبلزمةلطفؿ  مف الشبكاتمجموعة

يمي.الدالليالربطوخريطة،المشرؼعمييااالصطناعيةالعصبية وأظيرتالنتائجما أف:
لمتمييزبيفأمياتمتبلزمةداوفوأمياتنظ اـتويستاختارستمتغيراتاستخدمتالحقًا

ىامةقدمتمعموماتالدالليالربطخريطةأفكما%.ٜٓاألطفاؿاألصحاءبدقةوصمتؿ
داوفمتبلزمةألطفاؿاألمياتكوف)وشرطيفسةاالدرمتغيراتبيفمعقدةبيولوجيةصبلتعف
األشكاؿبيفصمةوجودإلىتشيرالدراسةفإف،وعموما(.جموعةالضابطةياتفيالماألمأو

.اإليطاليةالمرأةداوفمتبلزمةخطرفيوىبوطالفوليؾحمضاأليضجيناتفيالمتعددة


 De Souza & others  (2111: ) دراسة ديسوزا وآخرون. 9
تثمث)داوفمتبلزمةعفكشؼالفيوقعتالتياإلقميميةالتغيراتتوضيحىدفتالدراسةإلى

 ٕٔالصبغي وويمزانكمترافي( بيف ما الفترة سجمتجمعيةوقد.ٕٛٓٓحتىٜٜٛٔفي
فيداوفمتبلزمةفيوبعدىاالوالدةقبؿاتالتشخيصجميععفبياناتالوطنيةداوفمتبلزمة
ارتفاع:ميوأظيرتالنتائجماي(.ٜٕٗ٘ٚ=ف)وبمغمجموعياٜٜٛٔعاـمنذوويمزانكمترا
الحاالتنسبة تـ تشخيصالتي الحمؿ قبؿ بيفختمؼتياولكنسنااألصغرالنساءفييا

استخداـاتسعوقد.األكبرسناًالنساءفيٝٓٚحواليعندنسبياثابتةظمتإالأنيا.المناطؽ
فيشيوعااألكثركماكافإقميميا،يختمؼوولكناًعيسرالوالدةقبؿشبوالشفافيةالقفويقياس
لدىالوالدةقبؿتشخيصالمفٝ٘ٚأكثرمفٕٛٓٓ-ٕٚٓٓفيوي،شرقالجنوبالولندف
عمرىووحيدمؤشرفيكبيروانخفاض.القفويالشفافيةشبوقياسكذلؾوسنااألكبرالنساء
مابيفالفترةفيالمناطؽجميعفياألكبرسنًااألمياتفيٝٓٔمفأقؿوكاف،المتقدـاألـ

ٕٓٓٚ-ٕٓٓٛ.


Prasher & others (2111: )دراسة برشر وآخرون .ٓٔ
.ىدفتالدراسةإلىاختباروظائؼالغدةالدرقيةلدىالبالغيفالذيفيعانوفمفمتبلزمةداوف

يعانوفالذيفالبالغيفمفٕٓٓعمىعينةمكونةمفالدرقيةالغدةوظائؼاختباراتمفخبلؿ
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.عاما٘ٔةفترمدىعمىداوفمتبلزمةمف يمي ما النتائج وأظيرت : زيادةىناؾصحيًا
تقدـمعالدرقيةىرموفالغدةفيمحتمؿتدريجيوانخفاضالدرقيةالغدةىرموففيتدريجية
داوفالعمر أوضحتاإلصاباتوالحوادثأفعاما٘ٔوخبلؿ.لدىالبالغيفذويمتبلزمة
عمابكثيرأقؿىوالدرقيةالغدةفيالخمؿوثكماأفحد.منخفضايزاؿالالدرقيةالغدةقصور

مؤشرابالضرورةليسالدرقيةمغدةلكماأفالتشخيصاإلكمينيكي.الدراساتانتشارمفمتوقعىو
الغدةفيالخمؿبيفالعبلقةانتشارفيالدراساتبالغتقدلو.الدرقيةالغدةحقصورووضعمى

.داوفومتبلزمةالدرقية
 

 :ببعض المتغيرات اوعالقتي متالزمة داونات التي تناولت تعقيب عمى الدراس
 الدراسات مف داوفيتضح متبلزمة بدراسة اىتمت التي ببعضالمتغيراتاوعبلقتيالسابقة

:مايمي
 :من حيث الموضوع .1

العاؿ تناولتالتدخؿ(ٕٕٓٓ)ىناؾدراساتتناولتالعبلجالسموكيمثؿدراسةعبد ،ومنيا
دراسة مثؿ في المبكر ٖٕٓٓ)وشاحي شمح( التعزيز(ٕٛٓٓ)ودراسة أسموب تناولت ومنيا ،

دراسة،ومنيادراساتتناولتحالةاليأسلدىاألمياتمثؿ(ٕٙٓٓ)الرمزيمثؿدراسةالعسرج
  ويمدريـ نور(ٕٓٔٓ)Yildirim &Yildirimيمدريـ دراسة مثؿ التدريبية تناولتالبرامج ،ومنيا

دراسةبرشرراساتتناولتالنواحيالعصبيةوالجينيةوالوظيفيةمثؿ،وىناؾد(ٕٙٓٓ)الديفوعمواف
كوبيديوآخروف(ٕٔٔٓ)Prasher & othersوآخروف ودراسة ،Coppedè & others 

وىناؾدراساتتناولتتشخيص.(ٕٓٔٓ)Edgin & others،ودراسةأيدجفوآخروف(ٕٓٔٓ)
.(ٕٓٔٓ) De Souza & others دراسةديسوزاوآخروفمتبلزمةداوفمثؿ

 :من حيث األىداف .2
تحسيف في المبكر والتدخؿ العبلجية البرامج وتقييـ اختبار إلى الدراسات بعض ىدفت

العاؿ عبد دراسة مثؿ المختمفة النمو (ٕٕٓٓ)مجاالت وشاحي ودراسة ودراسة(ٖٕٓٓ)، ،
ؼعمىمدىفاعميةوىناؾدراساتىدفتلمتعر(.ٕٙٓٓ)،ودراسةنورالديفوعمواف(ٕٛٓٓ)شمح

اليأسلدى أسموبالتعزيزالرمزيفيضبطالمشكبلتالسموكيةلدىأطفاؿداوفوتحديدحالة
العسرج مثؿدراسة (ٕٙٓٓ)أمياتيـ ودراسة ،  ويمدريـ .(ٕٓٔٓ)Yildirim &Yildirimيمدريـ

ختباروظائؼالغدةوىناؾدراساتىدفتإلىالتقييـالعصبيوتحميؿالبياناتالجينيةوالوراثيةوا
 دراسة مثؿ الدرقية وآخروف كوبيديوآخروف(ٕٔٔٓ)Prasher & othersبرشر دراسة و ،

Coppedè & others (ٕٓٔٓ)ودراسةأيدجفوآخروف،Edgin & others(ٕٓٔٓ).ومنيا



ٜٕ 
 

اديسوزىدفتإللىتوضحالتغيراتاإلقميميةالتيوقعتفيالكشؼعفمتبلزمةداوفمثؿدراسة
.(ٕٓٔٓ) De Souza & others وآخروف

 :من حيث العينة .3
عبد دراسة مثؿ األطفاؿ فئة تناولت دراسات فيناؾ السابقة الدراسات عينة اختمفت

دراسةالعسرج،و(ٕٙٓٓ)،ودراسةنورالديفوعمواف(ٖٕٓٓ)،ودراسةوشاحي(ٕٕٓٓ)العاؿ
 De ديسوزاوآخروفدراسة،(ٕٓٔٓ)Edgin & othersودراسةأيدجفوآخروف،(ٕٙٓٓ)

Souza & others (ٕٓٔٓ).
شمح دراسة مثؿ األميات فئة تناولت دراسات وآخروف،(ٕٛٓٓ)وىناؾ كوبيدي دراسة و

Coppedè & others (ٕٓٔٓ)،يمدريـويمدريـودراسةYildirim &Yildirim(ٕٓٔٓ).
 دراسة مثؿ البالغيف فئة تناولت دراسات وآخروفوىناؾ Prasher & othersبرشر

(ٕٓٔٔ).
 :من حيث األدوات المستخدمة .4

بإعداداألدواتالبلزمةلدراستيـمثؿدراسةعبدالعاؿ ،(ٕٕٓٓ)ىناؾبعضالباحثيفقاموا
(.ٕٛٓٓ)ودراسةشمح

و،(ٕٙٓٓ)دراسةالعسرجوىناؾمفالباحثيفاستخدمواأدواتمفإعدادباحثيفآخريفمثؿ
وآخروفدراسة،(ٕٓٔٓ)Edgin & othersدراسةأيدجفوآخروف  & De Souza ديسوزا

others (ٕٓٔٓ)،ودراسةكوبيديوآخروفCoppedè & others (ٕٓٔٓ)،يمدريـودراسة
  و(ٕٓٔٓ)Yildirim &Yildirimويمدريـ ، دراسة وآخروف Prasher & othersبرشر

(ٕٓٔٔ).
ادىـوأدواتمفإعدادباحثيفآخريفمثؿوىناؾمفالباحثيفمفجمعوابيفأدواتمفإعد

(.ٕٙٓٓ)،ودراسةنورالديفوعمواف(ٖٕٓٓ)وشاحيدراسة
 :من حيث النتائج .5

تباينتالدراساتتبعاالختبلؼاليدؼمنيافيناؾدراساتأشارتإلىأفالعبلجالسموكيوالتعزيز
،ودراسة(ٕٕٓٓ)ةعبدالعاؿمثؿدراسالرمزييساىـفيعبلجالمشكبلتالسموكيةلدىفئةداوف

 تحسيف(ٕٙٓٓ)العسرج في المبكر التدخؿ برامج فاعمية إلى بعضالدراسات نتائج وتشير ،
مثؿ البرامج ىذه خدمات عف األىؿ ورضا المعرفية والعمميات النمو وشاحيدراسةمجاالت

نورالديفوعمواف(ٖٕٓٓ) ودراسة شمح،(ٕٙٓٓ)، ٕٛٓٓ)ودراسة أظيرتنت(. ائجبعضكما
المئوية فيالنسبة وازدياد الدرقية الدراساتأفىناؾانخفاضتدريجيمحتمؿفيىرموفالغدة

 ديسوزاوآخروفودراسة،(ٕٔٔٓ)Prasher & othersبرشروآخروفلمتشخيصمثؿدراسة
De Souza & others (ٕٓٔٓ).
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 :ومتالزمة داونالبحوث والدراسات التي تناولت المقارنة بين التوحد :رابعاً 
 (:2111)دراسة محمد .  1 

المتوحديف، لؤلطفاؿ االجتماعي السموكي األداء بعضأنماط التعرؼعمى إلى الدراسة ىدفت
وأجرىالباحث.وأقرانيـالمعاقيفعقميًا،كمحاولةتشخيصية،لتحديداألداءالسموكيالفارؽلمفئتيف

،مستخدمًامقياسجودارد(معاقاعقميإٔدا،متوحٕٔ)طفبلٕٗدراستوعمىعينةمكونةمف
إعدادمحمدبيوميخميؿ)لمذكاء،ومقياسالمستوىاالجتماعياالقتصاديالثقافيالمطورلؤلسرة

،ومقياسالطفؿالمتوحد،ومقياسالتفاعبلتاالجتماعيةلؤلطفاؿخارجالمنزؿ،ومقياس(ٕٓٓٓ
وقدكشفتنتائجالدراسةعفوجودفروؽ(.دالباحثجميعيامفإعدا)السموؾاالنسحابيلؤلطفاؿ

دالة،بيفمتوسطاتدرجاتمجموعتياألطفاؿالمتوحديف،وأقرانيـالمعاقيفعقميًا،فيالتفاعبلت
 األكثرتفاعبلًحيثأظيرتالدراسةأفاالجتماعية،واالنسحاباالجتماعي، مفالمعاقوفعقميًا

.منيـباً،واألقؿانسحااألطفاؿالتوحديوف

 :Kaminsky and dewey (2002)دراسة كامينسكي وديوي   .2

ىدفتالدراسةإلىالتحقؽمفالتكيؼالنفسيواالجتماعي،لدىأشقاءأطفاؿالتوحد،مقارنةمع
العادييف األطفاؿ وأشقاء داوف، متبلزمة أطفاؿ أشقاء الوحدة،. بيفمشاعر تناولتالعبلقة كما

والتكيؼالنفسيواالجتماعي،وتأثيرنوعالجنس،وحجـاألسرة،عمىالتكيؼوالدعـاالجتماعي،
مفأشقاءٖٓمفأشقاءالتوحد،وٖٓ)وقدأجريتعمىعينةمكونةمفتسعيفشقيقا.النفسي

عاما،إضافةألحدالوالديفٛٔوٛ،تتراوحأعمارىـبيف(مفأشقاءالعادييفٖٓمتبلزمةداوف،و
لنتائجإلىأفأفرادالعينةكافة،يتمتعوفبمعدؿتكيؼنفسيواجتماعيجيد،وأشارتا.لكؿطفؿ

وبينتأفأشقاءأطفاؿالتوحدتمقوامستوياتعاليةمف.وبمستوياتمنخفضةمفالشعوربالوحدة
لدى الدعـاالجتماعيفيحياتيـ،وأفحجـاألسرةالكبيريساعدعمىتسييؿالتكيؼالصحي،

.لمصابيفبالتوحدأشقاءاألطفاؿا

 :Molloy & other (2008)دراسة مولي وآخرون  .3

معٕٔىدفتالدراسةإلىتحديدالسماتالمختمفة،لدىاألطفاؿالذيفيعانوفمفتثمثالصبغي
الذييؤثرعمىقياسأعراضالتوحد مدىضعؼاإلدراؾ، وتحديد ودوفالتوحد، أجريت. وقد

مكونةمفالتجريبية)،معالتوحدٕٔيعانوفمفتثمثالصبغيطفبل،ٕٓعمىعينةمكونةمف
ٓٔمكونةمفالضابطة)دوفالتوحدٕٔ،مقارنةمعأطفاؿيعانوفمفتثمثالصبغي(أطفاؿٓٔ

كماتـتقييـالمياراتاالتصاليةوالمعرفية،والسموؾ.،عمىأساسالعرؽوالسفوالجنس(أطفاؿ
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التكيفي األد. استخداـ تـ وفحصالسجبلتالطبية،وقد باستعراضالتاريخالطبي، واتالمتمثمة
لنموالرأسفيوقتمبكر،ومقياسستانفوردبينيو،الطبعةالخامسة،والمقابمةالتشخيصيةالمنقحة

وأظيرتالنتائجأفسمبيةاألداء،كانتدالةوممحوظةفيجميعالتقييمات،وأفالتشخيص.لمتوحد
داالً ظؿ كؿالخوارزمي، وأف الضابطة، المجموعة مع مقارنة التجريبية، المجموعة في وعاليًا

وأظيراألطفاؿ،الذيف.المشاركيف،كافلدييـنقصفيحجـالرأس،بمايتفؽمعمتبلزمةداوف
معالتوحد،بشكؿواضح،اختبلالفيوظائؼالمخ،أكثرٕٔيعانوفمفمرضتثمثالصبغي

وعمىالرغـمفالنقصفيالمجاالتالرئيسية.دوفالتوحدٕٔبغيمفاألطفاؿذويتثمثالص
.لمتبادؿاالجتماعيواالتصاؿوالتقييدوالتكرار،إالأنولـيتضحالضعؼاإلدراكيالحاد


 : Minnes & Steiner (2009)دراسة ماينز وشتاينر  .4

اءاألطفاؿ،أوالبالغيف،الذيفىدفتالدراسةإلىتقديـتقرير،عفنتائجمجموعاتالتركيز،معآب
داوف متبلزمة أو والتوحد، إكساليشة، متبلزمة مف يعانوف بحث. عف وكانتاألدواتعبارة

أوالبالغيفمفالمجموعات مجموعةمقاببلت،شبومنظمة،معأولياءأموراألطفاؿ،والشباب،
الذيتحقؽ والنجاح التحديات، عف وتصوراتيـ الثبلث، فيالحصوؿعمىخدماتالتشخيصية

بكندا أونتاريو في الصحية الرعاية تقديـ. عوائؽ أوضحوا واألميات اآلباء أف النتائج وأظيرت
الرعايةالمتنوعة،وضرورةالدعوةلتأميفالخدمات،ووضعواتصوراتلتقديميا،ودورمتخصصي

الرعايةالصحيةفيتنظيـالحصوؿعمىمجموعةواسعةمفالخدمات . أظيرتالنتائجأفكما
وشممتاالقتراحاتلتعزيزتوسيع.الخدماتالتشخيصيةتمثؿعامؿقمؽلموالديففيالفئاتالثبلث

نشاءمركزخدمة،يمكفأفيقدـ نظاـالتعميـ،متبلزمةمحددةلطبلبالطبوالميفالصحية،وا 
.المعموماتذاتالصمة،لموالديف


 :McGrath & other (2009)دراسة مكجراث وآخرون  .5

ىدفتالدراسةإلىتحديدمدىالحاجةإلىخدماتالمشورةالوراثية،لعائبلتاألطفاؿالذيفيعانوف
تمقي عمى تؤثر التي والعوامؿ العقمي، والتخمؼ داوف، ومتبلزمة التوحد، طيؼ اضطراب مف

مفاأل معغيرىـ مقارنة األطفاؿ، ليؤالء البلزمة الوراثية، طفاؿذوياحتياجاتخدماتالمشورة
الخاصة الصحية الرعاية . لعاـ الوطني لممسح تحميؿ بإجراء -ٕ٘ٓٓوتمثمتأدواتالدراسة

األطفاؿ)ٕٙٓٓ لطب األمريكية األكاديمية مف المحدث الرعاية( احتياجات ذوي لؤلطفاؿ
دراسةوأجريبشكؿثنائيالمتغير،مفخبلؿ.الصحية،وشمؿعينةتمثيميةعمىالصعيدالوطني

ضرورةتمقيخدماتالمشورةالوراثية،لؤلطفاؿالمصابيفباضطرابطيؼالتوحد،ومتبلزمةداوف،
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عبلوةعمىذلؾ،.والتخمؼالعقمي،وغيرىـمفاألطفاؿذوياحتياجاتالرعايةالصحيةالخاصة
الن التأثير لتقييـ الموجستي، االنحدار وتحاليؿ الصحي، المعتقد نموذج استخداـ لتمقيتـ سبي

وقدأظيرتالنتائجأفأسراألطفاؿالمتوحديف،ومتبلزمةداوف،.خدماتالمشورةالجينيةالبلزمة
أكثربكثيرمفأسراألطفاؿذوي الوراثية، إلىخدماتالمشورة تدرؾالحاجة والتخمؼالعقمي،

يد،األكثرأىمية،وأفوجودالطبالمنزلييمثؿالعامؿالوح.احتياجاتالرعايةالصحيةالخاصة
فيتسييؿالحصوؿعمىخدماتالمشورةالوراثية،جنباإلىجنب،معوجودالتأميفالخاصجدًا،
أومزيجمفالتأميفالخاصوالعاـ،كانخفاضالدخؿ،وانخفاضالتحصيؿالعممي،وكثرةالحواجز

.التيتحوؿدوفزيادةخدماتاالستشارةالوراثية

 :Annaz & other  (2009)ن دراسة أناز وآخرو .6

األطفاؿالذيففي لمتعرؼعمىوجوه ىدفتالدراسةإلىالمقارنة،عبرمتبلزمةالنموالشمولية،
وتـ.سفالدراسة،ويعانوفمفاضطراباتالنموالمتمثمةبالتوحدومتبلزمةداوفومتبلزمةوليامز

داءالوظيفيالمرتفع،وأطفاؿالتوحدأطفاؿالتوحدذوياأل:تقسيـمجموعةالتوحدإلىمجموعتيف
األربعمجموعات،مفحيثالعاداتالنمائيةبيفتمقارنةيجرأو.ذوياألداءالوظيفيالمنخفض

لؤلطفاؿ . النمو لمقارنة عرضي، مسار ذات تحميبلت الباحث مفعمىواستخدـ معدلة نسخة
مساراتربطجزءمفكامؿاألداء،كاممةالجزئية،وبناءFarah'sوميمةTanakaتاناكامقياس

العمرالعقمي مقاييسمف لعدة أو لمعمرالزمني، واختبار)إما البصري، والبناء تقبؿالمفردات،
وجدأفوأظيرتالنتائجأنوإضافةإلىالتأخرفيبدايةومعدؿالنمو،(.بنتوفلمتعرؼعمىالوجو

بالن الشخصية، مبلمح في مختمفة، بطرؽ شذوذ، االضطراباتىناؾ لجميع سبة عف. فضبل
.الضعؼفيالمساراتالمتعددة،والنتائجالمتغيرةفيالنمولمتعرؼعمىالوجوه


 (:2119)دراسة المعيدي  .7

الدراسة مجموعتي بيف التشخيصية، الفروؽ عف لمكشؼ ىدفت عمى: العقمي والتخمؼ التوحد
حاالتٛحاالتتوحدوٛ(:حالةٙٔ)ميةمفوتألفتالعينةالك.اختباراتالذاكرةقصيرةالمدى

 بيف ما أعمارىـ وامتدت عقمي، سنواتٓٔوٚتخمؼ التشخيصي. الدليؿ الباحث واستخدـ
 أميف ليدى تشخيصاألوتيـز وقائمة العقمية، لبلضطرابات الرابع ومقياسٜٜٜٔاإلحصائي ـ،

وأظيرتالنتائج.شكاؿجوداردلمذكاءـ،ولوحةأٜٜٛٔستانفوردبينيوالصورةالرابعةلمذكاءمميكو
اختبارات عمى الدراسة، رتبدرجاتمجموعتي متوسطات بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود عدـ

وعدـوجودفروؽدالةإحصائيا(.ذاكرةالخرز،الجمؿ،األرقاـ،المواضيع)الذاكرةقصيرةالمدى
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الم الدرجة عمى الدراسة، مجموعتي درجات رتب متوسطات قصيرةبيف لمذاكرة والمركبة جالية
.المدى


 : DiGuiseppi & other (2010)دراسة ديجويسبي وآخرون  .8

ىدفتالدراسةإلىتقييـمدىانتشاراضطراباتطيؼالتوحد،واختبارخصائصأطفاؿمتبلزمة
.طفبل،يصؿمتوسطأعمارىـإلىنحوأربعةأشيرٖٕٔوقدأجريتعمىعينةمكونةمف.داوف

وأظيرت.تـاستخداـالقائمةالمعدلةلمتوحدلدىألطفاؿالصغار،واستبيافالتواصؿاالجتماعيو
النتائجأنوبمقارنةالفحصالسمبيلؤلطفاؿ،معالفحصاإليجابي،كانتالخصائصاالجتماعية

النمو حاصؿ متوسط مف أقؿ لكنيا متشابية، الديموغرافية اضطراب. انتشار معدالت وكانت
المرجحةبنسبتيالت ٝعمىالتواليٕ،ٛٔٝوٗ،ٙوحد ويقدرالحداألدنىالنتشاراضطرابات.

كماأظيرتالنتائجأفاضطراباتطيؼ.ٝٔ،٘طيؼالتوحد،وىومايمثؿفحصاألطفاؿبنسبة
وانتشاراضطرابطيؼالتوحد،فيمابيفأطفاؿ.التوحدفيانتشارمتزايدمعضعؼإدراكيأكبر

 بيفمتبلزمة الذيفتتراوحأعمارىـ فيعموـٔٔوٕداوف، كانتعميو أعمىبكثيرمما سنة،
.السكاف


 :Kawa & Pisula (2010)دراسة كاوا وبيسول  .9

واألطفاؿ داوف، متبلزمة وأطفاؿ التوحد، أطفاؿ بيف المقارنة الدراسة ىذه الغرضمف وكاف
نشاطالحركي،واستكشاؼالكائنات،وتحديدماالعادييف،فيمرحمةماقبؿالمدرسة،مفحيثال

المصابيف األطفاؿ لدى االستكشاؼ، نشاط سير عمى يؤثر الكائنات استكشاؼ تعقيد كاف إذا
وكانتاألدواتعبارةعفغرفةمقسمةإلى.طفبلٕٚوقدأجريتعمىعينةمكونةمف.بالتوحد

توياتمتفاوتةمفالتعقيد،معتوفيرفرصثبلثمناطؽتجريبية،مجيزةبالكائناتالتجريبيةبمس
التحفيزالبصري الذيفيعانوفمفمرضالتوحدومتبلزمة. وقدأشارتالنتائجإلىأفاألطفاؿ،

 بعضمقاييساستكشاؼالكائنات في النموذجي، النمو ذوي األطفاؿ عف يختمفوف أي)داوف،
.كثرتعقيدابصريا،معالكائنات،والوقتالذييقضونوفيالمنطقةاأل(يبحثفيالكائنات
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 :المقارنة بين التوحد ومتالزمة داونتعقيب عمى الدراسات التي تناولت 
 الباحث يجد ولـ داوف، ومتبلزمة التوحد تناولت التي الدراسات عممو–تباينت حد -عمى

 القميؿ إال النمائية القدرات بيف كمقارنة داوف ومتبلزمة التوحد تناولت قاـدراسات لذلؾ منيا،
.الباحثبتناوؿدراساتقريبةمفدراستو

 :من حيث الموضوع .1
قداىتمتمجموعةمفالدراساتبالتكيؼالنفسيواالجتماعيلدىأشقاءالفئتيفمثؿدراسة

 ديوي و المعيدي(ٕٕٓٓ)Kaminsky and deweyكامينسكي دراسة مثؿ والتشخيص ،
وخصائصأطفاؿالتوحدوداوف(ٕٓٓٓ)ثؿدراسةمحمدواألداءالسموكياالجتماعيم(ٜٕٓٓ)

 دراسة مثؿ وآخروف آخروفو(ٕٛٓٓ)Molloy & otherمولي و ديجويسبي دراسة
DiGuiseppi & other  (ٕٓٔٓ) دراسة مثؿ والخدمات الرعاية وتقديـ وشتاينر، ماينز

Minnes &Steiner(ٕٜٓٓ)و وآخروف مكجراث ،(ٜٕٓٓ)McGrath & otherدراسة
 Annaz & other دراسةأنازوآخروفوالمقارنةبيفالعاداتالنمائيةوالتعرؼعمىالوجوهمثؿ

،وتقييـمعدؿاالنتشارمثؿدراسة(ٕٓٔٓ) Kawa & Pisulaدراسةكاواوبيسوالو(ٜٕٓٓ)
.(ٕٓٔٓ)  DiGuiseppi & otherديجويسبيوآخروف

 :من حيث األىداف .2
أشقاءعندواالجتماعيالنفسيالتكيؼنتمنياىدفتإلىالتحقؽمفتنوعتاألىداؼوتباي

معمقارنةبالتوحدالمصابيفاألطفاؿ أشقاءوداوفمتبلزمةمفيعانوفالذيفاألطفاؿأشقاء
ومنيا،(ٕٕٓٓ)Kaminsky and deweyكامينسكيوديويالعادييفمثؿدراسةاألطفاؿ

ا بعضأنماط التعرؼعمى ىدفتإلى محمد دراسة مثؿ االجتماعي السموكي ،(ٕٓٓٓ)ألداء
ىدفت يعانوفالذيفاألطفاؿخصائصإلىتحديدومنيا والتوحدمف داوف دراسةمتبلزمة مثؿ
،ومنياىدفتإلىتقييـالخدماتالتيتقدـوالعوائؽ(ٕٛٓٓ)Molloy & otherموليوآخروف

(ٜٕٓٓ)Minnes &Steinerماينزوشتاينرراسةالتيتمنعمفتقديـالخدماتوالتأىيؿمثؿد
و مكجراثوآخروف McGrath & otherدراسة بيف(ٜٕٓٓ) المقارنة ىدفتإلى ومنيا ،

دراسةكاواو(ٜٕٓٓ) Annaz & other دراسةأنازوآخروفالفئتيففيالعاداتالنمائيةمثؿ
  Kawa & Pisulaوبيسوال ت(ٕٓٔٓ) إلى ىدفت ومنيا دراسة، مثؿ االنتشار معدؿ قييـ

.(ٕٓٔٓ)  DiGuiseppi & otherديجويسبيوآخروف


 :من حيث العينة .3
تباينتالعينةفيناؾدراساتتناولتفئةاألطفاؿالتوحدييفوأطفاؿمتبلزمةداوفمثؿدراسة

 ٕٓٓٓ)محمد  ) ودراسة وآخروف و(ٕٛٓٓ)Molloy & otherمولي أناز، دراسة
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 & Kawaدراسةكاواوبيسوالو،(ٜٕٓٓ)،ودراسةالمعيدي(ٜٕٓٓ) Annaz & otherوآخروف
Pisula (ٕٓٔٓ)خروفديجويسبيوآدراسةوDiGuiseppi & other  (ٕٓٔٓ).وىناؾ

كامينسكيوديويدراساتتناولتفئةأشقاءاألطفاؿالتوحدييفوذويمتبلزمةداوفمثؿدراسة
Kaminsky and dewey(ٕٕٓٓ)،التوحد أطفاؿ وعائبلت آباء تناولت دراسات وىناؾ
 دراسة مثؿ داوف ومتبلزمة وشتاينر مكجراثو(ٜٕٓٓ)Minnes &Steinerماينز دراسة

(.ٜٕٓٓ)McGrath & otherوآخروف
 :من حيث األدوات المستخدمة .4

وديويكامينسكيىناؾبعضالباحثيفقاموابإعداداألدواتالبلزمةلدراستيـمثؿدراسة
Kaminsky and dewey(ٕٕٓٓ)و ، وشتاينر و(ٜٕٓٓ)Minnes &Steinerماينز ،

.(ٕٓٔٓ) Kawa & Pisulaدراسةكاواوبيسوال
 دراسة مثؿ آخريف باحثيف إعداد مف أدوات استخدموا الباحثيف مف وآخروفوىناؾ مولي

Molloy & other(ٕٓٓٛ)و وآخروف، أناز ودراسة،(ٜٕٓٓ) Annaz & other دراسة
دراسةو،(ٕٓٔٓ)  DiGuiseppi & otherديجويسبيوآخروفدراسةو(ٜٕٓٓ)المعيدي

(.ٜٕٓٓ)McGrath & otherمكجراثوآخروف
وىناؾمفالباحثيفمفجمعوابيفأدواتمفإعدادىـوأدواتمفإعدادباحثيفآخريفمثؿ

(.ٕٓٓٓ)دراسةمحمد
 :من حيث النتائج .5

تبعًاالختبلؼاليدؼالمرجومفالدراسة،والفئةالمطبؽعميياالدراسة،فيناؾاختمفتالنتائج
مثؿ عقميا والمعاقيف التوحدييف بيف التفاعبلتاالجتماعية في فروؽ وجود دراساتكشفتعف

 محمد داوف(ٕٓٓٓ)دراسة ومتبلزمة التوحد أطفاؿ أشقاء أف أخرى دراسات نتائج وأظيرت ،
 Kaminskyكامينسكيوديوياليشعروفبالوحدةوىذاماأظيرتودراسةيتكيفوفبشكؿجيدو

and dewey(ٕٕٓٓ)بتمقي ويؤمنوف تشخيصأبنائيـ اتجاه بالقمؽ يشعروف الوالديف واف ،
دراسة أظيرتو ما وىذا المنزلي والطب الوراثية المشورة وشتاينر Minnes &Steinerماينز

كماأظيرتنتائجدراسة(.ٜٕٓٓ)McGrath & otherدراسةمكجراثوآخروفو(ٜٕٓٓ)
وآخروف دراسةو،(ٜٕٓٓ) Annaz & other أناز و(ٜٕٓٓ)المعيدي وبيسوال، كاوا دراسة

Kawa & Pisula (ٕٓٔٓ)تأخرمعدؿالنموووجودشذوذفيالشخصيةوعدـوجودفروؽبيف
ا قصيرة وداوفالتوحدييفوالتخمؼالعقميعمىاختباراتالذاكرة فروؽبيفالتوحد ووجود لمدى،

واألطفاؿالعادييففيالنشاطالحركيواالستكشافي
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 :تعقيب عام عمى الدراسات السابقة: خامساً 
داوف ومتبلزمة بمفرده تناولتالتوحد التي لمدراساتالسابقة العرضالسابؽ خبلؿ مف

داوفيتضحأف ومتبلزمة بيفالتوحد ودراساتمقارنة الدراسةبمفردىا ىناؾدراساتاتفقتمع
عمىدراسة عبلوة داوف، ومتبلزمة مفحيثتناوؿموضوعاتخصائصأطفاؿالتوحد الحالية
موضوعالعاداتالنمائية،كمااختمفتأىداؼالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقة،حيثىدفت

القدرات في داوف ومتبلزمة التوحد لمتفريؽبيف الحالية الدراساتاألخرىالدراسة بينما النمائية،
الخدماتالمقدمةلمفئتيف واختمفت.ىدفتإلىاختبارمدىفعاليةبرامجإرشاديةوعبلجيةوتقييـ

مف مكونة الدراسة فكانتعينة العينة، اختيار في بعضالدراساتالسابقة مع الحالية الدراسة
األ الدراسات ،أما داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد األطفاؿأطفاؿ أشقاء مف عينتيا فتكونت خرى

،ودراسة(ٕٕٓٓ)Kaminsky and deweyكامينسكيوديويمثؿدراسةواآلباءواألميات
McGrath & otherدراسةمكجراثوآخروفو(ٜٕٓٓ)Minnes &Steinerماينزوشتاينر

(ٕٜٓٓ فياختيا(. بعضالدراساتالسابقة مع الحالية اتفقتالدراسة أطفاؿكما مف العينة ر
 محمد دراسة داوفمثؿ متبلزمة وأطفاؿ ٕٓٓٓ)التوحد  ) ودراسة  & Molloyموليوآخروف

other(ٕٓٓٛ)دراسةأنازوآخروف،وAnnaz & other (ٕٜٓٓ)ودراسةالمعيدي،(ٕٜٓٓ)،
 DiGuiseppiخروفديجويسبيوآدراسةو(ٕٓٔٓ) Kawa & Pisulaدراسةكاواوبيسوالو

& other  (ٕٓٔٓ).دراسة،و(ٕٙٓٓ)،ودراسةنورالديفوعمواف(ٖٕٓٓ)ودراسةوشاحي
 ديسوزاوآخروفدراسة،(ٕٓٔٓ)Edgin & othersودراسةأيدجفوآخروف،(ٕٙٓٓ)العسرج

De Souza & others (ٕٓٔٓ).
ح الدراسة أداة استخداـ خبلؿ مف السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة أفواختمفت يث

الجانبية اختبارالصورة اختباراتمقياسبورتجوىو أحد واختمفتنتائجالدراسة.الباحثاستخدـ
الحاليةعفنتائجالدراساتالسابقةحيثأثبتتنتائجىذهالدراسةأفأطفاؿمتبلزمةداوفيتفوقوف

.عمىأطفاؿالتوحدفيجميعالمياراتوالقدراتالنمائية
:عن الدراسات السابقة تميزت ىذه الدراسة

ومتبلزمة لفئتيالتوحد القدراتالنمائية فيتناوليا الحاليةعفالدراساتالسابقة انفردتالدراسة
عمى-داوف،كماأنياتناولتفئتيفمفالفئاتالميمشةكماأفىذهالدراسةتعتبراألولىمفنوعيا

الباحث عمـ تناولتالقدراتالنمائية-حد التعميميةالجسمي)التي بالذات، العناية االجتماعية، ة،
.لمفئتيف(واالتصالية
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 :فروض الدراسة: سادساً 
ٔ.  النمائية القدرات في إحصائية داللة ذات فروؽ الذاتية،)توجد المساعدة الجسمية،

.،بيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
.فيالمياراتالجسميةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوفتوجدفروؽذاتداللةإحصائية .ٕ
توجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيمياراتالمساعدةالذاتيةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمة .ٖ

 .داوف
ومتبلزمة .ٗ التوحد أطفاؿ بيف االجتماعية الميارات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد

 .داوف
 .مياراتالتعميميةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوفتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيال .٘
 .توجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالمياراتاالتصاليةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف .ٙ
ٚ.  النمائية القدرات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،

 .الجنس،لدىمجموعتيالدراسة،تعزىلمتغير(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
الجسمية،)توجدعبلقةارتباطيوذاتداللةإحصائيةبيفالعمرالزمنيوالقدراتالنمائية .ٛ

 .،لدىمجموعتيالدراسة(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
الجسمية،)ئيةتوجدعبلقةارتباطيوذاتداللةإحصائيةبيفترتيبالوالدةوالقدراتالنما .ٜ

 .،لدىمجموعتيالدراسة(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية
ٔٓ.  القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،

واالتصالية التعميمية لدى(االجتماعية، لموالديف، التعميمي المستوى لمتغير تعزى ،
 .راسةمجموعتيالد

ٔٔ.  القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،
 .،تعزىلمتغيرنوعاألسرة،لدىمجموعتيالدراسة(االجتماعية،التعميميةواالتصالية

ٕٔ.  النمائية القدرات في إحصائية داللة ذات فروؽ الذاتية،)توجد المساعدة الجسمية،
الت واالتصاليةاالجتماعية، لدى(عميمية لؤلسرة، االقتصادي المستوى لمتغير تعزى ،

 .مجموعتيالدراسة
ٖٔ.  القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة فروؽ توجد الذاتية،)ال المساعدة الجسمية،

 .،تعزىلمتغيروجودقرابة،لدىمجموعتيالدراسة(االجتماعية،التعميميةواالتصالية
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 الفصل الرابع

ريقة واإلجراءاتالط

 منهج الدراست: أوالً 

 جمخمع الدراست: ثانياً 

 عينت الدراست: ثالثاً 

 أداة الدراست: رابعاً 

 خطىاث الدراست: خامساً 

 املعاجلت اإلحصائً: سادساً 
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 الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات


 يتناوؿ في تضمنت تيوال الدارسة، ىذه في تباعياا تـ التي اإلجراءات ،الفصؿ ىذاالباحث،
لمفصَّبل اتوضيح مف  الدراسة وأداة الدراسة، وعينة مجتمع ووصؼ المتبع، الدراسة منيجكؿ

جراءاتو جرائيا الدراسة تنفيذ وكيفية ليا، والثبات الصدؽا   المستخدمة اإلحصائية واألساليب ،وا 
:مفصؿلماسبؽذكرهمفاإلجراءات وصؼ يمي وفيما.فييا


 :منيج الدراسة: أولً 
التيتصؼ،ق الدراسة، الذييتوافؽمع المقارف، الوصفيالتحميمي المنيج الباحثباستخداـ اـ

فالمنيجالوصفيىوالذييقوـ.وتقارفبيفظاىرتيففيغايةاألىمية،ىماالتوحدومتبلزمةداوف
(ٛٛٔ:ٜٕٓٓ)لذلؾنجدقنديمجيوالسامرائي.بوصؼالظاىرة،كماىي،دوفتدخؿمفالباحث

يقوالف الظروؼ: وتبرير وتحديدىا، الظاىرة، بوصؼ ييتـ الذي ىو الوصفي المنيج إف
.والممارسات،أوالتقييـوالمقارنة

القادر ٕٔٔٓ)ويضيؼعبد :٘ٛ والمسح( الحالة، ودراسة التحيز، يتطمبعدـ المنيج ىذا أف
.الشامؿلمايتعمؽبيذهالمشكمة،أوالظاىرة


 :سةمجتمع الدرا: ثانياً 

شمؿمجتمعالدراسةجميعاألطفاؿالمتوحديف،وذويمتبلزمةداوف،المتردديفعمىجمعيةالحؽ
مففئةطفبلوطفمةٙٗموزعيفإلى(طفؿوطفمةٖٛٔ)والذيبمغعددىـ.فيالحياةبمدينةغزة

.مففئةمتبلزمةداوفطفبلوطفمةٕٜالتوحد،و


 :الدراسة عينة: ثالثاً 
ختيارالعينة،مفاألطفاؿالمتردديفعمىجمعيةالحؽفيالحياةبغزة،والتيتتراوحقاـالباحثبا

بيف ما ٜ-ٗ)أعمارىـ قصدية( بطريقة سنواتلمفئتيف، الدراسة. (طفؿوطفمةٓ٘)وبمغتعينة
طفؿمفٕ٘و.مفالذكور(٘ٔ)مفاإلناثو(ٓٔ)طفؿمففئةالتوحد،منيـٕ٘موزعةإلى

.مفالذكور(٘ٔ)مفاإلناثو(ٓٔ)اوف،فيالمجموعالعاـ،منيـفئةمتبلزمةد
المستوىالتعميميلموالديف،العمر،الجنس،)والجداوؿالتاليةتوضحتوزيعالعينة،حسبالمتغيرات

(.نوعاألسرة،المستوىاالقتصادي
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 يوضح المستوى التعميمي آلباء وأميات أطفال التوحد :(1-4)جدول رقم 

 

 األميات اآلباء وى التعميميالمست
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

ٓٓٗٔ ابتدائي
ٕٖٔٙٔٗ إعدادي
ٕٛٗٔٗٗٔٔ ثانوي
ٖٜٓٗٓٔٙ جامعي
ٕٕٓٓٔ٘ٓٓٔ٘ المجموع


 متالزمة داونيوضح المستوى التعميمي آلباء وأميات أطفال  :(2-4)جدول رقم 

 األميات اآلباء  ميالمستوى التعمي
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

ٕٖٕٔٗٙ  ابتدائي 
ٕٗٙٓٗٓٔ إعدادي
ٕٖٓٙ٘ٔٔ ثانوي
ٕٗٔٗٙ جامعي
ٕٕٓٓٔ٘ٓٓٔ٘ المجموع

 
العينة حسب العمريوضح  :(3-4)جدول رقم 

 

 متالزمة داون التوحد العمر
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

ٕٕٛٚٗٙ 5-4من 
ٗٗٔٔٓٗٓٔ 7-6من 
ٕٖٜٛٚٙ 9-8من

ٕٕٓٓٔ٘ٓٓٔ٘ المجموع
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العينة حسب الجنسيوضح  :(4-4)جدول رقم 
 

 متالزمة داون التوحدالجنس
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

ٓٙ٘ٔٓٙ٘ٔ ذكر 
ٓٗٓٔٓٗٓٔ أنثى

ٕٕٓٓٔ٘ٓٓٔ٘ المجموع


العينة حسب نوع األسرةيوضح  :(5-4)جدول رقم 
 

 متالزمة داون التوحدنوع األسرة
النسبة المئوية التكرارالنسبة المئويةالتكرار

ٕٖٕٔٛٚ ممتدة
ٕٕٕٛٛٚٛٔ نووية
ٕٕٓٓٔ٘ٓٓٔ٘ المجموع

 
يالعينة حسب المستوى القتصاديوضح  :(6-4)جدول رقم 

 

 متالزمة داون التوحدالمستوى القتصادي
النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار

ٕٕٖٗٛٔ٘ٔ شيكل 1511أقل من 
ٕٖٕٔٗٙ شيكل 3111-1611من 

ٕٗٔٗٙ شيكل 3111أكثر من 
ٕٕٓٓٔ٘ٓٓٔ٘ المجموع


 :أداة الدراسة: رابعاً 

تبارالصورةالجانبيةلمطفؿ،الذييعتبرمفأحداختباراتاستخدـالباحث،فيىذهالدراسة،اخ
:برنامجبورتيدجلمتدخؿالمبكر،والتيسيتـتفصيميااآلف

 :اختبار الصورة الجانبية
أو،مفمياراتفشؿ،سنواتٜمفسفالميبلدوحتىالطفؿتحتويعمىمعموماتعف وىوقائمة

،نجاح النفسيفضبلعف مكتوباالخ وىذا.التقرير ويحتويعمىصدؽ،ومقنف،ومدوف،تبار
:ويقيسالعمرالعقميفيالقدراتالتالية،Alpren Bollوىومفتأليؼ.وثباتعالي
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 ويقيسىذااالختبار.ويشمؿالمياراتالجسمية،التييقوـبيااألطفاؿ:العمر الجسمي
ـبيا،ومدىتوافؽالعمرالميارات،التييستطيعطفؿالتوحد،وطفؿمتبلزمةداوف،القيا

.الزمنيلمطفؿمععمرهالجسمي
 ميارات:العمر في المساعدة الذاتية الذاتيةويشمؿ األطفاؿ،المساعدة بيا التييقوـ ،

أنفسيـفياالستمراربحياتيـبشكؿجيد ليساعدوا التي. االختبارالميارات، ويقيسىذا
ياـبيا،ومدىتوافؽالعمرالزمنيلمطفؿيستطيعطفؿالتوحد،وطفؿمتبلزمةداوف،الق

.مععمرهفيالمساعدةالذاتية
 األطفاؿ:العمر الجتماعي بيا يقوـ التي االجتماعية، الميارات ويشمؿ ىذا. ويقيس

ومدى بيا، القياـ داوف، متبلزمة وطفؿ التوحد، طفؿ يستطيع التي الميارات، االختبار
.االجتماعيتوافؽالعمرالزمنيلمطفؿمععمره

 طفؿ: اإلدراكي العمر المعرفي األكاديمي يستطيع التي الميارات، االختبار ىذا يقيس
عمره مع لمطفؿ الزمني العمر توافؽ ومدى بيا، القياـ داوف، متبلزمة وطفؿ التوحد،

.التعميمي
 ومدى:التصال العمر في مجال األطفاؿ، بيا يقوـ التي المياراتاالتصالية، ويشمؿ

.افؽالعمرالزمنيلمطفؿمععمرهاالتصاليتو
مف،فيياكؿماحصؿعميوالطفؿ وىذهالقائمةيسجؿ. sheet االختبارقائمةالتسجيؿويشمؿ

مقسـ،التسجيؿعمىشكؿرسـبياني وصفحاتقائمة.بطريقةمختصرة،أونجاح،مياراتفشؿ
تختمؼتووقيم،ددبعددمفاألشيرمح كؿصندوؽ، boxes أوصناديؽ، blocks إلىمربعات
.ٕٔأخرىو،أشيرٙقيمتويافبعض.عفاآلخر


 :الخصائص السيكومترية لالختبار

سيتـعرضالخصائصالسيكومتريةلبلختبار،مفخبلؿالدراساتالتيأجريتعميو،لمتأكدمف
.صحتو،وصدقووثباتو


:صدق اختبار الصورة الجانبية

.بدراسة،لمتعرؼعمىصدؽوثباتاختبارالصورةالجانبية(ٕٓٓٓ)وآخروفGeraldقاـجيرالد
:وجاءتالنتائجكمايمي
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الجانبيةبيفاالرتباطمعامؿ:الصدق التالزمي .ٔ بيفتراوحبينيو،وستانفورد،مقياسالصورة
ةالصوربيفاالرتباطمعامبلتوتراوحت.األكاديميمقياسملٙٚ,ٓوالبدني،لممقياس٘ٗ,ٓ

.الحركيمقياسملٛٗ,ٓوٚٓ,ٓ،بيفمتعمـلالشخصيواإلنجازالجانبية،

مراجعةتتم:المحتوى صدق .ٕ المقاييس، تناولت التي النمائية،المياراتلتحديدالدراسات

معيعمموفالذيف،المعمميفمفمجموعةمفخبلؿ،اختبارالصورةالجانبيةعناصرتطويرو
ديفتوة،ضحاوييا،منياأنياعمبلحظاتواوقدم،األداةواستخدموالذيفاالمعوقيف،األطفاؿ

الفئةتتسؽمعياأنلضماف،دوالبنتحميؿاستخداـتـكما.التعميميةالتدخبلت،وتقييـ،تصميـل
 .المناسبةالعمرية

مف،والمعمـالوالديفتقريراختمؼعندماو،أطفاليـأداءحوؿدقيقةمعموماتاآلباءقدـكما
.لؤلطفاؿالمباشرالتقييـخبلؿ


:ثبات اختبار الصورة الجانبية
 جيرالد ٕٓٓٓ)وآخروفGeraldقاـ الصورة( اختبار وثبات، صدؽ، عمى لمتعرؼ بدراسة،

:وجاءتالنتائجكمايمي.الجانبية
ٛٚ,ٓ،لمجسميٜٚ,ٓ:الخمسةالمقاييسمفلكؿألفامعامبلتكانت:معامل ألفا كرونباخ .ٔ

.لبلتصاؿٖٛ,ٓو،لؤلكاديميةٚٛ,ٓ،االجتماعيةالتنميةأجؿمفٕٛ,ٓ،الذاتدةلمساع
عادة ثبات .ٕ نقاطكثيرةكانتمتشابيةفي(:أياـٖإلىٕمففتراتمع)اختبار الختبار وا 

البندفي%ٛٙ،وابعضبعضياتشابؤالبندضمفمف%ٓ٘،وكافمفاألطفاؿ%ٕٕ
.ابعضبعضياالبندالثالثتشابوفي%ٕٜ،وابعضبعضياالثانيتشابو

التصنيفات ثبات بين .ٖ : الصمةٖ٘اعتمد ذات لمبنود االستجابة، تسجيؿ نقاط عمى .مدرسا
و درجات درجات،يـمنٕ٘تشابيت تشابيت األوؿمعمميف٘كما البند جميع.في وكاف

.النموذجدرجةمف،بنديفضمفمتشابييف،(ٖ٘)المعمميف

 :ات الدراسةخطو : خامساً 

:قاـالباحثبإجراءالخطواتالتالية
واستشارة .ٔ السابقة، الدراسات بعض عمى اإلطبلع خبلؿ مف الدراسة، عنواف اختيار

عمـ قسـ بأساتذة واالستعانة البحثالعممي، مجاؿ في أصحابالخبرة، المتخصصيف،
.النفسبالجامعةاإلسبلمية
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الدراسة،ودراستيا،بشكؿمعمؽ،يساعدفيجمعالدراساتالسابقة،التيتخصموضوع .ٕ
.بمورةفروضالدراسة،وعنوانيا

إعدادخطةالدراسة،وتقديميالممناقشة،مفقبؿأساتذةقسـعمـالنفس،مفخبلؿجمسة .ٖ
جراءبعضالتعديبلتعمىخطةالدراسة .سيمنار،وا 

لفئاتالمستيدفةمفزيارةجمعيةالحؽفيالحياةبحيالشجاعيةفيغزة،لمتعرؼعمىا .ٗ
المستيدفة الفئات عمى الدراسة أداة لتطبيؽ مسؤولييا مع والتنسيؽ الدراسة، قاـ. كما

.الباحثبالحصوؿعمىمعموماتمفصمة،عفالفئاتالمستيدفة
بأىؿ .٘ واالستعانة الجامعات، مكتبات ضمنيا مف غزة، مدينة في مكتبة مف أكثر زيارة

وتـإنجازكتابةاإلطارالنظري،.طارالنظريوكتابتوالتخصص،لمحصوؿعمىمادةاإل
.بمساعدةمفالمشرؼعمىالدراسة،مفخبلؿعدةجمساتإشرافية

.الحصوؿعمىأداةالدراسة،والتدربعمىتطبيقيا،والحصوؿعمىمعاييرصدقياوثباتيا .ٙ
.مييازيارةجمعيةالحؽفيالحياة،وحصرأعدادالعينة،التيسيتـالتطبيؽع .ٚ
 .استخداـالمنيجالوصفيالتحميمي،ألنوأنسبالمناىج،وأقربيا،لمتعامؿمعالدراسة .ٛ
،األطفاؿتطبيؽأداةالدراسةعمىالعينةالمستيدفة،مفخبلؿمقاببلتمعأولياءأمور .ٜ

 .واألطفاؿأنفسيـ،فيمقرجمعيةالحؽفيالحياة
وبمساعدةالمشرؼ،.Spssحميؿاإلحصائيتفريغبياناتاالختبارلمعينة،فيبرنامجالت .ٓٔ

 .تـإنجازالتحميؿاإلحصائي،والمعالجةاإلحصائية،لبياناتالدراسة
 .عرضالنتائج،وتفسيرىا،مفخبلؿتفسيركؿفرضعمىحدة .ٔٔ


 :الصعوبات التي واجيت الباحث: سادساً 
متخصصيف،ولـالحصوؿعمىمعاييرأداةالدراسةكافصعبا،إذأفالباحثطرؽبابال .ٔ

بعض وجد حتى العنكبوتية، والشبكة المكتبات، في كثيرا وبحث المعايير، تمؾ يجد
 .الدراسات،التيأجريتعمىأداةالدراسة،الختبارصدقياوثباتيا

إلى .ٕ حضورىـ عدـ خبلؿ مف االختبار، تطبيؽ في األطفاؿ، بعضأىالي تعاوف عدـ
.الجمعية


 :المعالجة اإلحصائية: سابعاً 

:اعتمدالباحث،فيدراستو،عمىالمعالجاتاإلحصائيةالتالية
.معامؿاالرتباطبيرسوف .ٔ
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ٕ. T- test.
 .One way Anovaتحميؿالتبايفاألحادي .ٖ
.اختبارمافويتني .ٗ
(.التكرارات،النسبالمئوية،المتوسطالحسابي،االنحراؼالمعياري)اإلحصاءاتالوصفية .٘
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 الفصل الخامس

عرض وتفسير النتائج

 نخائج الدراست ومناقشخها: أوالً  

 حىصياث الدراست: ثانياً  

 مقرتحاث الدراست: ثالثاً  
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 الفصل الخامس
عرض وتفسير النتائج

 :تمييد
عرضبعض ثـ الباحثوتفسيرىا ليا توصؿ التي عرضالنتائج الفصؿ ىذا يتضمف

باحثيففيمجاؿالدراسة،وأخيرًاعرضبعضالمقترحاتلمدراسةوالبحثالتييمكفأفتساعدال
.التوصياتالمستنبطةمفالدراسة

 

 :اختبار العتدالية
قاـالباحثبتنفيذاختباراالعتداليةلمتأكدمفأفتوزيعالبياناتاعتداليمفخبلؿاستخداـاختبار

.KSكممجروؼوسميرنوؼ


 KSيوضح اختبار كممجروف وسمير نوف ( 1-5)جدول 
العمريافالب

الجسمي
المساعدة
الذاتية

العمر
االجتماعي

العمر
التعميمي

العمر
االتصالي

ٓ٘ٓ٘ٓ٘ٓ٘ٓ٘العدد
االختبارات

المعممية
ٓٓٛ,ٕٙٓٙٗ,ٖٛٓٛٙ,٘ٗٓٙٚ,ٖٙٓٓٛ,ٔٙالمتوسط

ٖٙٙ,ٖٖٜٔٗ,ٕٚٔٛٛ,ٜٖٔٗ٘,ٕٜٜٙٗ,ٖٕاالنحراؼالمعياري
ٕٙ٘,ٜٔ٘ٛ,ٓ٘ٔٛ,ٓٙٙٚ,ٖٓٚٗ,ٓ(zمعامؿ)جروؼوسميرنوؼكمم

٘ٛٓ,ٕٓ٘ٗ,ٕٓٓ٘,ٓٓٓٙ,ٜٜٓٔ,ٓمستوىالداللة


العمر)فيمتغيرات(٘ٓ,ٓ)أكبرمف(z)يتضحمفالجدوؿالسابؽأفالقيمةاالحتماليةلمعامؿ
األمرالذي(الجسمي،عمرالمساعدةالذاتية،العمراالجتماعي،العمرالتعميميوالعمراالتصالي

.إلىاعتداليةالتوزيعلممتغيراتالسابقة،ولذلؾتـاستخداـاإلحصاءاتالمعمميةيشير


 :عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا: أولً 
 :الفرض األول

توجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالقدرات"لمتحقؽمفصحةالفرضاألوؿالذيينصعمىأنو
 النمائية االجتما) الذاتية، المساعدة واالتصاليةالجسمية، التعميمية عية، التوحد( أطفاؿ بيف

لمفرؽبيفمتوسطيمجموعتيفمستقمتيف،فجاءت(ت)،قاـالباحثبحسابمعامؿ"ومتبلزمةداوف
:النتائجعمىالنحوالتالي
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 لمفروق في القدرات النمائية" ت"يوضح نتائج حساب معامل ( 2-5)جدول

العددالمجموعةالمتغير
المتوسط
يالحساب

االنحراؼ
المعياري

درجة
الحرية

قيمةت
المحسوبة

مستوى
االستنتاجالداللة

العمر
الجسمي

ٜٙٛ,ٕٕٓٓ٘,ٖٕ٘٘التوحد
دالةٔٔٓ,ٓ-ٜٖٙ,ٕٛٗ

ٕٖٚ,ٖٕٓٛٓ,ٕٓٚ٘داوف
المساعدة

الذاتية
ٜٕٖ,ٕ٘ٓٗٙ,ٕٓ٘٘التوحد

 دالةٓٓٓ,ٓ-ٜٜٗ,ٖٛٗ
ٖٜٔ,ٕٓٓٛٛ,ٕٙٚ٘داوف

العمر
االجتماعي

ٖٗ٘,٘ٔٓٓٙ,ٖٕ٘٘التوحد
 دالةٓٓٓ,ٓ-ٖٔٔ,ٗٛٗ

ٚٔٛ,ٛٔٓٙٚ,ٕ٘٘٘داوف
العمر
التعميمي

ٕٔٛ,ٕ٘ٔٓٗ,ٕٕٛ٘التوحد
 دالةٓٓٓ,ٓ-ٚٚٛ,ٗٛٗ

ٜٗٚ,ٖٔٓٛٙ,ٕٛٗ٘داوف
العمر

االتصالي
ٕٕٚ,ٖٔٓٗٛ,ٕٕٔ٘التوحد

 دالةٜٓٓ,ٓ-ٖٚٚ,ٕٛٗ
ٖٚٛ,ٕٔٓٙٚ,ٖٕٔ٘داوف



يبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽوجودفروؽدالةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيكؿ
القدراتالنمائيةلصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،األمرالذييشيرإلىتحقؽالفرضالذيينص

 النمائية القدرات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو عمى ال) المساعدة ذاتية،الجسمية،
واالتصالية التعميمية االجتماعية، داوف( ومتبلزمة التوحد أطفاؿ دراسة".بيف مع يتفؽ وىذا

.(ٕٛٓٓ) Molloy& other ويختمؼمعدراسةموليوآخروف(ٕٓٓٓ)محمد
والعمراالجتماعيوالعمر الذاتية العمرالجسميوعمرالمساعدة ومفذلؾيتضحأف

لدىمتبلزمةداوفأكبروأفضؿوأكثرتطورمماىولديوعندأطفاؿالتعميميوالعمراالتصالي
التوحد،حيثأفأطفاؿمتبلزمةداوفيستخدموفمياراتيـبشكؿأفضؿمفأطفاؿالتوحدسواء

.اجتماعياأوجسميًاأومساعدةالذاتأوتعميميًاأواتصالياً
أمورى الباحثلؤلطفاؿوأولياء اتضحمفخبلؿمبلحظة خبلؿالمقاببلتوتطبيؽوقد ـ

األطفاؿ لدى وضعفا تأثرا األعمار أكثر ىما االتصالي والعمر التعميمي العمر أف االختبار،
.التوحدييفوأطفاؿمتبلزمةداوف،إالأفأطفاؿمتبلزمةداوفأدائيـأفضؿمفأطفاؿالتوحد

أكثرمينيةمفأطفاؿويفسرالباحثىذهالنتيجةبأفأطفاؿمتبلزمةداوفيتمقوفخدمات
التوحد،وذلؾلحداثةالتعامؿمعفئةالتوحدفيالمجتمعالفمسطينيوعدـوجودأماكفأومؤسسات
خاصةبيـ،فنجدأفأطفاؿمتبلزمةداوفيتمقوفخدماتالتدخؿالمبكرممايساعدعمىالكشؼ

أطفاؿا بينما ، لتوحداليتمقوفخدماتالتدخؿالمبكروتطويرالمياراتوالقدراتالنمائيةلدييـ
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األمرصعوبةفي يزيد يصعبعمميةالكشؼالمبكروالتدخؿالعبلجيالمبكر،مما المبكرمما
.تطويرالقدراتالنمائيةلدييـ

حيثأفالوصوؿإلىتقديـخدماتمينيةوتقنياتعبلجيةيعتبرتحديًاكبيرًا،ألفاالضطرابيبدأ
 فيالحياةويرافقوعجزمعرفيوعقمي،وارتباطتقديـالخدماتالمينيةفيالمراحؿالمبكرةجدًا

(ٔٗٔ:ٕٔٓٓعبدا،.)والتقنياتالعبلجيةبعمميةالفحصوالتقديروالتقويـالتشخيصيلمطفؿ
ويفسرالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية

ةداوفبأفأطفاؿالتوحدلدييـخمؿواضحفيقدراتيـالنمائيةومفالصعبلصالحأطفاؿمتبلزم
بعكسأطفاؿمتبلزمةداوففإفقدراتيـالنمائيةأفضؿمفالتوحدييف،وذلؾألفأطفاؿ تطويرىا
وقدراتيـ مياراتيـ اآلخريفوذلؾيؤثرعمىتنمية يعانوفمفصعوباتفيالتواصؿمع التوحد

أماأطفاؿمتبلزمةداوففمدييـالقدرةعمىالتواصؿمعاآلخريفوبالتاليلدييـالنمائيةاألخرى،
.قابميةلمتعمـأكثرمفالتوحدييفومفثـفإفلدييـالقدرةعمىتطويرقدراتيـالنمائية

نسبة وتبمغ النمائية، والقدرات الميارات كؿ عمى تؤثر التواصؿ في اإلعاقة أف حيث
.تقريباً%ٓ٘الذيفيعانوفمفمشاكؿشديدةفيالتواصؿاألشخاصالتوحدييف

(ٖٛ-ٖٚ:ٕٗٓٓالزريقات،)
ويواجوالعديدمفالتوحدييفمشاكؿوصعوباتفيالتعمـأياليستطيعوفاكتسابالكثير

(٘ٙ:ٕٕٓٓنصر،.)مفالمفاىيـاألساسيةالتيتساعدعمىاالتصاؿوالتعامؿمعاآلخريف
أطفاؿمتبلزمةداوفلدييـقابميةلمتعمـأكثرمفأطفاؿالتوحد،ممايؤثرويرىالباحثأف

مفخبلؿ لدىأطفاؿالتوحد،وكافذلؾواضحا النمائيةبشكؿأفضؿمما عمىتطويرقدراتيـ
ردودفعؿاألىاليخبلؿالمقاببلتالتيأجراىاالباحثمعيـومعأطفاليـ،حيثكافواضحامف

يأفالتعامؿمعأطفاؿمتبلزمةداوفأفضؿوأسيؿمفالتعامؿمعأطفاؿخبلؿمقاببلتاألىال
.التوحدوأفأطفاؿداوفأكثراستجابةلمتعمـوالتدريبمفأطفاؿالتوحد

ويفسرالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية
المعرفةالواضحةعفلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفبأفآباءوأميات أطفاؿمتبلزمةداوفلدييـ

بينما النمائية، قدراتيـ تطوير في ومساعدتيـ معيـ التعامؿ الممكف مف وبالتالي مرضأبنائيـ
الموقؼمختمؼمعأىؿأطفاؿالتوحدحيثأفالرؤيةمشوشةلدييـبالنسبةلمرضأبنائيـوليس

.مساعدةأبنائيـلتطويرقدراتيـالنمائيةلدييـالمعموماتالكافيةالتيتساعدىـفي
تقاف حيثأفاآلباءيحتاجوفإلىمعموماتومياراتعمميةحوؿالتوحدوطرؽالعبلجوا 
التأثيرعمىأنماط وكيفية مفاكتسابسموكياتجديدة، لتمكيفطفميـ محددة استراتيجياتتعمـ

(ٕٖٖ:ٕٗٓٓالزريقات،).تعمـطفميـ
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أف كيؼيمكف يتعمموا لـ ألنيـ الطفؿ، مساعدة عمى القدرة بعدـ أحيانًا اآلباء ويشعر
 البلـز الزمف دوفمعرفة اآلخر األسموبتمو يستخدموف ما وغالبًا المتوحد، الطفؿ مع يتعامموا

(ٖٓٗ:ٕٗٓٓالزريقات،).الستخدامولتحقيؽالنتائجالمرغوبة
ويرجعالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية
لصالحأطفاؿمتبلزمةداوفأفأطفاؿمتبلزمةداوفيتـالتعامؿمعيـبشكؿمينيأفضؿحيث

في الميني المجاؿ عمى جديد التوحد فئة مع التعامؿ يشوبوأف يزاؿ ال الفمسطينيو المجتمع
بعضالغموض،كماأنويفتقرإلىبرامجمينيةىامةلمتعامؿمعاألطفاؿالتوحدييفمثؿبرنامج

عبلوةعمىأفطبيعةالمرض.التدخؿالمبكرالذياليطبؽمعالتوحدييففيالمجتمعالفمسطيني
متبلزمةداوفوبالتاليالتعامؿمعوأعقدتمعبدورًاىامًاحيثأفمرضالتوحدأعقدبكثيرمف

.وأصعبوىذايؤثرعمىتنميةالقدراتالنمائيةلدىأطفاؿالتوحد


 :الفرض الثاني
 أنو ينصعمى الذي الفرضالثاني صحة مف لمتحقؽ في" إحصائية داللة ذات فروؽ توجد

داوف ومتبلزمة أطفاؿالتوحد بيف الباحثبا"المياراتالجسمية قاـ ويتني،، اختبارماف ستخداـ
:فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالي

 يوضح نتائج اختبار مان ويتني لمميارات الجسمية( 3-5)جدول
الميارات
العددالمجموعةالجسمية

متوسط
الرتب

مجموع
 zمعامؿالرتب

مستوى
االستنتاجالداللة

رفعالرأس
وىومستمقي

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
التدحرجعمى

البطف
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

الزحؼ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

االلتقاط
بأصبعيف

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

الوقوؼ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

الريالة
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘التوحد

غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘داوف

غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحدصعودالسمـ
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ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوفبمساعدة

المشي
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

فؾغطاء
الحموى

-ٜٛٚ,ٔٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٚٚٓ,ٓ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف
قذؼاألشياء
لمسافةمتر

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
صعودالسمـ

كؿدرجةلبقدـ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

دراجةبثبلث
عجبلت

ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد
غيردالةٖٕ٘,ٓ-ٖٗٔ,ٔ

ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

خطعمودي
ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘دالتوح

دالةٔٓٓ,ٓ-ٕٔ٘,ٖ
ٓٓ,ٚٚ٘ٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

قفزعف
سـٕٓ

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالة٘ٗٗ,ٓ-ٗٙٚ,ٓ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف
قفزبالقدميف

ـٖ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

المقص
ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحد

دالةٕٓٓ,ٓ-ٜٓٓ,ٖ
ٓٓ,ٚٚ٘ٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

ـ٘,ٔقفزبقدـ
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٜٖ٘,ٓ-ٜٚٔ,ٓ
ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

صعودوىبوط
الدرج

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٙ٘٘,ٓ-ٜٓ٘,ٓ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

ـ٘,ٔرميكرة
ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘وحدالت

دالةٜٖٓ,ٓ-ٗٙٓ,ٕ
ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

أكرةالباب
وفتحو

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

قصدائرة
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٕٕٙ,ٓ-ٕٓٔ,ٔ
ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

التقاطكرة
ـ٘,ٔ

ٓٓ,ٔٙ٘ٗٗ,ٕٕٕ٘التوحد
غيردالةٚ٘ٓ,ٓ-ٜٔٓ,ٔ

ٓٓ,ٗٔٚٙ٘,ٕٕٛ٘داوف

ـٖقفزبقدـ
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٖٔٔ,ٓ-ٗٔٓ,ٔ
ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

دالةٛٓٓ,ٓ-ٓٙٙ,ٕٓٓ,ٕ٘٘ٓٓ,ٕٕٔ٘التوحدقفزالحبؿ
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ٓٓ,ٓ٘ٚٓٓ,ٖٕٓ٘داوف

المفتاح
ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد

غيردالةٜٖٔ,ٓ-ٛٚٗ,ٔ
ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

كرةطيف
وقذفيا

ٓ٘,ٚٛٗٓ٘,ٜٕٔ٘التوحد
دالةٔٓٓ,ٓ-ٖٖٙ,ٖ

ٓ٘,ٚٛٚٓ٘,ٖٕٔ٘داوف

الحجمة
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غبردالةٗٛٗ,ٓ-ٓٓٚ,ٓ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

التزحمؽ
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٜٖ٘,ٓ-ٔ٘ٛ,ٓ
ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

قصصورة
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٕٖٓ,ٓ-ٕٖٓ,ٔ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

نطالحبؿ
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٙٔٚ,ٓ-ٖٗٙ,ٓ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

كرسينقؿ
مطبخ

ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖٖٛ,ٓ-ٜٛ٘,ٓ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

التسابؽ
ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد

غيردالةٙ٘ٔ,ٓ-ٛٔٗ,ٔ
ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

كرةبيدواحدة
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٕٙٔ,ٓ-ٓٓٗ,ٔ
ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

عودالكبريت
ٓٓ,ٖٖٖٗٛ,ٕٛٔ٘التوحد

غيردالةٔٚٛ,ٓ-ٖٙٔ,ٓ
ٓٓ,ٕٜٕٓٚ,ٜٕٔ٘داوف

المفتاح
ٓٓ,ٓ٘٘ٓٓ,ٕٕٕ٘التوحد

دالةٜٗٓ,ٓ-ٜٙٙ,ٔ
ٓٓ,ٕ٘ٚٓٓ,ٜٕٕ٘داوف

الغمز
ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد

غيردالةٖٕٓ,ٓ-ٕٓٓ,ٔ
ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

المحف
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٙٔٚ,ٓ-ٖٗٙ,ٓ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

التباري
ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحد

دالةٕ٘ٓ,ٓ-ٕٕٗ,ٕ
ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف

الدراجةفي
الشارع

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٙٔٚ,ٓ-ٖٗٙ,ٓ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
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طفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوفيبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽوجودفروؽدالةبيفأ
رسـخطعمودي،استخداـالمقصمفخبلؿمسكوبيدومسؾورقة)فيالمياراتالجسميةالتالية

سـ،عمؿكرةمفطيفٕٓـ،قفزعفحبؿارتفاع٘,ٔباليداألخرىلقصيا،رميالكرةلمسافة
غبلؽمفتاحالباب،التباريبإ٘,ٕوقذفيالمسافة لرياضةمثؿكرةالقدـمعأطفاؿمفـ،فتحوا 

لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،األمرالذييشيرإلىتحقؽالفرضالذي(سنةٔٔ-ٓٔعمر
ينصعمىأنوتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالمياراتالجسميةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمة

.داوف
يعنيأفأطفاؿمتبلزمةداوفيمارسوفالمياراتا لجسميةالتاليةأفضؿمفأطفاؿالتوحدوىذا

رسـخطعمودي،استخداـالمقصمفخبلؿمسكوبيدومسؾورقةباليداألخرىلقصيا،):وىي
ـٕ٘,ٕسـ،عمؿكرةمفطيفوقذفيالمسافةٕٓـ،قفزعفحبؿارتفاع٘,ٔرميالكرةلمسافة

غبلؽمفتاحالباب،التباريبالرياضةمثؿكرةالق (سنةٔٔ-ٓٔدـمعأطفاؿمفعمر،فتحوا 
ومفذلؾيتضحأفالعمرالجسميلدىمتبلزمةداوفأفضؿوأكثرتطورمماىولديو
عندأطفاؿالتوحد،حيثأفأطفاؿمتبلزمةداوفيستخدموفمياراتيـالجسميةبشكؿأفضؿمف

خبلؿالمقاببلتوتطبيؽأطفاؿالتوحد،إالأنوومفخبلؿمبلحظةالباحثلؤلطفاؿوأولياءأمورىـ
.االختبارأتضحأفالعمرالجسميلمفئتيفمتأخربشكؿممحوظعفالعمرالزمني

ويفسرالباحثذلؾبأفأطفاؿمتبلزمةداوفيتمقوفتدريبوتعميـوتأىيؿمفقبؿاألىالي
ويساعد بشكؿايجابي، الجسمية وقدراتيـ يؤثرعمىمياراتيـ مما عمىأكثرمفأطفاؿالتوحد،

المعمومات ولدييـ كافاألىؿميتميفبتطويرقدراتأبنائيـ فكمما بشكؿدائـ، وتنميتيا تطويرىا
.الكافيةعفمرضأبنائيـكمماكافتعامميـوتدريبيـألطفاليـمؤثربشكؿايجابي

عمىحيثأفآباءاألطفاؿالمتوحديفيمعبوفأدوارًامتعددةفيحياةأطفاليـفيـأوؿمفيتعرؼ
.المشكبلتالنمائيةوييتموابياحتىيتوصموالتشخيصليا،ويطوروفالخدماتالمناسبةألطفاليـ

البرنامج في المتعممة الميارات أف مف يتأكدوا حتى أطفاليـ تعميـ عممية في مشاركيف فاآلباء
فيتعميـأطفاليـالسموكيات المناسبةفيالمنزؿالتربويتنتقؿإلىاألوضاعالمنزليةليمعبوادورًا

(ٖٖٔ:ٕٗٓٓالزريقات،.)والمجتمع
ويرجعالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالمياراتالجسمية

عمىالتقميدوالتعمـلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفأفأطفاؿالتوحديعانوفمفضعؼفيقدراتيـ
ممايؤثرعمىتطويرقدراتيـالجسميةألنيـيجدواصعوبةفيتقميدحركاتاآلخريفوالسموكيات
نمايركزوفعمىحركةمعينة التيتنفذأماميـ،وعدـقدرتيـعمىالتسمسؿفيتنفيذالحركاتوا 

.النمطيواليحبوفالتغييرويستمروافيتكرارىابشكؿطقوسي،كماأنيـيحافظوفعمىالسموؾ
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افتقارفيالقدرةعمىالتعميـوالتقميدوعدـقدرةعمىاستقباؿ حيثأفاألطفاؿالتوحديوفلدييـ
إنماء أو تدريبيـ يعيؽ مما متكررة بحركاتطقوسية وقياميـ المحيطة البيئة في دقيقة رسائؿ

(ٜٚٔ:ٕٗٓٓالزريقات،).قدراتيـالجسمية
الميارات في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ بيف فروؽ وجود أف الباحث ويرى
يعانوفمفاختبلؿفيالحواسفالطفؿ داوفأفأطفاؿالتوحد لصالحأطفاؿمتبلزمة الجسمية

أواليريجيدامثبًلسيكوفلديومعموماتخاط ئةمشوشةسوؼتؤثرعمىالذياليسمعجيدًا
وبالتاليسوؼيحدثخمؿفي أوتنفيذا إدراكولمتعميماتأوالسموكياتالتييجبعميوتعمميا
التدريبوضعؼفيتنميةالمياراتالجسمية،بعكسأطفاؿمتبلزمةداوففالحواسلدييـأفضؿ

.أطفاؿالتوحدمفأطفاؿالتوحدوبالتاليتنميةالمياراتالجسميةبشكؿأفضؿممالدى
المياراتالجسمية الحركيوتطوير النمو في خمؿ عمىوجود الحواسيساعد اختبلؿ حيثأف
فالسمعمثبًلمفالممكفأفيؤثرفيالنموالجسميفقدأشارتإحدىالدراساتإلىأفاألطفاؿ

أفاألطفاؿالتوحديوفيستجيبوفبشكؿمتأخروبطريقةتكراريةلممدخبلتالسمعية،وىوافتراض
(ٓٛٔ:ٕٗٓٓالزريقات،.)يسمعوفأكثرمفصوت

ويرجعالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالمياراتالجسمية
عمىلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفإلىوجودخمؿوظيفيفيالجيازالعصبيالمركزيممايؤثر

.النموالحركيونموالمياراتالجسميةلدىأطفاؿالتوحد
حيثأفحدوثاضطرابوظيفيبيفنصفيالمخاأليمفواأليسريؤديإلىعدـثباتأطفاؿ

.التوحدعمىاستخداـيدمعينةفيـيتبادلوفاستعماؿاليداليمنىمعاليسرى
(ٖٓ:ٕ٘ٓٓخطاب،)

أ أو واحدة التوحد أطفاؿ يظير بشكؿمختمؼوقد السموكياتالتالية مف كثر التمويح:
التمايؿأوالترنح،شقمبةالرأس،ضربالرأسبعنؼ،وقدتكوف باأليدي،المشيعمىاألصابع،
العصبي الجياز في وظيفيًا اختبلاًل تعكس الحركة في اضطرابات عف ناتجة السموكيات ىذه

(ٔٛٔ:ٕٗٓٓالزريقات،).المركزي
ويفسرالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالمياراتالجسمية
وعدـ الحركة وفرط االنتباه تشتت مف يعانوف التوحد أطفاؿ بأف داوف متبلزمة أطفاؿ لصالح

.التركيزوذلؾيؤثرعمىنموالمياراتالجسمية
يثأفمعدؿالنمويتأخرلدىالتوحدييفويوجدمظاىرغيرمتناسقةمفالحركةأثناءالوقوؼح

والجموسوفرطفيالحركةوضعؼفيالتآزرالبصريالحركيواالرتخاءواالصطداـ واالنحناء
(ٔٛ:ٜٕٓٓالغريروعودة،.)باألشياء
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ويرجعالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالمياراتالجسمية
لصالحأطفاؿمتبلزمةداوفإلىأفنموالعضبلتالدقيقةوالعضبلتالكبيرةلدىأطفاؿمتبلزمة

لدىأطفاؿالتوحدوه يساعدىـعمى\داوفأفضؿمفنموالعضبلتالدقيقةوالعضبلتالكبيرة ا
أفضؿمما بشكؿ المياراتالجسمية وبالتاليتطوير السموكياتوالتدريبوالتقميد مف الكثير رسة

.ومستمر


 :الفرض الثالث
توجدفروؽذاتداللةإحصائية"لمتحقؽمفصحةالفرضالثالثالذيينصعمىأنو
خداـاختبارماف،قاـالباحثباست"فيمياراتالمساعدةالذاتيةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف

:ويتني،فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالي


 يوضح نتائج اختبار مان ويتني لميارات المساعدة الذاتية( 4-5)جدول
المساعدة
العددالمجموعةالذاتية

متوسط
الرتب

مجموع
 zمعامؿالرتب

مستوى
االستنتاجالداللة

أدواتمسؾ
قريبة

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
مسؾأداة

خمسثواني
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

زجاجة
الرضاعة

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
فيالمساعدة
المبس

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
فيالتجوؿ
المنزؿ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
بكوبالشرب

بمساعدة
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

الحذاءخمع
كمساتوال

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف
بكوبالشرب
مساعدةدوف

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
الممعقة
والسكب

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف
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بيفالفرؽ
الطعاـ
واألشياء

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

المعطؼخمع
المفتوح

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

الشوكة
ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد

دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ
ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

اليديفتنشيؼ
ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد

دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ
ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

األخطارتفادي
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

بالشوكةاألكؿ
والممعقة

ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد
ةدالٗٗٓ,ٓ-ٚٔٓ,ٕ

ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف
المعطؼارتداء
مساعدةدوف

ٓ٘,ٕٔ٘ٓ٘,ٕٕٓ٘التوحد
دالةٕٓٓ,ٓ-ٛٔٔ,ٖ

ٓ٘,ٕٙٚٓ٘,ٖٕٓ٘داوف
،األزرارفؾ

طاالرب،السوست
ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد

دالةغير٘ٛٓ,ٓ-ٖٕٚ,ٔ
ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

الحذاءارتداء
ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد

دالةٜٗٓ,ٓ-ٜٚٙ,ٔ
ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

المرحاض
ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحد

دالةٙٔٓ,ٓ-ٔٓٗ,ٕ
ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف

التبوؿ
ٓٓ,ٓ٘٘ٓٓ,ٕٕٕ٘التوحد

دالةٜٖٓ,ٓ-ٜٙٓ,ٕ
ٓٓ,ٕ٘ٚٓٓ,ٜٕٕ٘داوف

وتنشيؼغسؿ
والوجواليديف

ٓ٘,ٕٔ٘ٓ٘,ٕٕٓ٘التوحد
دالةٕٓٓ,ٓ-ٛٔٔ,ٖ

ٓ٘,ٕٙٚٓ٘,ٖٕٓ٘داوف

المبس
ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحد

دالةٔٓٓ,ٓ-ٕٔ٘,ٖ
ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

لعبةإخفاء
ٓٓ,٘ٚٗٓٓ,ٜٕٔ٘التوحد

دالةٓٓٓ,ٓ-ٕٜٚ,ٖ
ٓٓ,ٓٓٛٓٓ,ٕٖٕ٘داوف

البسكويت
والحميب

ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحد
دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٚٔ,ٖ

ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف
السكينة
والمربى

ٓٓ,ٕ٘٘ٓٓ,ٕٕٔ٘التوحد
دالةٛٓٓ,ٓ-ٓٙٙ,ٕ

ٓٓ,ٓ٘ٚٓٓ,ٖٕٓ٘داوف
دالةٗٓٓ,ٓ-ٜٚٔ,ٕٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحدالتميفوف
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ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

الساندويتش
ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد

دالةغيرٜٔٓ,ٓ-ٕٜٙ,ٔ
ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

السكيف
والتقطيع

ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحد
دالةٕ٘ٓ,ٓ-ٕٕٗ,ٕ

ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف

الشعرتمشيط
ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحد

دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٚٔ,ٖ
ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

منزليةميمات
تعادال

ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحد
الةدٕٓٓ,ٓ-ٜٓٓ,ٖ

ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

شيءإصبلح
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٜٖٛ,ٓ-ٕٙٛ,ٓ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

االغتساؿ
ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد

غيردالةٕٚٓ,ٓ-ٔٓٛ,ٔ
ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

المناسبةاألداة
لؤلكؿ

ٓٓ,ٕ٘٘ٓٓ,ٕٕٔ٘التوحد
دالةٔٔٓ,ٓ-ٕٛ٘,ٕ

ٓٓ,ٓ٘ٚٓٓ,ٖٕٓ٘داوف
اختيار
المبلبس

ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحد
دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ

ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف

فيميمتتنفيذ
ٓ٘,ٚٛٗٓ٘,ٜٕٔ٘التوحد

دالةٓٓٓ,ٓ-ٔٓٙ,ٖ
ٓ٘,ٚٛٚٓ٘,ٖٕٔ٘داوف

الماؿتوفير
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

 دالةغيرٜٖٛ,ٓ-ٕٙٛ,ٓ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

عدةشراء
أشياء

ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد
 غيردالةٛٙٓ,ٓ-ٕٕٛ,ٔ

ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

أكمتيفإعداد
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘التوحد

 غيردالةٙ٘٘,ٓ-ٜٓ٘,ٓ
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘داوف

رعايةمسئولية
 حيواف

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف


يبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽوجودفروؽدالةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف
استخداـالشوكةمعالطعاـالجامد،تنشيؼاليديفبعدغسميما)فيمياراتالمساعدةالذاتيةالتالية

الشو باستخداـ األكؿ شخصكبير، قبؿ ودوفمف تزرير بدوف المعطؼ ارتداء ، والممعقة كة
مساعدة،ارتداءالحذاءدوفربطالرباط،قياـالطفؿباحتياجاتوالمرحاضيةدوفمساعدة،عدـ
تبوؿالطفؿعمىنفسوأكثرمفمرةفيالشير،غسؿوتنشيؼاليديفدوفمساعدة،لبسالمبلبس
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لطمب،تحضيرصحفمفالبسكويتوالحميب،استخداـكاممةدوفتزرير،إخفاءلعبةبترتيبعندا
السكيفلفردمربىأوزبده،الردعمىالتميفوفومعرفةالمتصؿ،استخداـالسكيففيقطعاألطعمة
الطفؿ، أماـ تعاد التحتاجأف ميماتمنزلية تنفيذ وترتيبو، تمشيطالشعر المحـ، مثؿ الجامدة

سب،اختيارالمبلبسحسبالمناسبات،تنفيذميمتيفعمىاألقؿاختياراألداةالمناسبةلؤلكؿالمنا
لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،األمرالذييشيرإلىتحقؽالفرضالذيينصعمى(معالتذكير

.أنوتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيمياراتالمساعدةالذاتيةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف
اعدةالذاتيةلدىمتبلزمةداوفأفضؿوأكثرتطورمماىوومفذلؾيتضحأفعمرالمس

لديوعندأطفاؿالتوحد،حيثأفأطفاؿمتبلزمةداوفيستخدموفمياراتالمساعدةالذاتيةبشكؿ
خبلؿ أمورىـ وأولياء لؤلطفاؿ الباحث مبلحظة خبلؿ ومف أنو إال التوحد، أطفاؿ مف أفضؿ

ع أف أتضح االختبار عفالمقاببلتوتطبيؽ ممحوظ بشكؿ متأخر لمفئتيف الذاتية المساعدة مر
.العمرالزمني

ويفسرالباحثذلؾبرفضأطفاؿالتوحدمحاوالتتعديؿوتغييرالروتيفالذييعيشوففيو
وبالتاليعدـ الروتيف فيىذا داموا التيلفتتطورما البدائية أسرىلسموكياتيـ يجعميـ مما ،

اتيةوقصورىـفيعنايةأنفسيـواالىتماـبذواتيـ،عمىالعكسأطفاؿتطويرمياراتالمساعدةالذ
.متبلزمةداوففمدييـالقابميةلتغييرالروتيفوالتعمـوبالتاليرعايةذواتيـومساعدتيا

حيثأفأطفاؿالتوحدقديتأخروففيتحقيؽمياراتالمساعدةالذاتيةويتجنبوفأيتغييراتأو
يففياستخداـالتواليتوالغذاءوالمباسأوأيميارةمفمياراتالمساعدةمحاوالتتعديؿلمروت

(ٓٛٔ:ٕٗٓٓالزريقات،.)الذاتية
إلى يؤدي التوحد أطفاؿ عمى الزائدة بفرضالحماية الوالديف قياـ الباحثأف يرى كما

ميا تطور احتياجاتأبنائيـتأخير بجميع الوالديف قياـ وذلؾمفخبلؿ ، الذاتية راتالمساعدة
.الشخصيةبداًلمنيـخوفًاعمييـمفأفيتسببوافيأذىألنفسيـ

حيثتؤثرالحمايةالزائدةوتتداخؿمعالنمو،لذلؾعمىاآلباءضبطميوليـلمقياـبعمؿاألشياء
.عمىاآلباءمراقبةنموأطفاليـوتشجيعنضجيـبداًلمفاألطفاؿ،وبداًلمفذلؾ

(ٓٛٔ:ٕٗٓٓالزريقات،)
ويرجعالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيمياراتالمساعدة
التوحدييف األطفاؿ وتعميـ تدريب مناىج نضج عدـ إلى داوف متبلزمة أطفاؿ لصالح الذاتية

الفمسطيني فيمجتمعنا مياراتالمساعدةوحداثتيا فيتنمية جدًا وبالتالياستغراؽوقتطويؿ
.الذاتيةبؿومفالممكفالفشؿفيتنميةوتطويرىذهالمياراتلدىأطفاؿالتوحد

الطفؿالتوحديعمىاكتسابمياراتالمساعدة العديدمفالمناىجلتعميـ يتـاستخداـ حيثأنو
(ٕٖٛ:ٕٗٓٓالزريقات،).الذاتيةوغيرىامفالميارات
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ويرىالباحثأفىناؾعجزفيإدراؾاألطفاؿالتوحدييفلمسموكياتالمحيطةبيـوالتي
.تمكنيـمفمعرفةذواتيـوالتواصؿمعاآلخريفمفحوليـ

لةالجوفيوقتماحيثأفاألطفاؿالمتوحدوفغالبًامايكونواغيرمدركيفلمممبسالمناسبلحا
.فنراىـيرتدوفالمبلبسالداخميةالثقيمةفيالصيؼأومبلبسمفالقطفالخفيؼفيالشتاء

(ٚٓٔ:ٕٓٔٓمجيد،)
ميارات في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ بيف فروؽ وجود الباحث ويرجع كما

فيسموؾالرعايةالذاتيةفيـالمساعدةالذاتيةلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفإلىتأخرأطفاؿالتوحد
.يعتمدوفكميًاعمىمفحوليـفيتمبيةاحتياجاتيـ

يعانوفمفمشكبلتفياألكؿ أنيـ كما ، مشكمة يعتبروفاستعماؿالمرحاضمثبًل حيثأنيـ
اليأكموفوال أنيـ كما ، الصمبويفضموفالسوائؿ الطعاـ يرفضمضغ والشربفالكثيرمنيـ

(ٖٗ:ٕٙٓٓالمغموث،.)اعتادواعميوفقطيشربوفإالما
ويرىالباحثأفأطفاؿالتوحديعانوفمفالمزاجيةالمفرطةفيتنفيذسموكياتيـوالتعامؿ

.معمفحوليـومعأنفسيـ
مفأشكاؿحيثاإلصرارعمىتناوؿطعاـمعيفوترتيبمعيفلمسفرةويفسرذلؾعمىأنوشكؿ

السموؾخشيةاألىؿأفتؤديأي السموؾاالستحواذيومفالعوامؿالمساعدةعمىاستمرارىذا
(ٔٚ:ٕٙٓٓالمغموث،.)محاولةلمتغييرإلىإصابةالطفؿبنوباتالغضب

 :الفرض الرابع
اللةإحصائيةفيتوجدفروؽذاتد"لمتحقؽمفصحةالفرضالرابعالذيينصعمىأنو

،قاـالباحثباستخداـاختبارمافويتني،"المياراتاالجتماعيةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف
:فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالي


 يوضح نتائج اختبار مان ويتني لمميارات الجتماعية( 5-5)جدول

الميارات
االجتماعية

متوسطالعددالمجموعة
الرتب

مجموع
بالرت

مستوى zمعامؿ
الداللة

االستنتاج

االنتباهلفت
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

إصدار
تاصوأ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

سمبيةانفعاالت
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

 غيردالةٚٚٓ,ٓ-ٜٙٚ,ٔٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحدأوبايباي
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ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوفتصفيؽ
معنىمعرفة
لي

ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد
 دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ

ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف
الطفؿحضور
%ٕ٘

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
شيءفعؿ
قيقةد٘ٔ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓٓ,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
شيءنقؿ

بإرشادات
ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد

 دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ
ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

بألعاباىتماـ
لؤلطفاؿمحببة

ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٚٚٓ,ٓ-ٜٙٚ,ٔ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

الغيرة
ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد

دالةٓٔٓ,ٓ-٘ٛ٘,ٕ
ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

سيمةلعبة
الكسر

ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٕٙٔ,ٓ-ٓٓٗ,ٔ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

االستكشاؼ
ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد

دالةٜٖٓ,ٓ-ٗٙٓ,ٕ
ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

الجنس
اآلخروالجنس

ٓ٘,ٕٙٗٓ٘,ٕٛٔ٘التوحد
 دالةٓٓٓ,ٓ-ٖٛٓ,ٗ

ٓ٘,ٕٔٛٓ٘,ٕٖٕ٘داوف
فيالمساعدة
البيت

ٓٓ,ٓ٘٘ٓٓ,ٕٕٕ٘التوحد
 دالةٔٔٓ,ٓ-ٔ٘٘,ٕ

ٓٓ,ٕ٘ٚٓٓ,ٜٕٕ٘داوف
الذىابالطمب

لممرحاض
ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد

غيردالة٘ٛٓ,ٓ-ٖٕٚ,ٔ
ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

ألعابقواعد
جماعية

ٓ٘,ٕٙٗٓ٘,ٕٛٔ٘التوحد
 دالةٓٓٓ,ٓ-ٕٕٓ,ٗ

ٓ٘,ٕٔٛٓ٘,ٕٖٕ٘داوف

الدور
ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحد

 دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٚٔ,ٖ
ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

بالشكؿلعب
بالمناس

ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحد
 دالةٜٓٓ,ٓ-ٕٕٙ,ٕ

ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف
العابلعب

جماعية
ٓ٘,ٕٙٗٓ٘,ٕٛٔ٘التوحد

 دالةٓٓٓ,ٓ-ٖٛٓ,ٗ
ٓ٘,ٕٔٛٓ٘,ٕٖٕ٘داوف

لمدةميمة
قيقةدٖٓ

ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد
غيردالةٓٛٓ,ٓٓ٘ٚ,ٔ

ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف
 دالةٕٓٓ,ٓ-ٕٓٔ,ٖٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحدلممكيةامعنى
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ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

شخصرسـ
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٕٖٓ,ٓ-ٕٖٓ,ٔ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

فيالمعب
الحارة

ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد
غيردالةٕٙٔ,ٓ-ٓٓٗ,ٔ

ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف
شكراتعبيرات
عفوا

ٓٓ,ٓٔ٘ٓٗ,ٕٕٓ٘التوحد
دالةٗٓٓ,ٓ-ٜٚٛ,ٕ

ٓٓ,٘ٙٚٓٙ,ٖٕٓ٘داوف
عفأسئمة

الجسـ
ٓٓ,ٕٜٗٙٙ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالة٘ٔٙ,ٓ-ٗٓ٘,ٓ
ٓٓ,ٔ٘ٙٗٓ,ٕٕٙ٘داوف

المشاعرإدراؾ
ٓٓ,ٖٖٕٖ٘,ٕٕٔ٘التوحد

دالةٕٓٓ,ٓ-ٜٖٔ,ٕ
ٓٓ,ٕٗٚٛٙ,ٜٕٕ٘داوف

سراراأل
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٙ٘٘,ٓ-ٜٓ٘,ٓ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

صديؽزيارة
ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحد

 دالة٘ٓٓ,ٓ-ٓٓٛ,ٕ
ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف

طاولةألعاب
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

ةميمانجاز
أسبوعيا

ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحد
 دالة٘ٓٓ,ٓ-ٓٓٛ,ٕ

ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف

التصويتحؽ
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

ميماتقائمة
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٕٙٔ,ٓ-ٓٓٗ,ٔ
ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

شمسالسف
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

ـٖٓالخروج
ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد

غيردالةٛ٘ٓ,ٓ-ٖٕٚ,ٔ
ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

عفالبعد
البيت

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٙ٘٘,ٓ-ٜٓ٘,ٓ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
لمعائمةايااليد
 الدكافمف

ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٚٚٓ,ٓ-ٜٙٚ,ٔ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف
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يبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽوجودفروؽدالةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف
إرشاداتمعرفةمعنىليمثبًلسيارتي،نقؿشيءمفمكافآلخرب)فيالمياراتالجسميةالتالية

إتباع فيالبيت، المساعدة ،االستكشاؼ،معرفةجنسووالجنساآلخر، شفوية،إظيارالغيرة
القواعدفياأللعابالجماعيةالتييشرؼعميياشخصكبير،انتظارالدور،المعبفياأللعاب
استعما لآلخريف، الممكية معرفة إشراؼمستمر، دوف جماعية ألعاب لعب الصحيح، ؿبالشكؿ

تعبيراتشكرًاوعفوًافياألوقاتالمناسبة،إدراؾمشاعراآلخريف،زيارةصديؽلمعبدوفمراقبة
لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،األمر(شخصكبير،انجازميمةأسبوعيامثؿإخراجسمةالقمامة

اراتالذييشيرإلىتحقؽالفرضالذيينصعمىأنوتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالمي
يتفؽمعدراسةمحمد.االجتماعيةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف ويختمؼمع(ٕٓٓٓ)وىذا

(.ٕٓٔٓ)دراسةديجوسبيوآخروف
ومفذلؾيتضحأفالعمراالجتماعيلدىمتبلزمةداوفأفضؿوأكثرتطورمماىولديو

االجتماعيةبشكؿأفضؿعندأطفاؿالتوحد،حيثأفأطفاؿمتبلزمةداوفيستخدموفالميارات
خبلؿالمقاببلت أمورىـ الباحثلؤلطفاؿوأولياء إالأنوومفخبلؿمبلحظة مفأطفاؿالتوحد،

.وتطبيؽاالختبارأتضحأفالعمراالجتماعيلمفئتيفمتأخربشكؿممحوظعفالعمرالزمني


عبلقاتاجتماعية عمىإقامة التوحد أطفاؿ قدرة الباحثذلؾبعدـ اآلخريفويفسر مع
أكثرقدرةعمىإقامة وىروبيـمفمواجيةالمحيطيفبيـوذلؾعكسأطفاؿمتبلزمةداوففيـ

.العبلقاتمعاآلخريف
مفأعراض معاآلخريفومعاناتيـ يفشموففيإقامةعبلقاتاجتماعية حيثأفأطفاؿالتوحد

(ٔٗ:ٕٓٔٓمجيد،).االنسحابواالنطواء
ومشاعرىـ أحاسيسيـ إلى التعرؼ في صعوبة يجدوف التوحد أطفاؿ أف الباحث ويرى
وأحاسيسومشاعروعواطؼاآلخريفكماأنيـاليظيروفأيتفاعؿعاطفيأوشعوريمعمف

مةداوففيـأكثرحوليـممايعيؽنموىـاالجتماعيوتطورالمياراتاالجتماعية،أماأطفاؿمتبلز
ويممكوف وعواطفيـ اآلخريف لمشاعر االىتماـ يعطوف أنيـ حيث التوحد أطفاؿ مف اجتماعية

.العواطؼواألحاسيسالتييمكفتوجيييالممحيطيفبيـ
األطفاؿ أحد مواجية وعند تمامًا واألحاسيس العواطؼ إلى يفتقروف التوحد أطفاؿ أف حيث

يفمعيـسرعافمايتوقفوفعفمواصمةالجيودلمحصوؿعمىنتائجالتوحدييففإفمعظـالمتعامم
مع االتصاؿ بعممية البدء عمى قادر غير ظؿ الطفؿ طالما مفرغة حمقة ينشئ مما ممموسة

(ٛٔٔ:ٕٓٔٓمجيد،.)اآلخريف
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طفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيمياراتالمساعدةويرجعالباحثوجودفروؽبيفأ
الذاتيةلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفإلىفشؿأطفاؿالتوحدفيتطويرسموؾالتواصؿاالجتماعي
مثؿمواجيةاآلخريفوالنظرإلىعيونيـ،فالمواجيةلممحيطيفتساعدالطفؿعمىالتعمـوالتقميد

.اتاالجتماعيةوبالتالي،تنميةوتطويرالميار
حيثأفمظاىراالنحراؼوالعجزاالجتماعيتبدوبوضوحمنذاألشيراألولىمفالحياة،حيث
يفشؿالطفؿفيتنميةسموؾالتواصؿمثؿالمبلحقةوالمواجيةبالنظرإلىعينيالشخصوعدـ

البيئيةلدقائؽفقطإظياراالبتساـ،أماالتوحدييفاألكبرسنًافيمكنيـاالستجابةلبعضالتغييرات
و الىتماميـ، إثارة االجتماعيأقؿ والتفاعؿ البشرية األوجو األطفاؿ\ولكف لؾعمىالعكسمف

(ٔٛ:ٕٔٓٓعبدا،.)األسوياءأوالمتخمفيفعقمياً
اوففيمياراتالمساعدةويفسرالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةد

الذاتيةلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفبأفأطفاؿالتوحديفشموففيتعمـكيفيةالتعامؿاالجتماعي
وذلؾلصعوبةالتواصؿبينيـوبيفاآلخريفممفيحيطوفبيـ،بينماأطفاؿمتبلزمةداوفينجحوف

.عامؿاالجتماعيفيتطويرعبلقاتاجتماعيةولدييـالقدرةعمىتعمـكيفيةالت
بو المحيط العالـ فيـ في الطفؿ يستخدمو الذي اإلطار تمثؿ االجتماعية التفاعبلت أف حيث

(ٜٔ:ٕٚٓٓجوردوفوبيوؿ،.)والتغمبعمىعقباتو
أنشطتيـويعودكماأفأطفاؿالتوحداليطمبوفمفآبائيـالمساعدةأوأفيشاركوىـفي

ذلؾلرفضأطفاؿالتوحدلمعبلقةالحميمةمفقبؿآبائيـممايؤثرعمىنموىـاالجتماعيويعيؽ
مياراتيـ يطوروف الذيف داوف متبلزمة أطفاؿ مف العكس عمى ، االجتماعية الميارات نمو

.االجتماعيةبشكؿأفضؿمفأطفاؿالتوحدفيـيشاركوفآبائيـأنشطتيـ
أفاألطفاؿالتوحدييفاليطمبوفالمساعدةوالعوفمفالوالديف(ٔٛ:ٕٔٓٓ)داحيثيرىعب

.ومفحوليـلمشاركتيـاىتماماتيـوأنشطتيـالمسميةوىذايؤديإلىالعجزوالضعؼاالجتماعي
ويقتصرالتواصؿاالجتماعيلدىأطفاؿالتوحدعمىالتعبيرعفاحتياجاتيـفقط،أيأف

لد يتـ حيثأفالتواصؿ يتعدىالمطمب، ال ويكوفبحدود ما لشيء يحتاجوف فقطعندما ييـ
الباحثالحظأفأطفاؿالتوحدخبلؿتطبيؽاالختبارفيالمقاببلتالتيأجريتمعاألطفاؿال
نمايشغموفأنفسيـبأشياءأخرىكافيمعبوففياأللعاب يتواصموفمعأيشخصيافيالغرفةوا 

ي أو أوىدؼأوفيمبلبسيـ ستمروففيالصراخببلغاية مفالقصورفيالنمو. يزيد وىذا
لدييـ االجتماعية الميارات نمو ويعيؽ االجتماعي داوف. متبلزمة أطفاؿ فإف العكس وعمى

يتواصموفبشكؿأفضؿمفأطفاؿالتوحدويطمبوفأشياءتتعدىالحاجاتالشخصية،حتىأنيـ
.يتبادلوفالحديثمعاآلخريف
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أفأطفاؿالتوحدليسلدييـأيرغبةفيالتواصؿمع(ٖٔ:ٖٕٓٓ)يرىسميمافوآخروفحيث
بغضالنظرعفاستجابة ويتكمموفكثيرًا اآلخريف،ويقتصروفعمىالتعبيرعفالحاجاتفقط،

.المستمعيفوالينخرطفيأيةحواراتأومحادثاتمتبادلة
الفيـاالجتماعيالذييؤثربدورهعمىتعمـويعانيأطفاؿالتوحدمفقصورفياإلدراؾو

األطفاؿوتنميةوتطويرمياراتيـاالجتماعية،حيثأنيـاليدركوفسموكياتاآلخريفبواقعيتياوال
.يدركوفانفعاالتيـبالشكؿالواقعيوالتييجبأفتتناسبمعالمواقؼاالجتماعيةالتييعيشيا

مفالسموؾاالجتماعيبدوفتركيبإطارلفيـىذافمشكمةأطفاؿالتوحدأنويتعمـجزءاً صغيرًا
السموؾفيـمجبروفعمىتعمـمايشعربواألفرادالعادييف،ىذاباإلضافةإلىأفتقسيـالميارات

.االجتماعيةإلىأجزاءصغيرةقابمةلمتعمـيؤديإلىعدـالكفاءةاالجتماعية
(ٕٓ:ٕٚٓٓجوردوفوبيوؿ،)

ودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيمياراتالمساعدةويفسرالباحثوج
الذاتيةلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفبحداثةإعاقةالتوحدفيالمجتمعالفمسطينيالتيتجعؿمف
الطفؿمنعزؿاجتماعيًاأوأنويتجنبالمجتمعبمافيومفتفاعبلت،حيثأفالمجتمعالفمسطيني

بالغةفيالتعامؿمعالطفؿالتوحديبؿوىناؾالكثيرممفاليعرفوفالتعامؿاليزاؿيجدصعوبة
معىذهالفئة،عمىعكسأطفاؿمتبلزمةداوففقدأصبحالمجتمعالفمسطينيلديوخبرةالبأس
بيافيالتعامؿمعىؤالءاألطفاؿممايشجعيـعمىالتفاعؿمعاآلخريفوبالتاليتنميةوتطوير

.الجتماعيةمياراتيـا


 :الفرض الخامس
توجدفروؽذاتداللةإحصائية"لمتحقؽمفصحةالفرضالخامسالذيينصعمىأنو

،قاـالباحثباستخداـاختبارمافويتني،"فيالمياراتالتعميميةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف
:فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالي


 ن ويتني لمميارات التعميميةيوضح نتائج اختبار ما( 6-5)جدول

الميارات
التعميمية

متوسطالعددالمجموعة
الرتب

مجموع
الرتب

مستوى zمعامؿ
الداللة

االستنتاج

فيالنشاط
الغرفة

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
ألداةانتباه
قيقةدٔ

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
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الحب
لؤلشخاص

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٙ٘٘-ٜٓ٘,ٓ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
عفالبحث
مخبأةأداة

ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد
 دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ

ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف
رصاصأقبلـ

والرسـ
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف غيردالةٚٚٓ,ٓ-ٜٙٚ,ٔ
ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحدلمجسـاإلشارة

 دالةٕٓٓ,ٓ-٘٘ٓ,ٖ
ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف

واحدأخذ
كماف

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٕٖٓ,ٓ-ٕٖٓ,ٔ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف
ذكرأوإشارة

أداةعشريف
ٓ٘,ٜٗٚٗٛ,ٕٛٔ٘حدالتو

 دالةٓٓٓ,ٓ-ٖ٘ٛ,ٖ
ٓ٘,ٕٓٓٛٓ,ٕٖٕ٘داوف

ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحدالصورة
 دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ

ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف
ٓ٘,ٚٛٗٓ٘,ٜٕٔ٘التوحداألدواتتجميع

 دالةٔٓٓ,ٓ-ٜٕٗ,ٖ
ٓ٘,ٚٛٚٓ٘,ٖٕٔ٘داوف

ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحدرأسيخط
 دالةٓٓٓ,ٓ-ٔٔ٘,ٖ

ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف
ٓ٘,ٚٛٗٓ٘,ٜٕٔ٘التوحدالحجـكممات

 دالةٔٓٓ,ٓ-ٖٖٙ,ٖ
ٓ٘,ٚٛٚٓ٘,ٖٕٔ٘داوف

ٓ٘,ٕٔ٘ٓ٘,ٕٕٓ٘التوحدالثبلثةمفيـو
 دالةٕٓٓ,ٓ-ٛٔٔ,ٖ

ٓ٘,ٕٙٚٓ٘,ٖٕٓ٘داوف
ٓ٘,ٕٔ٘ٓ٘,ٕٕٓ٘التوحدالدائرة

 دالةٗٓٓ,ٓ-ٜٚٔ,ٕ
ٓ٘,ٕٙٚٓ٘,ٖٕٓ٘داوف

ٓ٘,ٚٛٗٓ٘,ٜٕٔ٘التوحدلمونيفإشارة
 دالةٔٓٓ,ٓ-ٖٗٛ,ٖ

ٓ٘,ٚٛٚٓ٘,ٖٕٔ٘داوف
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحدلمستةالعد

 غيردالةٚٛٙ,ٓ-ٖٓٗ,ٓ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

ٓ٘,ٖٚ٘ٓ٘,ٕٕٔ٘التوحدوأوقاتأنشطة
 الةدٖٔٓ,ٓ-ٜٗٗ,ٕ

ٓ٘,ٖٚٚٓ٘,ٜٕٕ٘داوف
ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحدزائدإشارة

 دالةٔٓٓ,ٓ-ٕٔ٘,ٖ
ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف

 غيردالةٕٙٔ,ٓ-ٓٓٗ,ٔٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحدشخصرسـ
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ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوفوجزءرأس

بيفالتمييز
العممةأنواع

ٓ٘,ٚٛٗٓ٘,ٜٕٔ٘التوحد
ٓ٘,ٚٛٚٓ٘,ٖٕٔ٘داوف دالةٓٓٓ,ٓ-ٓٓ٘,ٖ

ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحدمربع
 دالةٓٓٓ,ٓ-ٔٔ٘,ٖ

ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف
بنفسكممات

الوزف
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٖ٘ٚ,ٓ-ٖٖٛ,ٓ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحدشخصرسـ
ردالةغيٕٖٓ,ٓ-ٕٖٓ,ٔ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف
ٓٓ,ٓ٘٘ٓٓ,ٕٕٕ٘التوحدمثمث

 دالةٔٔٓ,ٓ-ٔ٘٘,ٕ
ٓٓ,ٕ٘ٚٓٓ,ٜٕٕ٘داوف

أداةٖٔإخراج
ٕٓمف

ٓ٘,ٕٙٗٓ٘,ٕٛٔ٘التوحد
 دالةٓٓٓ,ٓ-ٜٜٗ,ٖ

ٓ٘,ٕٔٛٓ٘,ٕٖٕ٘داوف
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘التوحدالعنوافمعرفة

 الةغيردٔٗٙ,ٓ-ٚٙٗ,ٓ
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘داوف

ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحدالقصةأسئمة
 غيردالةٛٙٓ,ٓ-ٕٕٛ,ٔ

ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحداألوؿالصؼ

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘التوحدالحروؼكتابة
دالةغيرٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘داوف
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحداألسبوعأياـ

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحدالرقعةخط
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحدالثالثالصؼ

 لةغيردآٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحدالضربجدوؿ
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد ىواتؼأرقاـٖ

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
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التوحدوأطفاؿمتبلزمةداوفيبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽوجودفروؽدالةبيفأطفاؿ
أوذكر)فيالمياراتالتعميميةالتالية لجزءمفالجسـ،اإلشارة اإلشارة مخبأة، البحثعفأداة

عشريفأداةأوصورةعندذكرىا،معرفةالطفؿلصورتو،تجميعاألدواتبالحجـوالشكؿوالموف
ك استعماؿ لشخص، مقمدًا رأسي لخط الطفؿ نسخ المعب، كبيرعف مثؿ بالحجـ تتعمؽ ممات

إلى صغيربالشكؿالصحيح،فيـالعددثبلثة،نسخدائرةأوحركةدائريةبقمـرصاص،اإلشارة
رسـ التمييزبيفأنواعالعممة، زائدبعدأفيرسمياشخصكبير، لونيفعمىاألقؿ،رسـإشارة

داوف،األمرالذييشيرإلىلصالحأطفاؿمتبلزمة(ٕٓأداةمفٖٔمربع،رسـمثمث،إخراج
تحقؽالفرضالذيينصعمىأنوتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالمياراتالتعميميةبيف

.أطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف
ومفذلؾيتضحأفالعمرالتعميميلدىمتبلزمةداوفأفضؿوأكثرتطورمماىولديو

وفيستخدموفالمياراتالتعميميةبشكؿأفضؿمفعندأطفاؿالتوحد،حيثأفأطفاؿمتبلزمةدا
أطفاؿالتوحد،إالأنوومفخبلؿمبلحظةالباحثلؤلطفاؿوأولياءأمورىـخبلؿالمقاببلتوتطبيؽ

.االختبارأتضحأفالعمرالتعميميلمفئتيفمتأخربشكؿممحوظعفالعمرالزمني


بأساليبال الوالديف معرفة وكيفيةويفسرالباحثذلؾبعدـ التوحد المناسبةألطفاؿ تعميـ
بالشكؿ ويطبقوه فيو المرغوب السموؾ يتعمموف عندما لؤلطفاؿ والمكافآت المعززات تقديـ

وقمةاإلمكاناتالماديةالتييجبأفتوفرلؤلطفاؿالتوحدييفلرعايتيـوتنميةمياراتيـ.المطموب
جمعيةالحؽفيالحياةوليافرعواحدفيحيثأنوتوجدمؤسسةواحدةلرعايةأطفاؿالتوحدوىي

وعدـتدريبالوالديفعمىكيفية.المحافظاتالجنوبيةلقطاعغزةواليستقبموففيوحاالتالتوحد
.تعميـأبنائيـعمىممارسةالمياراتالتعميميةوباقيالميارات

بشكؿواضحعم والتواصؿيؤثر فيالمغة لدىأطفاؿالتوحد المياراتفالقصورالشديد ىتنمية
لمغةوبالتالييساعدىـذلؾ أكثرتواصبًلواستخدامًا بعكسأطفاؿمتبلزمةداوففيـ التعميمية،

.عمىالتعمـوتنميةمياراتيـالتعميمية
الميارات وتطوير تنمية تأخر إلى يؤدي التوحد ألطفاؿ مبكر تدخؿ برامج وجود وعدـ

يتمقوفخدماتالتدخؿالمبكرممايساعدعمىتطويرمياراتيـالتعميمية،أماأطفاؿمتبلزمةداوفف
فأطفاؿالتوحدفيقطاعغزةاليتمقوفخدماتالتدخؿالمبكربسببعدـوجودالكادر.التعميمية

في ىامًا يمعبدورًا المناىجالدراسيةالمتبعةوالطرؽالعبلجيةوىذا البشريالمدربوعدـوجود
.يةلدىأطفاؿالتوحدتنميةالمياراتالتعميم
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الزريقات ٕٗٓٓ)حيثيقوؿ :ٖٙٙ تكوف( أف مف بد ال فعااًل التعميـ يكوف أف أردنا إذا أنو
اإلجراءاتالتدخميةمبكرةومكثفةومنظمةبشكؿعالي،ولقدأشارتالدراساتإلىفاعميةالبرامج

.المبكرةوالمكثفةفيتحقيؽفوائدىامةلؤلطفاؿالتوحدييف
ودنموذجأوقدوةيحتذىبياألطفاؿالتوحدسواءمفقبؿاآلباءأوالمربيفحتىعدـوج

.يقوـأطفاؿالتوحدبتقميدسموؾاآلباءأوالمربيفوىذايساعدىـعمىتنميةالمياراتالتعميمية
منيـ حيثأفالتعمـوتنميةالمياراتالتعميميةيتـمفخبلؿمبلحظةاآلخريفوطمبالمساعدة

(ٛٓٗ:ٕٗٓٓالزريقات،.)ىيتـتعميـاألطفاؿالتوحدييفحت
الذاتية والمساعدة الجسمية األخرى الميارات في واضح خمؿ مف التوحد أطفاؿ معاناة
متبلزمة بعكسأطفاؿ ، المياراتالتعميمية عمىتنمية بالتأكيد يؤثر مما والمياراتاالجتماعية

اوففيـيمتمكوفالمياراتالجسميةوالمياراتاالجتماعيةومياراتالمساعدةالذاتيةبشكؿأفضؿد
مفأطفاؿالتوحدوبالتاليفإفمياراتأطفاؿمتبلزمةداوفالتعميميةتتطوربشكؿأفضؿمف

الواحدة.أطفاؿالتوحد أكثرمفحاسةفيالمرة أفأطفاؿالتوحداليستطيعوفاستخداـ مماكما
.يؤثرعمىمعالجتيـلممدخبلتالحسيةوبالتالييؤثرعمىتنميةمياراتيـالتعميمية

حيثأفاألطفاؿغيرالمفظييفاليستطيعوفمعالجةالمدخبلتالسمعيةوالبصريةفينفسالوقت
ميمة إما يعطوا نفسالوقتلذلؾيجبأف في والسمع الرؤية اليستطيعوف القناة أحاديو فيـ

(ٗٔٗ:ٕٗٓٓالزريقات،.)يةأوسمعيةبصر
ويرىالباحثأفعمميةالتعميـألطفاؿالتوحدفيقطاعغزةىيعمميةتقميديةالتجديد

وؿ التيتساعدعمىتنمية\فييا لؾالبدمفإدخاؿعنصرالتشويؽوالتجديدفيعمميةالتعميـ
.ويرالمياراتالتعميميةوتط

ومنفتحة(ٕٓٔ:ٕٚٓٓ)حيثأفجوردفوبيوؿ لعمميةمثيرة عمىتحويؿعمميةالتعميـ يؤكدوا
وخاليةمفاألخطاءوالقيوداألمرالذييتحفرصةمشاركةلموالديفوالمتطوعيففيتربيةأطفاؿ

.التوحدوىذاينعكسعمىجميعمياراتأطفاؿالتوحد
وجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيمياراتالمساعدةويرجعالباحث

عمى القدرة في مشكبلت لدييـ توجد التوحد أطفاؿ بأف داوف متبلزمة أطفاؿ لصالح الذاتية
الميارات تطور عدـ إلى يؤدى مما طويمة فترة والتذكر كاالنتباه معرفي نشاط في االستمرارية

لفيتعممواأيمفالمياراتإذالـيكفىناؾتركيزوانتباهواستمرارفيتمقيالتعميميةألفاألطفاؿ
.والتدريبعمىالسموؾأوالنشاطالمعرفيلفترةمناسبة

 دراسة Marjorie)حيثأف عمى( بالقدرة مشكبلتتتعمؽ لدييـ التوحدييف األطفاؿ أثبتتأف
لفتر والتذكر كاالنتباه معرفي نشاط في أكثراالستمرارية التصنيؼ عمى قدراتيـ وأف طويمة، ة

(ٓٗ:ٕٕٓٓنصر،.)جموداً
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 :الفرض السادس
توجدفروؽذاتداللةإحصائية"لمتحقؽمفصحةالفرضالسادسالذيينصعمىأنو

و التوحد أطفاؿ بيف االتصالية الميارات داوففي ماف"متبلزمة اختبار باستخداـ الباحث قاـ ،
:ويتني،فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالي


 يوضح نتائج اختبار مان ويتني لمميارات التصالية( 7-5)جدول

الميارات 
 العدد المجموعة التصالية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 zمعامل الرتب

مستوى 
 الستنتاج الدللة

ولعبصوت
ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ
ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

وتقميدصوت
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

لمصدرالنظر
الصوت

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

كمماتتقميد
ٓٓ,ٓ٘٘ٓٓ,ٕٕٕ٘التوحد

 دالةٔٔٓ,ٓ-ٔ٘٘,ٕ
ٓٓ,ٕ٘ٚٓٓ,ٜٕٕ٘داوف

حركات
لمتحدث

ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد
دالةٜٖٓ,ٓ-ٗٙٓ,ٕ

ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

باإلشاراتالرد
ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد

دالةٓٔٓ,ٓ-٘ٛ٘,ٕ
ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

كممات
عمىلمحصوؿ
شيء

ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘حدالتو
دالةٜٖٓ,ٓ-ٗٙٓ,ٕ ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

٘اسـذكر
أشياء

ٓ٘,ٖٖٖ٘ٗ,ٕٕٔ٘التوحد
دالةٕٔٓ,ٓ-ٖٔٔ,ٕ ٓ٘,ٔٗٚٙٙ,ٜٕٕ٘داوف

األوامرتنفيذ
ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد

 دالةٕٓٓ,ٓ-ٖٖٖ,ٕ
ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

٘ٔاستعماؿ
كممة

ٓٓ,ٓ٘٘ٓٓ,ٕٕٕ٘حدالتو
دالةٜٖٓ,ٓ-ٜٙٓ,ٕ ٓٓ,ٕ٘ٚٓٓ,ٜٕٕ٘داوف

احتياجفيـ
واحدكماف

ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
 غيردالةٚٚٓ,ٓ-ٜٙٚ,ٔ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف
 دالةٕٓٓ,ٓ-ٜٓٓ,ٖٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحدمفجممة
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ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوفكممتيف
مفأجزاء
غانيأ

ٓٓ,ٓٓ٘ٓٓ,ٕٕٓ٘التوحد
 دالةٕٓٓ,ٓ-ٕٓٔ,ٖ

ٓٓ,٘ٚٚٓٓ,ٖٕٔ٘داوف
شيءٕٓذكر
الصورمف

ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد
غيردالةٓٛٓ,ٓ-ٓ٘ٚ,ٔ

ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف
ٓ٘استعماؿ
كممة

ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖٖٛ,ٓ-ٜٛ٘,ٓ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

ولقباسـ
ٓٓ,٘ٚ٘ٓٓ,ٖٕٕ٘التوحد

غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٛٚٗ,ٔ
ٓٓ,ٓٓٚٓٓ,ٕٕٛ٘داوف

أغنيتيف
لؤلطفاؿ

ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد
غيردالةٕٚٓ,ٓ-ٔٓٛ,ٔ

ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

بنتأوولد
ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد

غيردالةٓٛٓ,ٓ-ٓ٘ٚ,ٔ
ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

ولقباسـ
بالكامؿ

ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٜٖ٘,ٓ-ٜٚٔ,ٓ

ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف
قصةيروي
الصورمف

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘داوف

الياتؼحديث
ٓ٘,ٕٙ٘ٓ٘,ٕٕٕ٘التوحد

دالةٜٗٓ,ٓ-ٜٚٙ,ٔ
ٓ٘,ٕٔٚٓ٘,ٕٕٛ٘داوف

ٖٓمفأغنية
كممة

ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘التوحد
غيردالةٕٖٓ,ٓ-ٕٖٓ,ٔ

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘داوف
مفيشتري

المحؿ
ٓ٘,ٚٛ٘ٓ٘,ٖٕٕ٘التوحد

غيردالةٜٓٔ,ٓ-ٖٔٔ,ٔ
ٓ٘,ٚٛٙٓ٘,ٕٕٚ٘داوف

العمرذكر
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

كممةمعنى
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘التوحد

غيردالةٕٖٓ,ٓ-ٕٖٓ,ٔ
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘داوف

قصةيروي
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

المنطؽ
ٓٓ,ٓٓٙٓٓ,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٕٙٔ,ٓ-ٓٓٗ,ٔ
ٓٓ,٘ٚٙٓٓ,ٕٕٚ٘داوف

عمىالتعرؼ
كممات٘

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحدرقـطمب
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ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوفىاتؼ

ببلدينشيد
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

قصةقراءة
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

حبكةيروي
قصة

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد
 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ

ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف
مفثبلثة

اإلشارات
ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد

غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ
ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

كممتيفذكر
نفسعمى

الوزف

ٓ٘,ٕٔٙٓ٘,ٕٕٗ٘التوحد
غيردالةٖ٘ٔ,ٓ-ٜٕٗ,ٔ ٓ٘,ٕٙٙٓ٘,ٕٕٙ٘داوف

شعبيةأغنية
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

االستماع
راديولبرنامج

ٓٓ,ٕ٘ٙٓٓ,ٕٕ٘٘التوحد
غيردالةٖٚٔ,ٓ-ٓٓٓ,ٔ

ٓٓ,ٓ٘ٙٓٓ,ٕٕٙ٘داوف

رسالةكتابة
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف

 قصيدةكتابة
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘التوحد

 غيردالةٓٓٓ,ٔٓٓٓ,ٓ
ٓ٘,ٖٚٙٓ٘,ٕٕ٘٘داوف



فروؽدالةبيفأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوففييبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽوجود
التالية االتصاؿ ميارات لمتحدث،) كطريقة اإلشارات استعماؿ ماما، أو بابا مثؿ كممات تقميد

تنفيذاألوامر، أشياء، يريده،ذكراسـخمسة استعماؿبعضاألصواتأوالكمماتلمتعبيرعما
كممتيف،تكريرأجزاءمفأغاني،حديثالياتؼكممةبشكؿمضبوط،تكويفجممةمف٘ٔاستعماؿ

لصالحأطفاؿمتبلزمةداوف،األمرالذييشيرإلىتحقؽالفرض(وتبادؿالكبلـمعالمتصؿ
فيمياراتاالتصاؿبيفأطفاؿالتوحد إحصائية فروؽذاتداللة توجد  الذيينصعمىأنو

.ومتبلزمةداوف
متبلزمةداوفأفضؿوأكثرتطورمماىولديوومفذلؾيتضحأفالعمراالتصاليلدى

عندأطفاؿالتوحد،حيثأفأطفاؿمتبلزمةداوفيستخدموفالمياراتاالتصاليةبشكؿأفضؿمف
أطفاؿالتوحد،إالأنوومفخبلؿمبلحظةالباحثلؤلطفاؿوأولياءأمورىـخبلؿالمقاببلتوتطبيؽ

.متأخربشكؿممحوظعفالعمرالزمنياالختبارأتضحأفالعمراالتصاليلمفئتيف
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ويفسرالباحثذلؾبأفالمياراتاالتصاليةلدىأطفاؿمتبلزمةداوفأفضؿوأكثرتطورًا
وماما، بابا كممات مثؿ الوالديف مع لمتواصؿ كممات يستخدموف فيـ التوحد، أطفاؿ لدى مما

مياأطفاؿالتوحد،كماويستخدموفويتعمموفلغةاإلشارةلمتعبيرعفاحتياجاتيـأفضؿممايستخد
المغةالمفظيةمفخبلؿاستخداـبعضاألصواتأوالكمماتلمتعبيرعمايريدونو،ويظيروفطاعة
وأحيانًا بطيئة منيـ يطمب لما فاستجابتيـ التوحدييف بعكس وينفذوه منيـ يطمب لما واستجابة

د متبلزمة أطفاؿ ويستطيع لآلخريف،كما كممةيستجيبوفبصعوبة عشر خمسة استخداـ اوفمف
ويقوموابتكويفجمؿمفكممتيفويبدوفاستجابةجيدةعمىالياتؼحيثيتواصموفمعاآلخريف

.مفخبلؿالياتؼ
كمايعانياألطفاؿالتوحدييفمفغيابلممياراتاالتصاليةالمبكرةالتييجبأفيتمتع

فمدي داوف متبلزمة أطفاؿ بعكس العادي، الطفؿ يمكفبيا التي االتصالية بعضالميارات يـ
.تطويرىاوالتواصؿمفخبلليامعاآلخريف

حيثأفالمغةاالتصاليةغيرالمفظيةالمبكرةمحدودةأوغائبةتمامًالدىأطفاؿالتوحد،فيـغير
قادريفعمىاكتسابقدرةذاتيةعمىاالتصاؿغيرالمفظيمثؿالتعبيراتالوجييةعفالعواطؼ

(ٜٚ:ٕٕٓٓنصر،.)دؿالنظراتبينيـوبيفاآلخريفوتبا
كمايبلحظالباحثأفأطفاؿالتوحديعانوفمفتأخرواضحفياكتسابالقدراتالعقمية
تطويرالمياراتاالتصاليةووضوح وبالتاليعدـ الفئة التواصؿلدىىذه يؤثرعمىعممية مما

تقوؿأفالتأخرفيUta Frithحيثأفأوتافريث.يفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوفالفرؽب
اكتسابالمغةقديشيرإلىوجوداضطرابأساسيفيياوقداليشير،وأنوغالبًاماتكوفدافعية

لدييـ المغة نمو وبالتاليضعؼفي منخفضة اآلخريف مع لمتواصؿ التوحد تنميةأطفاؿ وعدـ
(ٚٔٔ:ٖٕٓٓسميمافوآخروف،).راتاالتصاليةالميا

في الدخوؿ يستطيعوف ال فيـ مضطربة التوحد أطفاؿ عند االتصالية العممية أف كما
محادثةمعأشخاصآخريف،بعكسأطفاؿمتبلزمةداوفالذيفيقيموفالعبلقاتويتواصموفمع

ضؿ،وذلؾلعدـوجودلغةمنطوقةلدىأطفاؿالتوحدتمكنيـمفالتواصؿمعاآلخريفبشكؿأف
الباحثبإجراءالمقاببلتمعأطفاؿالعينةمفالفئتيف خبلؿقياـ كافواضحًا ما اآلخريف،وىذا
حيثأفأطفاؿالتوحدكافواضحًالدييـقصورشديدفيالمياراتاالتصاليةفيـفقطيفيموفما

حيثأفأصحابالتوحدلدييـلغةمنطوقةقميمةولقدقدرتالدراسات.يمتفتوفلآلخريفيريدونووال
مفمجموع%(ٓ٘-ٕٓ)المختمفةأفنسبةأفرادالتوحدالتيتظؿصامتةبدوفكبلـتتراوحبيف

(ٙٚ:ٕٚٓٓجوردفوبيوؿ،.)أفرادالتوحد
المياراتكم في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ بيف فروؽ وجود الباحث يفسر ا

االتصاليةلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفبأفأطفاؿالتوحدتوجدلدييـمشكبلتفياالنتباهالمشترؾ
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يؤثرعمى يجدوفصعوبةفياالنتباهألكثرمفمثيرفيآفواحدمما حيثأفأطفاؿالتوحد
.المتوحديفراتاالتصالية،عكسأطفاؿداوففمدييـاالنتباهألكثرمفمثيرأفضؿمفتنميةالميا

حيثأفاالنتباهالمشترؾيعكسصعوبةفيتنسيؽاالنتباهبيفاألفرادواألشياء،ويتـمبلحظةذلؾ
مفخبلؿعيوبفيالتوحدوالمشاركةاالجتماعيةوصعوبةفيالمشاركةاالنفعاليةوصعوبةفي

(ٕٙٙ:ٕٗٓٓالزريقات،.)نتباهلؤلشياءأوالمواقؼلمشاركةخبراتاآلخريفاال
ويرجعالباحثوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالمياراتاالتصالية

ميةلصالحأطفاؿمتبلزمةداوفبأفأطفاؿالتوحديعانوفبشكؿعاـمفتأخرالمغةوالعممياتالعق
كافيـواإلدراؾواالنتباهوالتذكروالتركيزوبالتاليمفالطبيعيأفيكوفلدىأطفاؿالتوحدخمؿفي
التواصؿ إلى إضافة السابقة العمميات عمى باألساس تعتمد ألنيا االتصالية الميارات تطور

في ىامًا األخرىالتيتمعبدورًا الجوانبالنمائية المياراتاالجتماعيواالنفعاليوجميع تنمية
.االتصالية


 :الفرض السابع

التوجدفروؽذاتداللةإحصائية"لمتحقؽمفصحةالفرضالسابعالذيينصعمىأنو
تعزىلمتغير(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)فيالقدراتالنمائية

لمفرؽبيفمتوسطيمجموعتيف(ت)سابمعامؿ،قاـالباحثبح"الجنسلدىمجموعتيالدراسة
:مستقمتيف،فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالي



لمفروق في القدرات النمائية بحسب الجنس " ت"يوضح نتائج حساب معامل ( 8-5)جدول
 لمجموعتي الدراسة معاً 

 العدد النوع  المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 سوبةالمح

مستوى 
 الستنتاج الدللة

العمر 
 الجسمي

ٕٙ٘,ٕٕٓٓٙ,ٖٖٙٓذكر
غيردالةٖٔ٘,ٓٓٙٙ,ٓٛٗ

٘ٛٔ,ٕ٘ٓٓٔ,ٜٕ٘ٓأنثى
المساعدة 

 الذاتية
٘ٗٚ,ٕٗٙٙٗ,ٖٗٙٓذكر

غيردالةٕٓٛ,ٕٕٓٛ,ٓٛٗ
ٕ٘ٙ,ٜٕٓٓٚ,ٕٕٙٓأنثى

العمر 
 الجتماعي

ٓٙٙ,ٕٚٔٓٓ,ٖٚٗٓذكر
غيردالةٗٔ٘,ٓٛ٘ٙ,ٓٛٗ

ٙٔٔ,ٖٕٓٓٗ,ٖٕٗٓأنثى
العمر 

 التعميمي
ٛٙ٘,ٜٖٖٔٗ,ٖٓٗٓذكر

غيردالةٖٙٗ,ٕٜٓ٘,ٓٛٗ
ٖ٘ٔ,٘ٔٓٓ٘,ٖٕ٘ٓأنثى

العمر 
 التصالي

ٕٕٖ,ٖٕٔٓٓ,ٕٖٛٓذكر
غيردالةٜٖٚ,ٓٚٛٛ,ٓٛٗ

٘ٚٔ,ٗٔٓٓٚ,ٕٕٗٓأنثى
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لمفروق في القدرات النمائية بحسب الجنس ألطفال " ت"اب معامل يوضح نتائج حس( 9-5)جدول
 التوحد

 العدد النوع  المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الستنتاج

العمر 
 الجسمي

غيردالةٕٛٓ,ٓٙٔٛ,ٖٕٕٔٚٔ,ٕٔٙٙٗ,ٜ٘٘ٔذكر
ٔٙٔ,ٛٔٓٓٙ,ٗٗٓٔأنثى

المساعدة 
 الذاتية

غيردالةٓٔٗ,ٜٖٓٛ,ٖٕٜٓٙٚ,ٕٕٖٖٔ,ٗ٘٘ٔذكر
ٕٛٔ,ٜٕٓٓٗ,٘ٗٓٔأنثى

العمر 
 الجتماعي

غيردالة٘ٗٔ,ٓٓٔ٘,ٖٕٜٕٔٛ,ٖٖٖٚٔ,ٜٖ٘ٔذكر
ٜٗ٘,ٓٔٓٓٓ,ٖٓٓٔأنثى

العمر 
 التعميمي

 غيردالةٕٓٙ,ٓٗ٘ٔ,ٖٕٕٖٔٓ,ٜٕٔٓٓ,ٖٔ٘ٔذكر
ٗٔٔ,ٚٓٓٛ,ٖٕٓٔثىأن

العمر 
 التصالي

غيردالةٕٕٓ,ٕٕٓٙ,ٖٕٜٖٔٔ,ٖٖٗٔ٘,ٕٗ٘ٔذكر
٘ٛٙ,ٓٔٓٓٛ,ٚٔٓٔأنثى

 

 
لمفروق في القدرات النمائية بحسب الجنس " ت"يوضح نتائج حساب معامل ( 11-5)جدول

 ألطفال متالزمة داون

 العدد النوع  المتغير
المتوسط 
 الحسابي

اف النحر 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الستنتاج الدللة

العمر 
 الجسمي

ٚٙٛ,ٖٕٖٖٚ,ٚٙ٘ٔذكر
دالةغيرٜٗ٘,ٓٛٓٙ,ٖٕٓ

ٕٔٛ,ٖٕٓٓٙ,ٖٚٓٔأنثى
المساعدة 
 الذاتية

ٔٓٛ,ٕٕٓٓٛ,ٗٚ٘ٔذكر
دالةغيرٗ٘٘,ٓٔٓٙ,ٖٕٓ

ٕٚٗ,ٛٔٓٓٓ,ٓٛٓٔأنثى
العمر 

 جتماعيال
ٖ٘ٙ,ٗٔٙٙٓ,٘٘٘ٔذكر

دالةغيرٕٚٛ,ٕٕٓٔ,ٖٕٓ
ٜٚٙ,ٕٗٓٓٛ,ٙ٘ٓٔأنثى

العمر 
 التعميمي

ٕ٘ٗ,٘ٔٙٙٙ,ٜٗ٘ٔذكر
دالةغيرٓٚٙ,ٕٖٓٗ,ٖٕٓ

ٜٜٖ,ٕٔٔٓٓ,ٚٗٓٔأنثى
العمر 
 التصالي

٘ٚٗ,ٔٔٙٙٛ,ٖٔ٘ٔذكر
دالةغيرٜٜ٘,ٕٓ٘ٓ,ٖٕٓ

ٕٜٕ,ٗٔٓٓٙ,ٖٔٓٔأنثى


يبلحظمفخبلؿالجداوؿالسابقةعدـوجودفروؽدالةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمة
أوكؿمجموعة المجموعتيفمعا كاففي تعزىلمتغيرالجنسسواء داوففيالقدراتالنمائية
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داللة ذات فروؽ توجد ال أنو ينصعمى الفرضالذي تحقؽ إلى يشير الذي األمر منفردة،
إحص النمائية القدرات في ائية واالتصالية) التعميمية االجتماعية، الذاتية، المساعدة (الجسمية،

.تعزىلمتغيرالجنسلدىمجموعتيالدراسة
يرجعالباحثعدـوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدراتالنمائية

التعمي) االجتماعية، الذاتية، المساعدة واالتصاليةالجسمية، مية تعزىلمتغيرالجنسبأفجمعية(
بأفضؿشكؿممكف أطفاؿداوفوأطفاؿالتوحدتقدـخدماتيا والتييترددعمييا الحؽفيالحياة
بالتساويبيفالجنسيفوليتـالتفريؽبينيـ دوفالتمييزبيفالذكورواإلناث،فييتقدـخدماتيا

مساعدة،ويحاولوفتقديـأفضؿمالدييـ،كماأفأسرألنيـأصحابإعاقةواحدةويحتاجوفلم
بالعطؼ ويشمموىـ تمييز دوف لمجنسيف لدييـ ما أفضؿ تقديـ جاىديف يحاولوف الفئتيف أطفاؿ
نمايكوفجؿتركيزىـعمىتقديـ والحنافوالحب،واليخطربباليـالتمييزبيفاإلناثوالذكوروا 

 عمى ومساعدتيـ ألبنائيـ خدمة العالـأفضؿ إلى المظمـ عالميـ مف خراجيـ وا  إعاقتيـ تخطي
.الواقعي،ومفأجؿرسـالبسمةعمىشفاىيـسواءكانواذكورًاأـإناثاً

األموروأطفاليـالحظتركيز أولياء الباحثمع بإجرائيا ومفخبلؿالمقاببلتالتيقاـ
ؼمفمعاناتيـ،ولـيكفالتركيزاألىؿعمىكيفيةمساعدةأبنائيـوبذؿكؿمافيوسعيـلمتخفي

كماأفاإلسبلـلـيفرؽبيفالذكرواألنثىإالبالتقوى،كماأخبر.عمىالتمييزبيفالذكورواإلناث
.أفالذكرواألنثىبعضيـمفبعضمكمميفلبعض

ِمْفَذَكٍرَوُأْنَثىَوَجَعْمنَ:قاؿتعالى ـْ ﴿َياَأيَُّياالنَّاُسِإنَّاَخَمْقَناُك ـْ َأْكَرَمُك ُشُعوًباَوَقَباِئَؿِلَتَعاَرُفواِإفَّ ـْ اُك
المََّوَعِميـٌَخِبيٌر﴾ ِإفَّ ـْ ٖٔ:الحجراتِعْنَدالمَِّوَأْتَقاُك

قاؿتعالى ِمْف: ـْ ُأْنَثىَبْعُضُك َأْو َذَكٍر ِمْف ـْ ِمْنُك َعاِمٍؿ َعَمَؿ ُأِضيُع َأنِّياَل ـْ َربُُّي ـْ َلُي ﴿َفاْسَتَجاَب
َعْنُيـْبَ أَلَُكفَِّرفَّ َوُقِتُموا َوَقاَتُموا َسِبيِمي ِفي َوُأوُذوا ـْ ِدَياِرِى ِمْف َوُأْخِرُجوا َىاَجُروا َفالَِّذيَف ْعٍض ـْ َسيَِّئاِتِي

َجنَّاٍتَتْجِريِمْفَتْحِتَيااأْلَْنَياُرَثَواًباِمْفِعْنِدالمَِّوَوالمَُّوِعْنَدُه ـْ :آؿعمرافُحْسُفالثََّواِب﴾َوأَلُْدِخَمنَُّي
ٜٔ٘

وحسف الخدمات تقديـ في واإلناث الذكور بيف التفريؽ لعدـ الجمعية تسعى المنطمؽ ىذا مف
المعاممةوتوفيرمايحتاجوىؤالءاألطفاؿمفتشخيصوعبلجوترفيو،وكذلؾاألىؿفيـييتموف

واليظيروفالتمييزبيفالذكورواإلن كبيرًا مايظيرفيالمعاممةمعبيـاىتمامًا اثالذيغالبًا
.األطفاؿالعادييف

أفكثيرمفالمياراتسواءكانتمياراتمعرفيةأولغوية(ٖٕٚ:ٕٙٓٓ)فتؤكدعسمية
أواجتماعيةأوبدنيةيمكفتشجيعياوتنميتيابواسطةالوالديففيالمنزؿ،ولذلؾتعتبراألنشطة

يمارسمياراتبدنيةولغويةواجتماعيةمفخبلؿمشاركةأفرادالمنزليةفرصةجيدةليتعمـالطفؿو
.أسرتوفيالمنزؿ
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لؤلطفاؿ تفاعبًل األكثر البرامج بإطبلؽ يبادروف الذيف ىـ اآلباء أف بالذكر الجدير مف
.التوحدييفوىـالذيفأسسواالمدارساألولىومراكزالرعايةلؤلطفاؿ
(ٓٓٔ:ٕٔٔٓاإلماـوالجوالدة،)

متطمباترعايةالطفؿتؤثربشكؿحتميعمىتفاعبلتاآلباءمعأطفاليـالتوحدييف،إف
(ٖٖٗ:ٕٗٓٓالزريقات،).ويظيرالتأثيرخصوصًاأكثرمعاألطفاؿالصغار

بطفميـويبحثوفعفالطرؽ فيالرقيبالعناية إفاألىاليالذيفتبرزلدييـرغبةأكيدة
ذلؾعمييـأفيعممواأفلدىأطفاليـاىتماـكبيربالمحيطوالعالـمفحوليـ،معالمتاحةلتحقيؽ

ضرورةاالنتباهلردودأفعاليـاتجاهاألوامرالصادرةليـ،وتؤكدالدراساتأفالطفؿسيقوـبالعمؿ
(ٚٗٔ:ٕٔٓٓيوسؼوبورسكي،).المطموبمنووىوسعيدتمامًاولديوالرغبةالكاممةألدائو

مف أكبر التوحدييف مف الذكور التوحدييف أعداد أف مف الرغـ عمى أنو الباحث ويرى
.اإلناثإالأنولـتوجدفروؽبينيـفيتنميةمياراتيـ

حيثأفأعداداألوالدالتوحدييفأعمىتفوؽأعدادالبناتمفحيثالعددمابيفثبلثةأوأربعة
(ٓ٘:ٖٕٓٓسميمافوآخروف،).إلىواحد
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 :الفرض الثامن
توجدعبلقةارتباطيوذاتداللة"لمتحقؽمفصحةالفرضالثامفالذيينصعمىأنو

بيفالعمرالزمنيوالقدراتالنمائية إحصائية التعميمية) االجتماعية، الذاتية، المساعدة الجسمية،
،قاـالباحثبحسابمعامؿارتباطبيرسوف،فجاءتالنتائج"جموعتيالدراسةلدىم(واالتصالية

:عمىالنحوالتالي
 

يوضح نتائج حساب معامل ارتباط بيرسون بين العمر الزمني والقدرات النمائية  ( 11-5)جدول
 لمجموعتي الدراسة معاً 

العمر  العمر  المتغير
 الجسمي

المساعدة 
 الذاتية

العمر 
 الجتماعي

لعمر ا
 التعميمي 

العمر 
 التصالي 

ـاالرتباط العمر
  ـالداللة

ٔ


ٓ,ٖٜٚ
ٓ,ٓٓٗ

ٓ,ٕٗٓ
ٓ,ٜٖٓ

ٓ,ٖٓٔ
ٓ,ٖٓٗ

ٓ,ٕٖ٘
ٓ,ٔٓٓ

ٓ,ٕٓٚ
ٓ,ٜٔٗ

 العمر الجسمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٜٚ
ٓ,ٓٓٗ

ٔٓ,ٚٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٚٛٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٙٗٓ
ٓ,ٓٓٓ

المساعدة 
 الذاتية

ـاالرتباط
  لةـالدال

ٓ,ٕٗٓ
ٓ,ٜٖٓ

ٓ,ٚٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٜٚٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,٘ٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

العمر 
 الجتماعي

ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٓٔ
ٓ,ٖٓٗ

ٓ,ٚٛٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜٚٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٚٛٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ

 العمر التعميمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٕٖ٘
ٓ,ٔٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٚٛٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٖٕٚ
ٓ,ٓٓٓ

 العمر التصالي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٕٓٚ
ٓ,ٜٔٗ

ٓ,ٙٗٓ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,٘ٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٖٕٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٔ

 

 
يوضح نتائج حساب معامل ارتباط بيرسون بين العمر الزمني والقدرات النمائية  ( 12-5)جدول

 ألطفال التوحد

المتغير
العمرالعمر

الجسمي
المساعدة

الذاتية
العمر

االجتماعي
العمر

التعميمي
العمر

االتصالي

العمر
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٔ


ٓ,ٖٚٓ
ٓ,ٜٓٙ

ٓ,ٖٓٙ
ٓ,ٖٔٚ

ٓ,ٖٗٛ
ٓ,ٓ٘ٛ

ٓ,ٕٖٔ
ٓ,ٕٙٚ

ٓ,ٗٛ
ٓ,ٛٔٛ

العمرالجسمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٚٓ
ٓ,ٜٓٙ

ٔٓ,ٜٚٓ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٖٛٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜ٘ٚ
ٓ,ٕٓٓ

ٓ,ٖٗٙ
ٓ,ٖٓٓ

ٖٖٗ,ٓٛٗٗ,ٓٙٛٚ,ٜٓٔٓٚ,ٖٓٙٓ,ٓـاالرتباطالمساعدةالذاتية
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ٖٜٓ,ٕٓ٘ٓ,ٓٓٓٓ,ٓٓٓٓ,ٖٓٚٔ,ٓ  ـالداللة
العمر
االجتماعي

ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٗٛ
ٓ,ٓ٘ٛ

ٓ,ٖٛٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٚٛٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٚ٘ٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٙٓ٘
ٓ,ٓٓٔ

العمرالتعميمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٕٖٔ
ٓ,ٕٙٚ

ٓ,ٜ٘ٚ
ٓ,ٕٓٓ

ٓ,ٗٗٛ
ٓ,ٕٓ٘

ٓ,ٚ٘ٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٙٛٗ
ٓ,ٓٓٓ

العمر
االتصالي

ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٗٛ
ٓ,ٛٔٛ

ٓ,ٖٗٙ
ٓ,ٖٓٓ

ٓ,ٖٖٗ
ٓ,ٜٖٓ

ٓ,ٙٓ٘
ٓ,ٓٓٔ

ٓ,ٙٛٗ
ٓ,ٓٓٓ

ٔ

 
يوضح نتائج حساب معامل ارتباط بيرسون بين العمر الزمني والقدرات النمائية  ( 13-5)جدول

 ألطفال متالزمة داون
العمرالعمرالمتغير

جسميال
المساعدة
الذاتية

العمر
االجتماعي

العمر
التعميمي

العمر
االتصالي

ـاالرتباطالعمر
  ـالداللة

ٔ


ٓ,ٕٖ٘
ٓ,ٓٓٚ

ٓ,ٖٕٖ
ٓ,ٔٔٙ 

ٓ,ٖٜٗ
ٓ,ٓ٘ٓ

ٓ,ٜٗٗ
ٓ,ٕٓٗ

ٓ,٘ٚٓ
ٓ,ٖٓٓ

العمرالجسمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٕٖ٘
ٓ,ٓٓٚ

ٔٓ,ٖٚٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٙٙ٘
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٗ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٖٚ٘
ٓ,ٓٓٓ

المساعدةالذاتية
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٕٖ
ٓ,ٔٔٙ 

ٓ,ٖٚٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٜٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٙ٘
ٓ,ٓٓٓ

العمر
االجتماعي

ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٜٗ
ٓ,ٓ٘ٓ

ٓ,ٙٙ٘
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٖٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٖٕٚ
ٓ,ٓٓٓ

العمرالتعميمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٜٗٗ
ٓ,ٕٓٗ

ٓ,ٕٚٗ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٖٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٙٛٙ
ٓ,ٓٓٓ

العمر
االتصالي

ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,٘ٚٓ
ٓ,ٖٓٓ

ٓ,ٖٚ٘
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٙ٘
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٖٕٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٙٛٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔ

النمائية والقدرات الزمني العمر بيف ارتباط وجود السابقة الجداوؿ خبلؿ مف يبلحظ
واالجتماعية) الجسمية م( والقدراتلدى الزمني العمر بيف ارتباط وجود وعدـ الدراسة، جموعتي

عندفئةالتوحدييف،ووجود(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)النمائية
عند(الجسمية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)ارتباطبيفالعمرالزمنيوالقدراتالنمائيةالتالية

متبلزمةداوف،األمرالذييشيرإلىتحقؽالفرضالذيينصعمىأنوتوجدعبلقةارتباطيوفئة
النمائية والقدرات الزمني العمر بيف إحصائية داللة ذات التعميمية) االجتماعية، الجسمية،

.لدىمجموعتيالدراسة(واالتصالية
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الميارات عمى تأثير لو الزمني العمر بأف ذلؾ الباحث والمياراتيفسر الجسمية
لمعمر تأثير وال الدراسة فئتي المياراتلدى تمؾ تطوير في ويساعد ايجابي بشكؿ االجتماعية

 النمائية والقدرات الزمني االتصالية) التعميمية، الذاتية، العمر(المساعدة تقدـ كمما أنو حيث ،
واالجتم الجسمية استطاعأفيطورمفمياراتو إفتمقىالطفؿالزمنيبالطفؿكمما اعيةالسيما

كماأفظيورأعراضاإلعاقة.التدريبوالتأىيؿالمناسبمفقبؿالمربيفواألخصائييفواألىؿ
بشكؿمبكريساعدعمىتطويرجميعالمياراتويسيؿعمىاآلباءوالمربيفواألخصائييفالتعامؿ

.معاإلعاقةبشكؿأفضؿممالوتأخرالكشؼالمبكرعنيا
أ يتدخموففنجد واألخصائييف اآلباء يجعؿ داوف متبلزمة أطفاؿ عند المبكر الكشؼ ف

يساعدعمىتطويروتنميةمياراتأطفاؿمتبلزمةداوفبشكؿأفضؿ، بشكؿمبكرمما عبلجيًا
حيثأفالتعرؼعمىمتبلزمةداوفأسيؿويتـبشكؿمبكرويرجعذلؾألفأطفاؿمتبلزمةداوف

ختمفةعفاآلخريف،بينماأطفاؿالتوحديكوفمفالصعبالكشؼالمبكريتميزوفبمبلمحوجوم
عنيـبسببأفاإلعاقةتحدثبشكؿمفاجئفيبدأاالنييارفيمياراتيـوقدراتيـبشكؿعاـ،وحتى
يتعرؼاآلباءعمىمشكمةأبنائيـويذىبوفبيـلؤلخصائييفويقوـاألخصائييفبتشخيصيـيكوف

وبعدذلؾيبدءوافيتنميةمياراتيـوقدراتيـ،ىذاويقابميـصعوبةبالغةفيقدأىدروقتًاطويبلً
.استجابةأطفاؿالتوحد

كماأفالعمرالزمنيلوعبلقةلدىأطفاؿمتبلزمةداوففيتنميةالقدراتالنمائيةويؤثر
رالزمنيكمماتقدـفييا،ولذلؾنجدأفالقدراتالنمائيةترتبطبتقدـالعمرالزمنيحيثأفالعم

ميارات أما يساعدذلؾعمىتطورالقدراتالنمائيةالجسميةواالجتماعيةوالتعميميةواالتصالية،
لدىأطفاؿمتبلزمةداوفوىذا والارتباطبينيما الذاتيةفبلتأثيرلمعمرالزمنيعمييا المساعدة

أنفس القدرةعمىمساعدة اآلخريفليـيعنيأفأطفاؿمتبلزمةداوفلدييـ يـمفخبلؿمساعدة
.وتمقيالتدريباتالمناسبةليـدوفالنظرلعمرالطفؿالزمني

النمائية والقدرات الزمني العمر بيف ارتباط فبل التوحد أطفاؿ أما الذاتية،) المساعدة الجسمية،
واالتصالية التعميمية االجتماعية، الق( لمعمرالزمنيعمىتنمية دراتالنمائيةأيالتأثيرواضح

.لدىأطفاؿالتوحد
ىيالحاؿلدىاألطفاؿاآلخريف كما حيثأفاألطفاؿالتوحدييفيتجاوزوفالسنةاألولىتقريبًا
غير يصبح لؤلشياء ففيميـ عادي غير سموكيـ أف واضحًا يبدو الثانية السنة نياية مع ولكف

فيالضياعوتظيراالنفعاالتبأنياغيرطبيعيواىتماماتيـمحدودةوالكمماتالتيتـتعممياتبدأ
(ٖٗٚ-ٖٖٚ:ٕٗٓٓالزريقات،.)مستقرةوكذلؾيضطربنوميـ
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كماأفنموالطفؿالتوحديمعالتقدـفيالعمرالزمنيقديصاحبوتغيرفيشدةبعض
اضخاصةإذاتوافرلمطفؿاألعراضأوظيورأعراضجديدة،كمايصاحبواختفاءلبعضاألعر

(ٙٔٔ:ٕٛٓٓعامر،.)برنامجتأىيميجيد
يمروف العادييف كاألطفاؿ داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحدي الطفؿ أف الباحث يرى كما

االنمائية،ولكفبمراحؿنموكؿمرحمةتختمؼعفاألخرىمفحيثسماتياوخصائصياومظاىرى
الشيءالمختمؼىناأفالعمرالزمنياليتناسبمعالعمرالعقميأوالمعرفيأوالعمراالجتماعي
فنجد األعمارتكوفأقؿمفالعمرالزمني، فيذه الذاتية، أوالعمراالتصاليأوعمرالمساعدة

االتصاليخمسسنوات عمره ولكف سنواتمثبًل ثماني الزمني عمره تحميؿطفؿ خبلؿ ومف ،
النتائجتبيفأفالعمرالزمنيلوارتباطمعالمياراتالجسميةوالمياراتاالجتماعيةأيأفالعمر

.الزمنييؤثرفيالعمراالجتماعيوالعمرالجسمي
إفوجدتال اليكوفىناؾمرحمةسابقةمفاالرتقاءالطبيعيلؤلطفاؿالتوحدييفولكنيا وغالبًا

(ٕٚ:ٕٓٓسميماف،.)ثسنواتتتجاوزالثبل


 :الفرض التاسع
توجدعبلقةارتباطيوذاتداللة"لمتحقؽمفصحةالفرضالتاسعالذيينصعمىأنو

والقدراتالنمائية بيفترتيبالوالدة إحصائية الت) االجتماعية، الذاتية، المساعدة عميميةالجسمية،
،قاـالباحثبحسابمعامؿارتباطبيرسوف،فجاءتالنتائج"لدىمجموعتيالدراسة(واالتصالية

:عمىالنحوالتالي


يوضح نتائج حساب معامل ارتباط بيرسون بين ترتيب الولدة والقدرات النمائية  ( 14-5)جدول
 لمجموعتي الدراسة معاً 

ترتيب  المتغير
 الولدة

العمر 
 الجسمي

مساعدة ال
 الذاتية

العمر 
 الجتماعي

العمر 
 التعميمي

العمر 
 التصالي

 ترتيب الولدة 
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٔ


ٓ,ٖٗ٘
ٓ,ٓٔٗ

ٓ,ٜٔٔ
ٓ,ٖٔٛ 

ٓ,ٖٓٔ
ٓ,ٖٓٗ

ٓ,ٖٓٚ
ٓ,ٖٓٓ

ٓ,ٕٜٓ
ٓ,ٔٗ٘

 العمر الجسمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٗ٘
ٓ,ٓٔٗ

ٔٓ,ٚٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٚٛٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٙٗٓ
ٓ,ٓٓٓ

المساعدة 
 الذاتية

ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٜٔٔ
ٓ,ٖٔٛ 

ٓ,ٚٙٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٜٚٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,٘ٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

العمر 
 الجتماعي

ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٓٔ
ٓ,ٖٓٗ

ٓ,ٚٛٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜٚٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٚٛٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ
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 العمر التعميمي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٖٓٚ
ٓ,ٖٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٜٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٚٛٙ
ٓ,ٓٓٓ

ٔٓ,ٖٕٚ
ٓ,ٓٓٓ

 العمر التصالي
ـاالرتباط
  ـالداللة

ٓ,ٕٜٓ
ٓ,ٔٗ٘

ٓ,ٙٗٓ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,٘ٙٛ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٕٚٔ
ٓ,ٓٓٓ

ٓ,ٖٕٚ
ٓ,ٓٓٓ

ٔ

 
يوضح نتائج حساب معامل ارتباط بيرسون بين ترتيب الولدة والقدرات النمائية  ( 15-5)جدول

 ل متالزمة داون منفردينوأطفا ألطفال التوحد
 متالزمة داون التوحد

 ترتيب الولدة المتغير ترتيب الولدة المتغير

 ترتيب الولدة 
ـاالرتباط
ـالداللة

ٔ


 ترتيب الولدة 
ـاالرتباط
ـالداللة

ٔ


 العمر الجسمي
ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٔٛٙ
ٓ,ٖٚٗ

 العمر الجسمي
ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٕٚٙ
ٓ,ٕٔٛ

 المساعدة الذاتية
ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٔٚٚ-
ٓ,ٖٜٚ 

 المساعدة الذاتية
ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٕٔ٘
ٓ,ٜٗٙ 

 العمر الجتماعي
ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٖٓ٘
 العمر الجتماعيٓٓٛ,ٓ

ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٜٔٙ
ٓ,ٕٗٓ

 العمر التعميمي
ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٓ٘ٓ
 العمر التعميمئٕٛ,ٓ

ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٔ٘ٙ
ٓ,ٗ٘ٚ

 العمر التصالي
ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٜٓ٘
 العمر التصاليٜٚٚ,ٓ

ـاالرتباط
ـالداللة

ٓ,ٓٛٛ
ٓ,ٙٚٚ

النمائية والقدرات الوالدة ترتيب بيف ارتباط وجود السابقة الجداوؿ خبلؿ مف يبلحظ
و) ،االجتماعية التعميميةالجسمية ترتيبالوالدة( ارتباطبيف وجود وعدـ لدىمجموعتيالدراسة،

عندفئةالتوحدييف(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)والقدراتالنمائية
 والقدراتالنمائية ارتباطبيفترتيبالوالدة وجود وعدـ ، منفصمة الذاتية،) المساعدة الجسمية،

واالتصالية التعميمية تحقؽ(االجتماعية، إلى يشير الذي األمر منفصمة، داوف متبلزمة فئة عند
الفرضالذيينصعمىأنوتوجدعبلقةارتباطيوذاتداللةإحصائيةبيفترتيبالوالدةوالقدرات

.تيالدراسةلدىمجموع(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)النمائية
ويفسرالباحثذلؾبأفترتيبالوالدةلوتأثيرهعمىنموالقدراتالنمائيةلدىفئتيالدراسة
ليس فياألسرة األوؿ الطفؿ حيثأف والتعميمية، واالجتماعية المياراتالجسمية عمى وخاصة

ومفيحيطومفكالطفؿاألوسطأوالثانيأواألخيرفالطفؿاألوؿيأخذخبراتومفوالديوفقط
خوانوالذيفسبقوهفيالوالدةولذلؾتكوف أقاربوأماالطفؿالثانيفيتمقىمعارفووخبراتومفوالديووا 
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خبراتومتنوعة،فترتيبالوالدةلدىالطفؿالتوحديأوطفؿمتبلزمةداوفيمعبدورىاـفيتنمية
يكوفالطفؿالتوحديأوطفؿداوف فعندما الطفؿاألوؿيتخبطاألىؿوتسمبيـالقدراتالنمائية،

المفاجئةالتفكيرالسميـفيالتعامؿمعىذاالطفؿكماأفالطفؿيعيشوحدهدوفأخوةأوأخوات
إذاكافالطفؿالمعاؽ أما يؤثرعمىتعميموالكثيرمفالمياراتوكذلؾيؤثرعمىتدريبو، وىذا

.ويقويتفاعمواألسريوينوعمفخبراتويسبقوأخوةوأخواتفيذايساعدعمىتنميةمياراتو
فالطفؿاألوؿدائمايمثؿبدايةلحياةجديدةفياألسرة،فاألـالتيتحمؿألوؿمرةيكوف
لديياتوقعمصحوببالقمؽقبؿالوالدة،كماأفالطفؿاألوؿيكوفمجااًللممحاولةوالخطأفيكثير

.يرمفالحمايةالزائدةوالتدليؿمفأمورالتربية،وقديناؿالطفؿاألوؿالكث
(ٖ٘ٓ:ٖٕٓٓزىراف،)

ومفخبلؿالدراسةالحاليةكافترتيبوالدةاألطفاؿيتراوحمابيفالثانيوالرابععشرأما
األطفاؿالذيفكافترتيبيـاألوؿفكافعددىـسبعةفقطمفالعددالكميوىذايؤكدعمىأىمية

.لقدراتالنمائيةترتيبالوالدةوتأثيرهعمىتنميةا
حيثأفالطفؿاألصغرعادةيمثؿمكانًاخاصًافيقمبيوالديوألنواألصغرواألضعؼوقديفوؽ
أخوتوويكوفنموهجيدًانتيجةالستفادتومفكؿخبراتيـوتوجيييـويكوفوالداهعمىمستوىأعمى

فيتربيتو إذقديكوفأكثرعرضةوقدينظرإليوعمىأنوعبءغيرمرغوبفيو.مفالخبرة
(ٖٛٓ-ٖٚٓ:ٖٕٓٓزىراف،).الضطراباتالنموكالطفؿالتوحديأوطفؿذويمتبلزمةداوف

 النمائية والقدرات الوالدة ترتيب بيف ارتباط وجود الباحث ،االجتماعية)ويرجع الجسمية
والتعميمية يتعرضل( أف الممكف مف األوؿ الطفؿ إلىأف صعوباتفيلدىمجموعتيالدراسة

الوالدةتؤثرعميووعمىنموهالعاـوتجعموأكثرعرضةلئلصابةباضطراباتالنمو،كماأفالطفؿ
األصغركذلؾيكوفعرضةلئلصابةباالضطراباتألنومفالممكفأفيتعرضلصعوباتأثناء

.الحمؿأوالوالدةخصوصاإذاكافعمرالوالديفكبيراً
بعضالمشكبلتخاصةمفالناحيةالجسميةوقديكوفسببذلؾحيثأفالطفؿقديعانيمف

.أنوالوالدةاألولىلؤلـوقديكوففيياشيءمفالعسرأوصعوباتفيعمميةاإلرضاع
(ٖٙٓ:ٖٕٓٓزىراف،)

فالطفؿحيفيولديكوفمسكينًاعاجزًاعفكؿشيءلكنويستطيعأفيتطورويكتسبكؿ
مووأبيووأخوتووالثديوالرضاعةثـالحركةوالحبوثـالمعبوالمشييوـالجديدمفالمعرفةعفأ

(ٓٗ:ٕٓٓٓالحمبي،.)والقراءةواألمورالمعقدة
ويرىالباحثأفترتيبالطفؿفياألسرةيتأثرمفخبلؿمعاممةالوالديفومففياألسرة

أفأسراألطفاؿالتوحدييفوأطفاؿمتبلزمةداوفيحاولوفدائمًاعدـالتمييزلمطفؿالمعاؽحيث
بيفأبنائيـسواءكافاألوؿأواألخيرفيـيحاولوفمساعدتوبشكؿكامؿ،إالأفىناؾبعض



ٔٗٙ 
 

أفبأتيو أصبحعادة وكأنو بأبنائيـ الكبيروبالتالييقؿاىتماميـ أطفاليـ عدد األسريؤثربيـ
.ـبتربيتوبشكؿاعتياديوتقميديواليبذؿالمجيودفيذلؾطفؿويقو

والتعميمية الجسمية النمائية والقدرات الوالدة ترتيب بيف عبلقة وجود الباحث ويفسر
واالجتماعيةبوجودالخبرةالمتعممةالمتراكمةلدىأطفاؿالفئتيفالتييكتسبياىؤالءاألطفاؿمف

حيثاتضحل والوالديف، المقاببلتوتطبيؽاالختبارمعأطفاؿإخوتيـ مباحثمفخبلؿإجراء
والتعميمية المياراتالجسمية مف الكثير إخوتيـ مف يتعمموف أنيـ داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد

.واالجتماعيةوذلؾألفإخوتيـشركاءفيعمميةالعبلجويساعدونيـكثيرًا


 :الفرض العاشر
التوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفي"رالذيينصعمىأنولمتحقؽمفصحةالفرضالعاش

النمائية القدرات واالتصالية) التعميمية االجتماعية، الذاتية، المساعدة الجسمية، لمتغير( تعزى
،قاـالباحثباستخداـتحميؿالتبايفاألحادي،"المستوىالتعميميلموالديفلدىمجموعتيالدراسة

:النحوالتاليفجاءتالنتائجعمى


يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمقدرات النمائية بحسب تعميم األم ( 17-5)جدول
 لمجموعتي الدراسة

مجموع   المتغير
 المربعات

درجة الحرية 
Df 

متوسط 
 المربعات

معامل 
F 

مستوى 
 الدللة

 العمر الجسمي

بيفالمجموعات
داخؿ

المجموعات
المجموع

ٕٖٕٓ,ٓٙٚ
ٕٗٚ٘٘,ٜٖٖ
ٕٚٓ٘ٛ,ٓٓٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٚٙٚ,ٖ٘ٙ
ٖ٘ٛ,ٕٔٚٔ,ٕٗٙٓ,ٕٗٚ

المساعدة 
 الذاتية

بيفالمجموعات
داخؿ

المجموعات
المجموع

ٔٚٗ٘,ٜٔ٘
ٖٕٚ٘٘,ٕٓ٘
ٖٗ٘ٓٔ,ٕٔٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

٘ٛٔ,ٜٕٚ
ٕٚٔ,ٓٚٓ

ٓ,ٛٔٚٓ,ٜٗٔ

العمر 
 الجتماعي

بيفالمجموعات
داخؿ

المجموعات
المجموع

ٕٕ٘ٗ,ٜٔٔ
ٔٙٛٗٙ,ٚٙٔ
ٜٖٔٚٓ,ٛٛٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٛٗٔ,ٖٖٚ
ٖٙٙ,ٕٖٕٗ,ٕٜٚٓ,ٜٓٓ

 العمر التعميمي
بيفالمجموعات

داخؿ
ٕٓٛٗ,ٕٖٛ
ٖٔٙٚٙ,ٕٔٛ

ٖ
ٗٙ

ٜٙٗ,ٚٗٙ
ٕٜٚ,ٖٓٛ

ٕ,ٖٖٚٓ,ٓٛٙ
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المجموعات
 المجموع

ٔ٘ٚٙٓ,ٕٜٗٓٗ

 العمر التصالي

بيفالمجموعات
داخؿ

المجموعات
المجموع

ٜٔٓٓ,ٕٜٓ
ٕٛٓٔ,ٚٔٓ
ٜٕٔٔ,ٓٓٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٖٖٙ,ٖٗٓ
ٔٚٗ,ٖٛ٘

ٕ,ٓٛٗٓ,ٔٔ٘

  
يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمقدرات النمائية بحسب تعميم األب ( 18-5)جدول

 لمجموعتي الدراسة
 مستوى الدللة Fمعامل  متوسط المربعات Dfدرجة الحرية  مجموع المربعات المتغير

 العمر الجسمي
بيفالمجموعات

داخؿالمجموعات
  المجموع

ٕٜٙٙ,ٓٙٚ
ٕٖٗٛٛ,ٜٖٖ
ٕٚٓ٘ٛ,ٓٓٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٜٛٛ,ٜٙٛ
ٖ٘ٓ,ٜٔٗٔ,ٜٙٚٓ,ٔٛ٘

 المساعدة الذاتية
بيفالمجموعات

داخؿالمجموعات
المجموع

ٕٗٔٙ,ٙٗٗ
ٖٕٓٛٗ,ٗٚٙ
ٖٗ٘ٓٔ,ٕٔٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٛٓ٘,٘ٗٛ
ٜٙٚ,ٜٗٛٔ,ٔ٘٘ٓ,ٖٖٚ

 العمر الجتماعي
بيفالمجموعات

داخؿالمجموعات
المجموع

ٕٕٔٚ,ٕٛٓ
ٖٔٚٔ٘,ٙٓٓ
ٜٖٔٚٓ,ٛٛٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٖٜٚ,ٜٖٓ
ٖٕٚ,ٜٓٗٔ,ٜٕٛٓ,ٖٔٓ

 العمر التعميمي

بيفالمجموعات
داخؿالمجموعات

 المجموع

ٜٖٖٔ,ٔٛٚ
ٖٕٔٛٚ,ٕٖٖ
ٔ٘ٚٙٓ,ٕٗٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٙٗٗ,ٖٜٙ
ٖٓٓ,ٜٕٕ٘,ٔٗٗٓ,ٔٓٛ

 العمر التصالي
بيفالمجموعات

داخؿالمجموعات
المجموع

ٛ٘ٗ,ٜٗ٘
ٕٛ٘ٚ,٘ٓ٘
ٜٕٔٔ,ٓٓٓ

ٖ
ٗٙ
ٜٗ

ٕٛٗ,ٖٕٛ
ٜٔٚ,٘ٔٔٔ,٘ٛٚٓ,ٕٓ٘


يبلحظمفخبلؿالجداوؿالسابقةعدـوجودفروؽدالةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمة
داوففيالقدراتالنمائيةتعزىلمتغيرالمستوىالتعميميلموالديف،األمرالذييشيرإلىتحقؽ

الجسمية،)اتالنمائيةالفرضالذيينصعمىأنوالتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالقدر
تعزىلمتغيرالمستوىالتعميميلموالديفلدى(المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية

.مجموعتيالدراسة
القدرات فيتنمية ىامًا يفسرالباحثذلؾبأفالمستوىالتعميميلموالديفاليمعبدورًا

أيأفتعم لدىمجموعتيالدراسة، أوجزئيةالنمائية كاممة عمىدراية الوالديفاليعنيأنيـ يـ
بمياراتالتعامؿمعأطفاؿالتوحدأوأطفاؿمتبلزمةداوف،حيثأفىناؾآباءوأمياتمستواىـ
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التعميميمنخفضولكنيـيعمموفالكثيرمفالمعموماتعفكيفيةالتعامؿمعأطفاليـالتوحدييف
الكثيرمفالمتعمميفولدييـأعمىالدرجاتالعمميةواليعمموفوأطفاؿمتبلزمةداوف،كماأفىناؾ

تنميةالقدراتالنمائيةلدى يؤديإلىعدـ الكثيرعفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف،مما
.فئتيالدراسةبشكؿجيد

حيثأفىناؾأربعأصناؼلآلباءفمنيـالمجموعةاالنسحابيةيتواجدوففيالدوؿالتي
يتـ آباءلـ منيـ السمبية والمجموعة البيت، في أبنائيـ يعزلوف فيـ التوحد عمى التعرؼفييا

يكوف مف ومنيـ لؤلخصائييف، مطيعوف وىـ مشاكميـ جميع يحؿ عبلج وجود مف متأكديف
اىتماميـالرئيسفياخبرنيماعميأقوـبووليسلماذاأقوـبو،والمجموعةالنشيطةوىـالذيف

أيمعموماتكمحاولةلمعثورعمىعبلجفيـيسافروفمفأجؿاستشارةأخصائيأويبحثوفعف
يجربواعبلجعرفواعنووىـمتأكدوفمفأنيـيبذلواجيدىـمفأجؿابنيـ،والمجموعةالمنطقية
قد األخصائييف أف ويفترضوف أخصائييف آباء ويصبحوا تركيزىـ يغيروا أف اآلباء ىؤالء ويقرر

(ٕٖ-ٜٕ:ٕٔٔٓاإلماـوالجوالدة،.)خطأفيـاليستطيعوفمعرفةكؿشيءيكونوفعمى
القدرات في داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ بيف فروؽ وجود عدـ الباحث ويرجع
النمائيةتعزىلممستوىالتعميميلموالديفإلىأفالوالديفيعيشوفنفسالظروؼالقاسيةوىيمعاناة

 أبنائيـ تطويرأحد عمى أبنائيـ يساعدوا حتى الجيد يبذلوا أف مف بد ال وبالتالي اإلعاقة مف
مياراتيـوقدراتيـالنمائيةبغضالنظرعفمستواىـالعمميفنجداألميوالعالـفينفسالمكاف
يعانوفمفىـواحدوىواإلعاقةالتيتفتؾبأبنائيـ،ويحاولوفجاىديفلمتخمصمفتمؾاإلعاقة

 يشوبوبشتى معيا والتعامؿ الفمسطيني المجتمع عمى حديثة اإلعاقات ىذه أف السيما الوسائؿ
.الكثيرمفالغموض

لؤلطفاؿفإفالوالديفيحتاجوفلمعموماتومياراتعممية مناسبة خدماتتربوية ولتقديـ
اك مف طفميـ لتمطيف محددة تعميـ استراتيجيات تقاف وا  العبلج وطرؽ أبنائيـ إعاقة تسابحوؿ

سموكياتجديدة،كمايحتاجوفألفيكونواعمىمقربةمفأطفاليـومعرفةالقانوفالخاصبحقوؽ
.ذوياالحتياجاتالخاصةلمدفاععفحقوؽطفميـفيالخدماتالمتوفرةوالمناسبةأيضاً

(ٕٖٖ:ٕٗٓٓالزريقات،)
يجبأفيشارؾفيإفالوالديفيمعبوفدورًاىامًافيتوفيربيئةداعمة،فيـعنصرىاـ

عمميةتعميـالطفؿ،ولذلؾيحتاجواإلىتعمـأساليبتعميـالمياراتالتكيفيةوضبطالسموؾالمشكؿ
لدىأطفاليـ،وذلؾيعمؿعمىزيادةفرصتعميـاألطفاؿوتحسيفنوعيةحياةاألسرةوالتخفيؼمف

(ٖٛٗ:ٕٗٓٓالزريقات،).الضغوطاتالنفسية
كمايشيرالباحثإلىأفتقبؿاألسرةلوجودمعاؽداخميايمعبدورًاكبيرًافيبذؿاألسرة
المذيف الوالديف حيثأف النمائية، وقدراتو مياراتو لتنمية المعاؽ ابنيـ حتىيساعدوا الجيود كؿ
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المعاؽويعتبرونوىديةواختبارمفا بالتأكيدسوؼيبحثوفعفكؿالمعموماتيتقببلفابنيـ
المتعمقةبإعاقةابنيماويتعمموفاألساليبالتيتمكنيـمفالتعامؿمعابنيـالمعاؽبغضالنظر
عفالمستوىالتعميميليما،حيثيشمبلنوبكؿالحبوالودوالحنافوالرعاية،وعمىالعكستمامًا

الم متقببلفالبنيما الغير الوالديف كاففإف حتىولو كالسابؽذكرىـ مجيودىما يكوف عاؽفمف
مستواىـالتعميميمرتفعفيـينكروفأفيكوفليـابفمعاؽويخجموفمنووىذايؤثرعمىالطفؿ

.بشكؿسمبي
فيناؾدورميـعمىالوالديفأفيؤديانوألنيمايتواجدافمعالطفؿوقتًاأكثرمفتواجده

فعمميةتفيـاأل سرةتقودإلىالتقبؿوالتقبؿيقودإلىبذؿاألسرةمزيدًامفالجيودفيبالمركز،وا 
تربيةولدىاوتدريبووالبحثعفأفضؿالسبؿلمنعمضاعفاتالحالةوتطويراإلمكاناتالمتوفرة

(٘ٚٔ:ٕٛٓٓعامر،.)لديووأقؿمايفعبلنوىوقبولووالتفاعؿاإليجابيمعو
حثأفثقافةالوالديفكذلؾتمعبدورميـفيتنميةالقدراتالنمائيةألطفاؿويضيؼالبا

عفالمستوىالتعميميحيثأفالكثيرمفالمتخصصيفوالمربيفواآلباءال بعيدًا فئتيالدراسة
يعرفوفأيمعموماتعفإعاقةالتوحدومتبلزمةداوفوىذايضعؼمفالخدماتالمقدمةلفئتي

 ويؤكد وأطفاؿالدراسة فروؽبيفأطفاؿالتوحد أفالمستوىالتعميميلموالديفاليؤثرفيوجود
.متبلزمةداوف

 
 :الفرض الحادي عشر

التوجدفروؽذاتداللة"لمتحقؽمفصحةالفرضالحاديعشرالذيينصعمىأنو
تعزى(ةواالتصاليةالجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميمي)إحصائيةفيالقدراتالنمائية

لمفرؽبيفمتوسطي"ت"،قاـالباحثبحسابمعامؿ"لمتغيرنوعاألسرةلدىمجموعتيالدراسة
:مجموعتيفمستقمتيف،فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالي

 
لمفروق في القدرات النمائية بحسب نوع األسرة " ت"يوضح نتائج حساب معامل ( 19-5)جدول

 لدى مجموعتي الدراسة

المتوسط  العدد النوع  المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الستنتاج

العمر 
 الجسمي

ٖٚٙ,ٕٔٚ٘ٛ,ٕٔٙٗنووية
غيردالةٜٜٙ,ٜٖٓٓ,ٓٛٗ

ٖٔ٘,ٖٖٓٓ٘,ٔٙٛممتدة
المساعدة 

 الذاتية
ٜٛ٘,ٖٕٔٙٚ,ٕٕٙٗنووية

غيردالةٛٗ٘,ٓ-٘ٓٙ,ٓٛٗ
ٜٖٛ,ٓٗٓٓٓ,ٜٙٛممتدة
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العمر 
 الجتماعي

ٕٜٓ,ٜٚٔ٘ٓ,ٕ٘ٗٗنووية
غيردالةٜٖٙ,ٓ-ٖٚٗ,ٓٛٗ

ٖٔٓ,ٕٖٓ٘ٚ,ٛٗٛممتدة
العمر 

 التعميمي
ٜٜٙ,ٙٔٗٔٚ,ٜٖٕٗنووية

غيردالةٕٔٙ,ٖٓٙٔ,ٔٛٗ
ٜٖٙ,ٕٕ٘ٚٛ,ٖٔٛممتدة

العمر 
 التصالي

ٕ٘ٓ,ٖٔٚ٘ٛ,ٕٕٙٗنووية
غيردالةٜٚٗ,ٓٚٙٓ,ٓٛٗ

ٕٚٗ,ٚٔٓٓ٘,ٕٙٛممتدة


يبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽعدـوجودفروؽدالةبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمة
األمرالذييشيرإلىتحقؽالفرضالذي ، تعزىلمتغيرنوعاألسرة داوففيالقدراتالنمائية

ف توجد ال أنو ينصعمى القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة روؽ المساعدة) الجسمية،
.تعزىلمتغيرنوعاألسرةلدىمجموعتيالدراسة(الذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية

ويفسرالباحثذلؾبأفأسرأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوفيتعرضوفلنفسالظروؼ
فيالمجتمعالفمسطيني حيثأفالتعامؿمعاإلعاقتيفمفقبؿالوالديفيحتاجإلىتطويرتقريبًا

إلىحداثة إضافة اإلعاقاتىذا ىذه مثؿ لمتدريبعمىالتعامؿمع يحتاجالوالديفأنفسيـ كما
يجعؿمفالصعبعمىالمربيفواألخصائييف انتشارىذهاإلعاقاتفيالمجتمعالفمسطينيمما

خراألمرلمتشابوفيالتعامؿمفقبؿاألسرالممتدةوالنوويةلدىالتعامؿمعيا،مماأدىفيآ
ومفخبلؿمبلحظةالباحثألسراألطفاؿ.فئتيالدراسةأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف

أبناءىـ إلسعاد جاىديف يسعوا أنيـ واضحا كاف المقاببلت خبلؿ داوف ومتبلزمة التوحدييف
.التييعيشونيافالكؿداخؿاألسرةيتكاتؼمفأجؿىؤالءاألطفاؿومساعدتيـلمخروجمفالعزلة

حيثيعتبردوراألسرةأساسيًافيتطبيؽالبرامجالتربويةوالعبلجيةلمطفؿالتوحديوطفؿ
عمى وتبلحظ تراقب التي وىي الطفؿ مع وقت أكبر تقضػػػػػي التي ىي فاألسرة داوف متبلزمة

اتعمىسموكو،وىػػػػػيالتيتنقؿالمعموماتوالمبلحظاتعفاألغمبوجودأيمشكمةأوتطور
التشخيص، مرحػػػػػػػمة بعد والمفاجػػػػػػأة الصدمة يتمقى مف أوؿ ىما والوالديف العادية، غير جوانبو
ويعيشافمراحؿالرفضواإلنكارلمحالةوالتنقؿمفطبيبإلىآخرإلىأفيصؿاألمربيـلتقبؿ

البرامجالتربويةوالعبلجيةالمناسبة،لذلؾفيـيمعبوفدورًاكبيرًافينجاحىذهالحالةوالبحثعف
وتقوـاألسرةبمساعدةاالختصاصييفعمىفيـالعديدمفجوانبالضعؼأوالقوةلدى.البرامج

الطفؿ،والتيالتظيرعػػػادةفيأماكفالمبلحظةوالفحصمثؿالعيادةأوالمركز،بؿتظيرلدى
الفاعمةاأل المشاركة أىمية ىنا تأتي لذلؾ ، المنزؿ في إال بيا يقوـ ال الطفػػػػػػػػػػؿ ألف فقط سرة

ويجبأف.لموالديفمنذعمميةالتشخيصاألولىحتىصياغةالبرامجالتػػربويةوتطبيقياوتقييميا
أفرادى تؤىؿ المعموماتالتي مف فمدييا العمؿ فريؽ أعضاء أىـ أحد األسرة الناحيةتكوف مف ا



ٔ٘ٔ 
 

التقدـ التدريبوتسجيؿ ومتابعة األولويات، األىداؼوتحديد فياختيار ىاـ دور ألخذ العمػػػمية
المدرسة،أو في تعمميا المياراتالتي تعميـ عمى وتدريبو المنزؿ، في طفمػػػػػيـ عمى الذييطرأ

لممنزؿ ونقميا المركز أو ونقميا المركز األ. أولياء مف العديد لمرحمةوىناؾ وصموا الذيف مور
بعضالمشكبلت لحؿ جديدة وبدائؿ خيػػػارات وتوليد التوحدي، طفميـ مع العمؿ في االبتكار
والمبلحظة، التجريب طػػػػػػػػػػػريؽ عف عمييػػػػا التغمب وبالتالي المنزؿ في تواجييـ التي السموكية

شراكوفيا وا  صرارىـعمىتغيرسموؾطفميـنحواألفضؿ، لنشػػػػػاطاتاالجتماعيػػػػػػػػةوالزياراتوا 
(ٕ٘ٓٓالشربيني،).والتفاعؿمعاآلخريف

كماأفعمىأسرةالمعاؽأفتدرؾقابميةطفميالمتعمـوالتدريبوالتواصؿمعاآلخريفوأف
وعمييـبالصبروالمثابرةفيالعمؿإلخراجابنيـمفظممةيكونوامتفائميفبنجاحطرؽالتعامؿمعو

.االنعزاؿواالنغبلؽعمىالذات
ويرىالباحثأفنوعاألسرةاليعتبرعامبًلحاسمافيتنميةالقدراتالنمائيةلدىأطفاؿ
التوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف،حيثأفاألسرةتتعامؿمعإعاقةاالبفمفخبلؿاحتضانووالعطؼ

المتنوعةع الميارات الطفؿ ىذا تعميـ في والصبر والمطيؼ الميف والتعامؿ بالحناف وشممو ميو
وتطويرىا،فاإلسبلـتحدثعفدوراألسرةوالوالديففيتربيةأبنائيـواحتضانيـوتعميميـكؿما

باألب االىتماـ عديدة مواضع في القرآف فذكر فيو، يعيشوف الذي المحيط مع لمتفاعؿ ناءيمـز
.وتربيتيـوتنشئتيـالتنشئةالصحيحة

ِلمذََّكِرِمْثُؿَحظِّاألُنثََيْيِف﴾ ـْ الّمُوِفيَأْواَلِدُك ـُ (ٔٔ:النساء).﴿ُيوِصيُك

الّمَوِعنَدُهَأْجٌرَعِظيـٌ﴾ ِفْتَنٌةَوَأفَّ ـْ َوَأْواَلُدُك ـْ (ٕٛ:األنفاؿ).﴿َواْعَمُموْاَأنََّماَأْمَواُلُك

ياتالسابقةنجدتوصيةبالغةباألبناءحيثأفاعزوجؿأوصىبعدـمفخبلؿاآل
أنوأشارإلىأفاألبناءفتنةومفيصبريحصؿعمى التفريؽبيفاألبناءواالىتماـبيـ،كما

.األجروىذايؤكدعمىدوراألسرةفيرعايةاألطفاؿبشكؿعاـواألطفاؿالمعاقيفبشكؿخاص

الباحثأ اتجاهحيثيرى بواجبيـ قاموا قد داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ أسر ف
كربيفأطفاؿالتوحد\أطفاليـبشكؿيكاديكوفمتساويأومتشابوحيثلـتظيرأيفروؽت
.وأطفاؿمتبلزمةداوفتعزىلنوعاألسرةسواءكانتأسرممتدةأوأسرنووية
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اإل مف التييعانيطفميا ماحيثتتعرضالعائمة وأكثر لممصاعبوالضغوطاتالنفسية عاقة
يساىـفيتزايدالضغوطىينظرةاألقاربوالجيراف،وتدؿالدراساتأفوالديالطفؿيعانيافمف

.تأنيبالضميروالغضبوالشعوربالفشؿوالمعاناةمفالروتيفالقاتؿالتيتعيشواألسرة
(ٕٕٓ:ٜٕٓٓالغريروعودة،)

 :الفرض الثاني عشر
ل أنو ينصعمى الذي الفرضالثانيعشر صحة مف متحقؽ ذاتداللة" فروؽ توجد

تعزى(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)إحصائيةفيالقدراتالنمائية
،قاـالباحثباستخداـتحميؿالتبايف"لمتغيرالمستوىاالقتصاديلؤلسرةلدىمجموعتيالدراسة

:حادي،فجاءتالنتائجعمىالنحوالتالياأل


يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمقدرات النمائية بحسب المستوى القتصادي ( 21-5)جدول

 لألسرة  لدى مجموعتي الدراسة
مجموع   المتغير

 المربعات
درجة 
 Dfالحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fمعامل 
 الدللة

العمر 
 الجتماعي 

اتبيفالمجموع
داخؿالمجموعات

المجموع

ٕٜ٘ٙ,ٕٔٙ
ٔٙٛٓٔ,ٙٙٗ
ٜٖٔٚٓ,ٛٛٓ

ٕ
ٗٚ
ٜٗ

ٕٔٛٗ,ٙٓٛ
ٖ٘ٚ,ٕٖٗٛ,ٜٖ٘ٓ,ٖٓ٘

العمر 
 التصالي 

بيفالمجموعات
داخؿالمجموعات

المجموع

ٔٛٗٚ,٘ٔٗ
ٕٚٙٗ,ٗٛٙ
ٜٕٔٔ,ٓٓٓ

ٕ
ٗٚ
ٜٗ

ٜٕٖ,ٚ٘ٚ
ٔ٘ٗ,٘ٙٗ٘,ٜٜٚٓ,ٓٓ٘

العمر 
 الجسمي

بيفالمجموعات
تداخؿالمجموعا

المجموع

ٖٓٙ٘,ٗٛٙ
ٕٖٜٜٕ,٘ٔٗ
ٕٚٓ٘ٛ,ٓٓٓ

ٕ
ٗٚ
ٜٗ

ٖٕٔ٘,ٖٚٗ
٘ٔٓ,ٜٖٗٚ,ٖٓٓٓ,ٜٓ٘

المساعدة 
 الذاتية

بيفالمجموعات
داخؿالمجموعات

 المجموع

ٕٔٗٙ,ٓٛ٘
ٖٖٖٜٓ,ٖٓ٘
ٖٗ٘ٓٔ,ٕٔٓ

ٕ
ٗٚ
ٜٗ

ٖٚٔ,ٖٓٗ
ٕٚٓ,ٜ٘ٛٔ,ٓٗٓٓ,ٖٙٔ

العمر 
 التعميمي

بيفالمجموعات
داخؿالمجموعات

المجموع

ٜٕٔٙ,ٓ٘ٙ
ٔٗٓٙٛ,ٖٙٗ
ٔ٘ٚٙٓ,ٕٗٓ

ٕ
ٗٚ
ٜٗ

ٛٗٙ,ٕٓٛ
ٕٜٜ,ٖٕٕٚ,ٕٛٙٓ,ٜٓٙ
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يوضح نتائج التحميل الوصفي لمقدرات النمائية بحسب المستوى القتصادي ( 21-5)جدول
 لألسرة  لدى مجموعتي الدراسة

 النحراف المعياري المتوسط العدد  المتغير

العمراالجتماعي

شيكؿٓٓ٘ٔأقؿمف
شيكؿٖٓٓٓ-ٓٓٙٔمف

شيكؿفأكثرٖٓٓٔ
المجموع

ٖٗ
ٜ
ٚ

٘ٓ

٘ٓ,ٗٔٔ
ٖٛ,ٙٙٙ
ٖٔ,ٚٔٗ
ٗ٘,ٙٛٓ

ٕٓ,ٙ٘ٗ
ٔٙ,ٖٗٓ
ٜ,ٜٛٗ
ٜٔ,ٕٛٛ

العمراالتصالي

شيكؿٓٓ٘ٔأقؿمف
شيكؿٖٓٓٓ-ٓٓٙٔمف
شيكؿفأكثرٖٓٓٔمف

المجموع

ٖٗ
ٜ
ٚ

٘ٓ

ٖٓ,ٜٗٔ
ٜٔ,ٔٔٔ
ٔٙ,٘ٚٔ
ٕٙ,ٛٓٓ

ٖٔ,ٛٗٓ
ٛ,ٜٛٗ
ٚ,ٔٛٗ
ٖٔ,ٖٙٙ



يبلحظمف ٕٓ-٘)خبلؿجدوؿ متبلزمة( وأطفاؿ التوحد أطفاؿ بيف فروؽدالة وجود
مفتعزىلمتغيرالمستوىاالقتصاديلؤلسرة،(االجتماعيةواالتصالية)داوففيالقدراتالنمائية

البعدية المقارنات تحميؿ إجراء خبلؿ جدوؿ في مبيف ىو فروؽ(ٕٔ-٘)كما وجود اتضح
ٖٓٓٔشيكؿوالمستوىٓٓ٘ٔاعيبيفالمستوىاالقتصادياألقؿمفإحصائيةفيالعمراالجتم

وىناؾفروؽإحصائيةفيالعمراالتصاليبيفالمستوىاالقتصادي.فأكثرلصالحالمستوىاألقؿ
األمرالذي.شيكؿٓٓ٘ٔشيكؿوالمستوياتاألخرىلصالحالمستوىاألقؿمفٓٓ٘ٔاألقؿمف

)ىأنوتوجدفروؽذاتداللةإحصائيةفيالقدراتالنمائيةيشيرإلىتحقؽالفرضالذيينصعم
التعميميةواالتصالية الذاتية،االجتماعية، المساعدة الجسمية، تعزىلمتغيرالمستوىاالقتصادي(

.لؤلسرةلدىمجموعتيالدراسة
ويفسرالباحثذلؾبأفأصحابالمستوىاالقتصاديالمنخفضيتأثرنموالقدراتالنمائية

يعنيأفبعضاألسرالتييكوفل وىذا ، أكثرمفأصحابالمستوىاالقتصاديالمرتفع دييـ
مستواىااالقتصاديمنخفضاليكوفالمستوىاالقتصاديمشكمةبالنسبةليـفيتوفيرالخدمات
البلزمةواألمواؿالبلزمةلتنميةالقدراتالنمائيةلدىأبنائيـ،ويتضحذلؾمفخبلؿقياـاألسرة
المعاؽ،كماأفىناؾأسرتعانيمف لطفمياجاىدةفيذلؾأفتساعدطفميا تقديـكؿمايمـز

.انخفاضالمستوىاالقتصاديفييغيرقادرةعمىمساعدةأبنائياأوتقديـبعضالخدماتليـ
كماأفالوازعالدينييمعبدورًاكبيرًاحيثيؤمفاألىؿبأفالرزؽمفاتعالىوأفوجود
منو يتمكنوا ما بتوفير يقوموف وبالتاليىـ اعزوجؿ مف اختبار ىو فياألسرة الطفؿ ىذا

.لمساعدةابنيـفيتنميةقدراتوالنمائيةوىـقانعيفتمامابمالدييـوأفالفيضيعيـ
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المَّوَِعَمىَيَتَوكَّؿَْوَمفَيْحَتِسبُاَلَحْيثُِمفَْوَيْرُزْقوُ*َمْخَرجاًلَّوَُيْجَعؿالمَّوََيتَّؽَِمف﴿:قاؿتعالى
ٖ-ٕالطبلؽ﴾َقْدراًَشْيءٍِلُكؿِّالمَّوَُجَعؿََقدَْأْمِرهَِباِلغُالمَّوَِإفََّحْسُبوَُفُيوَ

ويشيرالباحثإلىأفالغنىوالفقربإرادةاسبحانووتعالىولكفالفردبإرادتووتفكيرهفي
،وبذلؾإدارةحياتويجعؿ مفحياتوحياةكريمةسعيدةوكذلؾيجعؿمفحياةأبنائوحياةجيدة

لمخروج التيتساعدىـ النمائية قدراتيـ فيتنمية أبنائيا وتساعد عمىفقرىا تتغمباألسرالفقيرة
.لممجتمعوالتعامؿمعوبالشكؿالمطموب

ليذهاألسرلكفقدتعانيب عضاألسرمفقمةالماؿإفالدعـالمعنويلؤلسرةميـجدًا
وعدـالقدرةعمىتمبيةالمصاريؼالطبيةوالتعميميةلمطفؿ،ولذلؾعمىاألسراالنتقاؿمفمرحمة
تسوؽالخدماتوالمساعدةمفالغيرإلىمرحمةالتقبؿلمطفؿوالتأقمـمعالمصاعبالتيتنتجعنيا

.العبلجيةالمقدمةلطفميـواستخداـكافةمصادرالدعـالمتاحةوالمشاركةفيالبرامج
(ٕٕٓ:ٜٕٓٓالغريروعودة،)

ويؤكدالعمماءعمىأىميةاألسرةفيارتقاءشخصيةالطفؿوعمىأىميةدوركؿفردمف
.أفراداألسرةفيعمميةالنموالنفسيواالجتماعيوالعقميلمطفؿوخاصةفيسنواتواألولى

(ٙٚٔ:ٕٛٓٓعامر،)
معاؽق لديؾطفؿ كاف ذا النفقاتأووا  أخرىمفحيثزيادة نفقاتمالية يعنيىذا د

المخصصاتلحاجاتالطفؿالخاصة،ىذاإضافةإلىالنفقاتإلعادةإصبلحمايدمرهالطفؿأو
يخربو،أونفقاتالمربيةالتيترعىالطفؿ،وكمماتقدـالطفؿفيالعمرتصبحالنفقاتالمالية

(ٜٖٖ:ٕٗٓٓالزريقات،).أكثر
كمايرىالباحثأفىناؾأسرلديياأكثرمفطفؿمعاؽسواءبالتوحدأومتبلزمةداوف
ماليةمضاعفةتضعاألسرالفقيرةتحتضغوطنفسيةواجتماعيةوماليةوىذا يؤديمعاناة مما

.راتالنمائيةلدىاألطفاؿبالتالييؤديإلىضعؼفيتنميةالقد
الجمعيةألطفاؿمتبلزمةداوف يخفؼعفاألىاليمفاألعباءالماليةىومساعدة ومما
وقدراتيـ مياراتيـ تطوير أجؿ مف المؤسسة داخؿ ليـ الخدماتالبلزمة وتوفير التوحد وأطفاؿ

أخرىلمجمعيةفيولكفىناؾبعضاألىاليالذيفعبرواعفضيقيـلعدـوجودفروع.النمائية
محافظاتغزةممايؤديإلرىاقيـماديًامفأجؿالوصوؿلمقرالجمعيةوخصوصًاأطفاؿالتوحد
فيالمحافظاتالجنوبيةلقطاعغزةحيثأنويوجدفرعلمجمعيةولكنواليقدـالخدماتالخاصة

.بأطفاؿالتوحد
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 :الفرض الثالث عشر
التوجدفروؽذاتداللة"ذيينصعمىأنولمتحقؽمفصحةالفرضالثالثعشرال

تعزى(الجسمية،المساعدةالذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية)إحصائيةفيالقدراتالنمائية
لمفرؽبيفمتوسطي"ت"،قاـالباحثبحسابمعامؿ"لمتغيروجودقرابةلدىمجموعتيالدراسة
:النحوالتاليمجموعتيفمستقمتيف،فجاءتالنتائجعمى

 
لمفروق في القدرات النمائية بحسب وجود قرابة " ت"يوضح نتائج حساب معامل ( 22-5)جدول

 لدى مجموعتي الدراسة

العددالنوعالمتغير
المتوسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

درجة
الحرية

قيمةت
المحسوبة

مستوى
االستنتاجالداللة

العمر
الجسمي

ٔٙٓ,ٕٖٚٓٓ,ٜٕ٘ٓيوجد
دالةغير٘ٗ٘,ٓ-ٓٔٙ,ٓٛٗ

ٜٔٔ,ٕٔٙٙٗ,ٖٖٙٓاليوجد
المساعدة
الذاتية

ٓٔٓ,ٖٔٓٓ٘,ٕٕٙٓيوجد
دالةغيرٚٛٚ,ٓ-ٕٕٚ,ٓٛٗ

ٛٔٙ,ٖٕٓٓٙ,ٖٗٙٓاليوجد
العمر
االجتماعي

ٛٔٗ,ٕٕٓٓٙ,ٕٔٗٓيوجد
دالةغيرٕٓٗ,ٓ-ٜٓٔ,ٔٛٗ

ٙٚٛ,ٚٔٓٓٗ,ٖٛٗٓاليوجد
العمر
التعميمي

ٕٓٙ,ٛٔٓ٘ٚ,ٖٖٕٓيوجد
دالةغيرٖٔٔ,ٓ-ٖٚ٘,ٔٛٗ

ٕ٘ٓ,ٚٔٓٓٙ,ٖٔٗٓاليوجد
العمر
االتصالي

ٕٛٓ,ٜٗٔٓٓ,ٕٕٗٓيوجد
دالةغيرٕٚٗ,ٓ-ٔٓٛ,ٓٛٗ

ٖٖٖ,ٖٔٙٙٓ,ٕٖٛٓاليوجد


التوحدوأطفاؿمتبلزمةيبلحظمفخبلؿالجدوؿالسابؽعدـوجودفروؽدالةبيفأطفاؿ
تعزىلمتغيروجودقرابة،األمرالذييشيرإلىتحقؽالفرضالذي داوففيالقدراتالنمائية

 القدراتالنمائية في إحصائية ذاتداللة فروؽ توجد ال أنو ينصعمى المساعدة) الجسمية،
وىذا.لدىمجموعتيالدراسةتعزىلمتغيروجودقرابة(الذاتية،االجتماعية،التعميميةواالتصالية

(.ٕٗٓٓ)يتفؽمعدراسةالخطيب
يفسرالباحثذلؾبأفالقدراتالنمائيةلدىأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوفىيبنفس
المستوىفيحاؿقياسيامعمتغيروجودقرابة،فالقرابةالتيبيفالوالديفلـتؤثرفيمجموعة

نماكافنموالقد راتلدىأطفاؿالمجموعتيفمتشابيًا،حيثأفالوالديفسواءكانوادوفاألخرىوا 
أقرباءأولـيكونوافيـيعمموابكؿقوتيـوطاقتيـلتنميةمياراتأبنائيـوقدراتيـالنمائية،ويتنقموا
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يمكفالتعامؿمعأطفاليـ األساليبالتيمفخبلليا المنطمؽ.بيفاألخصائييفلمعرفة ومفىذا
.راألزواجلبعضيـالبعضعمىأسسعمميةوبعدإجراءالفحوصاتالبلزمةيجباختيا

فاالختيارالسميـلمزوجوالزوجةيجبأفيراعىسواءبالنسبةلممصابيفبعاىاتجسمية
أوعقميةأوزواجاألقاربأوالسفغيرالمبلئمةلئلنجاب،وىذاكفيؿبالحدمفاإلعاقة،واليمكف

.مفخبلؿمراكزطبيةتتولىفحصالراغبيففيالزواجالوصوؿإلىذلؾإال
(ٜٛٔ:ٕٛٓٓعامر،)

كمايرىالباحثأفقوةالدافعيةالموجودةلدىاآلباءواألمياتلمساعدةأطفاليـجعمتيـ
جعميـ القوي الدافع فوجود ، الجمعية بمساعدة ألطفاليـ تقديمو يستطيعوف ما أفضؿ يقدموف

.وجودقرابةبينيـمفعدميامماساعدىـعمىتنميةمياراتأطفاليـيتحدوفاإلعاقةويتخطوف
فقديواجوآباءاألطفاؿالحزفوالغضبوخيبةاألمؿوغيرىامفردودالفعؿاالنفعاليةالمعقدةالتي
تظيرالكتشاؼطفؿمعاؽفياألسرةوالحاجةإلىالتضحيةإلشباعحاجاتطفميـ،معظـاآلباء

.ةمعىذهالحاجات،كماقديواجيوفضغوطنفسيةخبلؿعمميةالتنشئةلطفميـيتعامموفبفاعمي
(ٖٖٔ:ٕٗٓٓالزريقات،)

ويمعباآلباءدورًاىامًافيتشجيعوتسييؿنموطفميـمفخبلؿتوفيربيئةآمنةوداعمة
إمامعمميففاآلباء.ونماذجمناسبةواالستفادةمفالفرصالطبيعيةلنقؿالمعرفةوالمعموماتليـ

(ٕٕٓ:ٕٗٓٓالزريقات،.)البنيـأومدافعيفعنووالبعضيمكفأفيقوـبالدوريف
كمايرىالباحثانولـيثبتحتىاآلفأفوجودقرابةبيفالزوجيفيعتبرسببفيوجود

بلختبارإعاقةلدىالطفؿسواءكافالتوحديأوطفؿمتبلزمةداوف،فمفخبلؿتطبيؽالباحثل
جراءالمقاببلتكافواضحًاأفكثيرمفأفرادالعينةيوجدبيفوالدييـقرابةعائمية .وا 

حيثأفىناؾدراستيفأجريتافيبريطانياوالوالياتالمتحدةتشيرافإلىأفالتوحدربمايكوفلو
.عبلقةبعوامؿبيئيةمثؿالظروؼالتيتعرضلياالجنيفداخؿالرحـ

(٘٘:ٜٕٓٓودة،الغريروع)
كماويرجعالباحثعدـوجودفروؽبيفأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوففيالقدرات
وذوي التوحدييف لؤلطفاؿ المؤسسة مف المقدمة الرعاية إلى قرابة وجود لمتغير تعزى النمائية

األزو بيف الموجودة القرابة ومراعاة بينيـ الفردية الفروؽ داوفومراعاة إلىمتبلزمة إضافة اج،
المحاضرات خبلؿ مف داوف ومتبلزمة التوحد أطفاؿ ألىالي المؤسسة تقدميا التي المساعدة
ولقاءاتالتوعيةالتيتساعداألىاليفيكيفيةالتعامؿمعأبنائيـذوياإلعاقة،والتواصؿالمستمر

.بيفاألىاليوالمؤسسة
عدميافاألمرسيافبالنسبةليـولذلؾحيثأفاألىالياليركزوفعمىوجودالقرابةمف

لتطوير يحتاجوأبنائيـمفخدماتومساعدة يكوفتركيزىـعمىمدىقدرتيـعمىتقديـكؿما
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لتطويرىا أبنائيـ لدى الموجودة القدرات مف االستفادة عمى يركزوف ،وكذلؾ وقدراتيـ مياراتيـ
دوأطفاؿمتبلزمةداوففيتنميةالقدراتبأفضؿالوسائؿولذلؾلـنرىأيفروؽبيفأطفاؿالتوح

 النمائية واالتصالية) التعميمية االجتماعية، الذاتية، المساعدة الجسمية، مف( الرغـ عمى لدييـ
وجودكثيرمفاالختبلؼبيفالفئتيفإالأفاألىؿفيالفئتيفيتعامموفمعأبنائيـبمشاعرواحدة

.كؿنفيسوغاليمفاجؿإخراجيـمفىذهاإلعاقةوىيالمحافظةعمييـوحمايتيـوتقديـ


 :التوصيات: ثانياً 
اإلمكانات .ٔ وتوفير داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد بأطفاؿ والمؤسسات واآلباء المربيف اىتماـ

.البلزمةلمساعدتيـوعبلجيـ
اإلطبلعمتابعةأحواؿأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوفاالجتماعيةواألكاديميةواالتصاليةو .ٕ

.عمىكؿماىوجديدفيمجاؿالتوحدومتبلزمةداوفمفقبؿاآلباءوالمتخصصيف
خبلؿ .ٖ مف داوف ومتبلزمة التوحد إعاقة مف يعاني طفؿ لدييا التي األسر بيف التواصؿ

.المؤسساتواإلذاعةوغيرىامفاألماكفالتيتساعدفيتسييؿالتواصؿ
 .التوحدلماليامفدورمؤثرفيتنميةمياراتيـتوفيرخدماتالتدخؿالمبكرألطفاؿ .ٗ
ومحاولة .٘ داوف، ومتبلزمة التوحد وىي الفمسطيني المجتمع في جديدة بظاىرة الدولة اىتماـ

عطائياأىميةفيالتعامؿوالبحث  .السيطرةعميياوا 
اإلمكاناتالبلزم .ٙ توفير الفئاتمفخبلؿ ىذه مع بالتعامؿ المؤسساتالمعنية جيد ةزيادة

 .لعبلجمثؿىذهالفئاتوتقديـالخدماتالبلزمةليا
يجاداألماكفالتيتناسبمثؿىذهالفئاتوتناسبقدراتيـالجسميةومختمؼقدراتيـ .ٚ .توفيروا 


 :المقترحات: ثالثاً 
:يقترحالباحثالموضوعاتالتاليةلمباحثيفحتىيقومواببحثياودراستياوىي

.اتصاليلتنميةالمجاؿالمغويواالتصاليلدىأطفاؿالتوحدفاعميةبرنامجعبلجيمعرفيو .ٔ
.العبلقاتاالجتماعيةبيفأسرأطفاؿالتوحدومدىتأثيرىاعمىتنميةمياراتيـ .ٕ
 (.دراسةمقارنة)الضغوطالنفسيةالتييتعرضلياوالديأطفاؿالتوحدومتبلزمةداوف .ٖ
ٗ.  التفاعؿ النفسيفيتنمية الدعـ برنامج وأطفاؿمدىفعالية التوحد أطفاؿ االجتماعيلدى

 .متبلزمةداوف
 .التوافؽالنفسيواالجتماعيلدىأطفاؿالتوحدوأطفاؿمتبلزمةداوف .٘
 .فاعميةبرنامجالتدخؿالمبكرفيتطويرالقدراتالنمائيةالجسميةلدىأطفاؿمتبلزمةداوف .ٙ
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 .طفاليـالمتوحديفالتوافؽالنفسيلدىآباءاألطفاؿالمتوحديفوعبلقتوبرعايةأ .ٚ
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 :المصادر والمراجع العربية:أولً 

 .القرآفالكريـ .ٔ

،المكتبةالمرجع في اضطراب التوحد التشخيص والعالج(:ٜٜٚٔ)أبوحبلوة،محمدالسعيد .ٕ

.،موقعأطفاؿالخميجلذوياالحتياجاتالخاصةترونيةااللك

مياراتالممارسةالمينيةفيخدمةالفردمعاألطفاؿالتوحدييف(:ٖٕٓٓ)أحمد،فاطمةأميف .ٖ

التوحد بمجاؿ العامميف األخصائييف عمى مطبقة دراسة ػػػػػ مجمة دراسات في الخدمة ،
(.ٜٛٗ-ٜٖٗصص)شر،الجزءاألوؿ،،العددالخامسعالجتماعية والعموم اإلنسانية


،أعراضو أسبابو وطرق عالجو" األوتيزم"اضطراب التوحد (:ٕٔٔٓ)إبراىيـ،عبلعبدالباقي .ٗ

.الطبعةاألولى،عالـالكتب،القاىرة

 سمسمة نظرية العقل في التربية الخاصة(:ٕٓٔٓ)اإلماـ،محمدصالحوالجوالده،فؤادعيد .٘

.،الطبعةاألولى،دارالثقافة،عمافلعقلالتوحد ونظرية ا –( 4)

،الطبعةاألولى،دارالثقافة،قضايا وآراء في التربية الخاصة(:ٕٓٔٓ)اإلماـ،محمدصالح .ٙ

.عماف،األردف

 سمسمة نظرية العقل في التربية الخاصة(:ٕٔٔٓ)اإلماـ،محمدصالحوالجوالدة،فؤادعيد .ٚ

.،الطبعةاألولى،دارالثقافة،عماف،األردفينالتوحد رؤية األىل واألخصائي –( 5)

 سمسمة نظرية العقل في التربية الخاصة(:ٕٔٔٓ)اإلماـ،محمدصالحوالجوالده،فؤادعيد .ٛ

.،الطبعةاألولى،دارالثقافة،عماف،األردفاضطرابات النمو الشامل –( 6)

الناصرذيابوغوانمة، .ٜ أسامةمحمدوالجراح،عبد البطاينة، ٜٕٓٓ)مأموفمحمود عمم (:

.،الطبعةالثانية،دارالمسيرة،عماف،األردفنفس الطفل غير العادي


فاعميةبرنامجتدريبيفيتنميةبعضمياراتالسموؾ(:ٕ٘ٓٓ)الجارحي،سيدجارحي .ٓٔ
،العددمجمة اإلرشاد النفسيالتكيفيلدىاألطفاؿالتوحدييفوخفضسموكياتيـالمضطربة،

.ٖٚ٘-ٖٙٗشر،صصالتاسعع
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دليل التواصل بين األىل والطفل  -تعا نمعب (:ٕٛٓٓ)التوحد-الجمعيةالمبنانيةلؤلوتيـز .ٔٔ
.،لبنافالذي يعاني من التوحد


التوحد-الجمعيةالمبنانيةلؤلوتيـز .ٕٔ التأىيل الشامل لمطفل  –أنا وفريق التأىيل (:ٕٙٓٓ)

.،لبنافالمتوحد


ٖٔ.  ىاشـ موفؽ ٕٓٓٓ)الحمبي، الطبعةلضطرابات النفسية عند األطفال والمراىقينا(: ،
.الثانية،مؤسسةالريالة،بيروتلبناف


دارمقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية(:ٕٙٓٓ)الخطيب،جماؿ .ٗٔ الطبعةاألولى، ،

.الشروؽ،عماف


موسى .٘ٔ ٖٕٓٓ)الخمؼ، العصر الجينومي( العدد المعرفة، عالـ سمسمة مطابعٜٕٗ، ،
.الكويتالسياسة،


الرحيـ .ٙٔ عبد الرحمف عبد ٕٗٓٓ)الخطيب، وخدماتيـ(: التوحدييف األطفاؿ مشكبلت

 البحريف، في الرعاية لبعضمراكز مسحية دراسة  ػػػػػػػ واالجتماعية مجمة كمية اإلرشادية
،العددالثامفوالعشروف،الجزءاألوؿ،صالتربية وعمم النفس جامعة عين شمس:ةالتربي
.ٜٕٔ-ٜٚص


جميؿال .ٚٔ والصمادي، العزيز عبد ٕٓٔٓ)سرطاوي، داراإلعاقات الجسمية والصحية(: ،

.الفكر،عماف


ابفمرشود .ٛٔ عبد ٜٕٓٓ)السممي، أساليباالشراطالكبلسيكيلدى(: استخداـ فاعمية
،رسالة ماجستير منشورةثورنديؾفيتنميةالسموؾالتكيفيلدىأطفاؿالتوحدبمكةالمكرمة،

.القرى،الرياضجامعةأـ


ٜٔ.  محمد ٕ٘ٓٓ)الشربيني، ،األطفال التوحديون ودور األسرة في البرامج العالجية(:
.www.alrassedu.gov.sa/index/forum/showthread.php?t=1117&page 


http://www.alrassedu.gov.sa/index/forum/showthread.php?t=1117&page
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بفخمؼ .ٕٓ محمد ٕٚٓٓ)الشمري، التوحدييففيالمممكة(: لمتبلميذ البرامجالمقدمة تقويـ
.،الجامعةاألردنية،عماف،األردفرسالة ماجستير منشورةالعربيةالسعودية،


العزيز .ٕٔ عبد بف ا عبد ٕٙٓٓ)العسرج، ضبط(: في الرمزي التعزيز استخداـ فاعمية

ال داوففيجمعية لدىذويمتبلزمة بالرياض،المشكبلتالسموكية الخيرية النسائية نيضة
.،جامعةنايؼالعربيةلمعموـاألمنيةرسالة ماجستير منشورة


التربية الخاصة لذوي اإلعاقات العقمية والبصرية والسمعية (:ٕٔٓٓ)العزة،سعيدحسني .ٕٕ

.،الطبعةاألولى،الدارالعمميةالدوليةلمنشرودارالثقافة،عماف،األردفوالحركية


العيسو .ٖٕ الرحمف عبد ٕ٘ٓٓ)ي، الطبعةالنطواء النفسي والجتماعي الطفل الذاتوي(: ،
.األولىدارالنيضةالعربية،بيروت


فاروؽ .ٕٗ ٕٚٓٓ)الروساف، الطبعةمقدمة في تعميم الطمبة ذوي الحاجات الخاصة(: ،

.األولى،دارالفكر،عماف،األردف


إرشاد (:ٕٓٔٓ)اوطنوس،عادؿجورجالريحاني،سميمافطعمووالزريقات،إبراىيـعبد .ٕ٘
.،الطبعةاألولى،دارالفكر،عماف،األردفذوي الحاجات الخاصة وأسرىم


،الطبعةاألولى،دارقائمة تقدير السموك التوحدي(:ٕٗٓٓ)الزراع،نايؼبفعابد .ٕٙ

.الفكر،عماف،األردف
عابد .ٕٚ نايؼبف ٕٙٓٓ)الزراع، دارةتأىيل ذوي الحتياجات الخاص(: الثانية، الطبعة ،

.الفكر،عماف،األردف


ساسية وطرق المدخل إلى اضطراب التوحد المفاىيم األ(:ٕٓٔٓ)الزراع،نايؼبفعابد .ٕٛ
.،الطبعةاألولى،دارالفكر،عماف،األردفالتدخل


الطبعةاألولى،دارالتوحد الخصائص والعالج(:ٕٗٓٓ)الزريقات،إبراىيـعبدا .ٜٕ ،

.عماف،األردفوائؿ،
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ا .ٖٓ عبد إبراىيـ ٜٕٓٓ)الزريقات، األولى،التدخل المبكر النماذج واإلجراءات(: الطبعة ،
.دارالمسيرة،عماف،األردف


الضطرابات السموكية (:ٜٕٓٓ)القمش،مصطفىنوريوالمعايطة،خميؿعبدالرحمف .ٖٔ

.،الطبعةالثانية،دارالمسيرة،عماف،األردفوالنفعالية


،الطبعةاألولى،داراإلعاقة العقمية النظرية والممارسة(:ٕٔٔٓ)القمش،مصطفىنوري .ٕٖ
.المسيرة،عماف،األردف


ٖٖ.  الرحمف عبد خميؿ المعايطة، مصطفىنوريو ٕٓٔٓ)القمش، سيكولوجية األطفال (:

عماذوي الحتياجات الخاصة مقدمة في التربية الخاصة دارالمسيرة، الثالثة، الطبعة ف،،
.األردف


ٖٗ.  نوري مصطفى ٕٔٔٓ)القمش، المسيرة،اإلعاقات المتعددة(: دار األولى، الطبعة ،

.عماف،األردف


اضطرابات التوحد السباب التشخيص العالج دراسات (:ٕٔٔٓ)القمش،مصطفىنوري .ٖ٘
.،الطبعةاألولى،دارالمسيرة،عماف،األردفعممية


عوضبفمحب .ٖٙ ٜٕٓٓ)المعيدي، المدىدراسةالمؤشرات(: قصيرة لمذاكرة التشخيصية

 جدة، بمحافظة الفكرية التربية بمعيد العقمي والتخمؼ التوحد أطفاؿ بيف رسالة مقارنة
.،كميةالتربية،جامعةأـالقرى،الرياضماجستير منشورة


حمد .ٖٚ بف فيد ، المغموث األولى،التوحد كيف نفيمو ونتعامل معو(: ٕٙٓٓ) الطبعة ،

.الرياض:خالدالخيريةمؤسسةالممؾ


القادر .ٖٛ عبد المنعـ عبد الميبلدي، (ٕٓٓٙ شبابالجامعة،المعاقون ذىنياً (: مؤسسة ،
.اإلسكندرية
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الرحمف .ٜٖ بنتعبد نادية ٜٕٓٓ)المييبي، الغذائي(: الوعي لتنمية إرشادي برنامج فاعمية
الترب، رسالة ماجستير منشورةألمياتومشرفاتأطفاؿالتوحد كمية المنزلي،، لبلقتصاد ية

.جامعةأـالقرى،الرياض


ٗٓ.  أميرةطو برنامجتدريبيلتنميةمياراتالتفاعؿاالجتماعيفي(:ٕٕٓٓ)بخش، فعالية
 السنةاألولى،مجمة العموم التربوية قطرخفضالسموؾالعدوانيلدىاألطفاؿالتوحدييف، ،

(.ٛ٘ٔ-ٕٚٔصص)العدداألوؿ،


،مكتبةاألنجموالمصرية،الطفل التوحدي تشخيص وعالج(:ٕٗٓٓ)بدر،إبراىيـمحمود .ٔٗ
.القاىرة


،الطبعةالثانية،إرشاد ذوي الحتياجات الخاصة وأسرىم(:ٕٓٔٓ)بطرس،بطرسحافظ .ٕٗ

.دارالمسيرة،عماف،األردف


ٖٗ.  بطرسحافظ المسيرة،إعاقات النمو الشاممة (:ٕٔٔٓ)بطرس، دار األولى، الطبعة ،
.فعماف،األرد


،األطفال ذوو الحتياجات الخاصة(:ٕٗٓٓ)بوشيؿووايدنمافوسكوال،ترجمةكريمافبدير .ٗٗ

.الطبعةاألولى،عالـالكتب،القاىرة


الحميد .٘ٗ عبد لمياء ٕٛٓٓ)بيومي، العناية(: بعضميارات لتنمية تدريبي برنامج فاعمية
 .قناةالسويس،العريشجامعةرسالة دكتوراه منشورة،بالذاتلدىاألطفاؿالتوحدييف،


،"دراسةحالة"فاعميةبرنامجتدريبيتأىيميلمطفؿالتوحدي(:ٕٔٓٓ)حسف،منىخميفة .ٙٗ

.ٔٗٔ-ٖٓٔ،العددالسابعوالثبلثوف،صصمجمة كمية التربية بالزقازيق


خميفة .ٚٗ منى ٕٗٓٓ)حسف، التكيفي(: السموؾ تحسيف المكثؼفي المبكر التدخؿ فعالية
التوحد لؤلطفاؿ التطبيقي، التحميؿ باستخداـ السابعمجمة كمية التربية بالزقازيقييف العدد ،

.ٕٙٙ-ٛٛٔواألربعوف،صص
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رابيةإبراىيـ .ٛٗ الطبدليمك لمتعامل مع التوحد(:ٕٗٓٓ)حكيـ، الطبعةاألولى،عيادة ،
.النفسيواإلرشاديلؤلطفاؿ،جدة


،دارضطراباتو وتشخيصو وعالجوا -التوحد لدى األطفال (:ٕٕٓٓ)حمداف،محمدزياد .ٜٗ

.التربيةالحديثة،الفيحاء


األطفال التوحديون (:ٕٚٓٓ)جوردف،ريتاوبيوؿ،ستيورات،ترجمةرفعتمحمودبيجات .ٓ٘
.،الطبعةاألولى،عالـالكتب،القاىرةجوانب النمو وطرائق التدريس


أحمد .ٔ٘ ٕ٘ٓٓ)جوىر، درسين وأولياء معايشة مع أطفال التوحد اتجاىات حديثة لمم(:

.،الطبعةاألولى،الكويتاألمور


ٕ٘.  أحمد محمد خطاب، (ٕٓٓ٘ دارسيكولوجية الطفل التوحدي(: األولى، الطبعة ،
.الثقافة،عماف،األردف


الكريـ .ٖ٘ عبد أحمد وحمزة، أحمد محمد ٕٛٓٓ)خطاب، سيكولوجية العالج بالمعب مع (:

.لى،دارالثقافة،عماف،األردف،الطبعةاألواألطفال ذوي الحتياجات الخاصة


قاسـ .ٗ٘ محمد ا، عبد (ٕٓٓٔ الطفل التوحدي أو الذاتوي النطواء حول الذات (:
.،الطبعةاألولى،دارالفكر،عمافومعالجتو اتجاىات حديثة


،الطبعةاإلعاقة العقمية(:ٕٛٓٓ)عامر،طارؽعبدالرؤوؼومحمد،ربيععبدالرؤوؼ .٘٘

.بة،القاىرةاألولى،مؤسسةطي


طارؽ .ٙ٘ عامر، (ٕٓٓٛ عماف،الطفل التوحدي(: داراليازوري، األولى، العربية الطبعة ،
.األردف


التخمف العقمي سمسمة (:ٕٛٓٓ)عامر،طارؽعبدالرؤوؼومحمد،ربيععبدالرؤوؼ .ٚ٘

.،الطبعةاألولى،مؤسسةطيبة،القاىرةذوي الحتياجات الخاصة
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،منيج البحث العممي وكتابة الرسائل العممية(:ٕٔٔٓ)داعبدالقادر،موفؽبفعب .ٛ٘
.الطبعةاألولى،دارالتوحيد،الرياض


العاؿ،سبلمةمنصور .ٜ٘ فعاليةالعبلجالسموكيفيخدمةالفردفيعبلج(:ٕٕٓٓ)عبد

 داوف، الثالثمجمة القاىرة لمخدمة الجتماعيةالمشكبلتالسموكيةألطفاؿمتبلزمة العدد ،
.ٕٖ٘-ٖٚٓر،صصعش


،الطبعةاألولى،دارصفاءتعميم األطفال المتخمفين عقمياً (:ٕٓٓٓ)عبيد،ماجدةالسيد .ٓٙ

.لمنشر،القاىرة


ٙٔ.  حسف كوثر عسمية، (ٕٓٓٙ عماف،التوحد: ( لمنشر، صفاء دار األولى، الطبعة ،
.األردف


عدناف .ٕٙ محمد ٕٚٓٓ)عميوات، األطفال التوحديون(: العربية، الطبعة اليازوري،، دار

.عماف،األردف


مقياس الوعي الفونولوجي لدى المراىقين التوحديين(:ٕٓٔٓ)عمي،محمدالنوبيمحمد .ٖٙ
 .الطبعةاألولى،دارصفاءلمنشروالتوزيع،عماف،األردف


المياراتاالجتماعيةلدى(:ٕٚٓٓ)غزاؿ،مجديفتحي .ٗٙ فاعميةبرنامجتدريبيفيتنمية

مفاألطفاؿ األردنية،، رسالة ماجستير منشورةالتوحدييففيمدينةعمافعينة الجامعة ،
.عماف


فوقيةحسف .٘ٙ الطالتشخيص التكاممي والفارقي لإلعاقة العقمية(:ٕٛٓٓ)رضواف، بعة،

.،القاىرةاألولى،دارالكتابالحديث


السادسة،،الطبعةعمم نفس النمو الطفولة والمراىقة(:ٖٕٓٓ)زىراف،حامدعبدالسبلـ .ٙٙ
.الشركةالدوليةلمطباعة،القاىرة
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دليل الوالدين (:ٖٕٓٓ)سميماف،عبدالرحمفسيدوشند،سميرةمحمدوسعيد،إيماففوزي .ٚٙ
.،الطبعةاألولى،مكتبةزىراءالشرؽ،القاىرةوالمتخصصين في التعامل مع الطفل التوحدي


السميماف .ٛٙ الطبعةاألولى،مكتبةزىراءةمحاولة لفيم الذاتوي(:ٕٓٓٓ)رحمفسيد،عبد ،

 .،القاىرةالشرؽ
 
السميماف .ٜٙ ٕٓٓٓ)رحمفسيد،عبد ،سيكولوجية ذوي الحتياجات الخاصة الجزء األول(:

.،القاىرةالطبعةاألولى،مكتبةزىراءالشرؽ


ٚٓ.  عونيمعيف ٕٛٓٓ)شاىيف، ،األطفال ذوي المتالزمة داون مرشد اآلباء والمعممين(:
.،دارالشروؽ،عماف،األردفالطبعةاألولى


ٚٔ.  رفيؽ فادي ٕٔٓٓ)شبمي، المكتبةإعاقة التوحد المعموم المجيول(: األولى، الطبعة ،

.االلكترونيةموقعأطفاؿالخميج


عبدو .ٕٚ أنس ٜٕٓٓ)شكشؾ، داراألمراض النفسية والعالج النفسي(: األولى، الطبعة ،
.الشروؽ،عماف


الطيؼحسيف .ٖٚ دارالحامدإلعاقة العقمية والذىنيةا(:ٕٚٓٓ)فرج،عبد الطبعةاألولى، ،

.األردف،،عمافلمنشروالتوزيع
إيماف .ٗٚ والسامرائي، عامر ٜٕٓٓ)قنديمجي، الطبعةالبحث العممي الكمي والنوعي(: ،

.األولى،داراليازوري،عماف،األردف


ٚ٘.  ا عبد عادؿ ٕٕٓٓ)محمد، الطبعةيينجداول النشاط المصورة لألطفال التوحد(: ،
.األولى،دارالرشاد،القاىرة


،الطبعةاألطفال التوحديون دراسات تشخيصية وبرامجية(:ٕٕٓٓ)محمد،عادؿعبدا .ٙٚ

.األولى،دارالرشاد،القاىرة
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،الطبعةالثانية،دارالرشاد،مقياس الطفل التوحدي(:ٖٕٓٓ)محمد،عادؿعبدا .ٚٚ
.القاىرة

ا .ٛٚ عبد عادؿ ٕٓٓٓ)محمد، لؤلطفاؿ(: االجتماعي السموكي األداء أنماط بعض
 عقميًا، المعاقيف وأقرانيـ الخامسوالثبلثوف،مجمة كمية التربية بالزقازيقالتوحدييف العدد ،

(.ٖٙ-ٜصص)


برنامجإرشاديمعرفيسموكيألمياتاألطفاؿ(:ٕٔٓٓ)محمد،عادؿعبدا .ٜٚ فعالية
السم مف الحد في التوحدييف األطفاؿ، ليؤالء اإلنسحابي السنةمجمة اإلرشاد النفسيوؾ ،

.ٜٚ-ٚٗالتاسعة،العددالرابععشر،صص


سوسفشاكر .ٓٛ ٕٓٔٓ)مجيد، الطبعة،(أسبابو، خصائصو، تشخيصو، عالجو)التوحد (:
.الثانية،دارديبونو،عماف،األردف


ارات األطفال ذوي اتجاىات معاصرة في رعاية وتنمية مي(:ٕٛٓٓ)مجيد،سوسفشاكر .ٔٛ

.،الطبعةاألولى،دارصفاءلمنشر،عماف،األردفالحتياجات الخاصة


،الطبعةاألولى،سمات التوحد(:ٕٔٔٓ)مصطفى،أسامةفاروؽوالشربيني،السيدكامؿ .ٕٛ
.دارالمسيرة،عماف،األردف


الفكر،الطبعةاألولى،دارالتصال المغوي لمطفل التوحدي(:ٕٕٓٓ)نصر،سيىأحمد .ٖٛ

.لمطباعة،عماف،األردف


ٛٗ.  مريـ الديف، ٕٙٓٓ)نور بعضالعمميات(: تحسيف في معرفي تدريبي برنامج فعالية
نظرية مف المنبثقة باس"المعرفية " داوف، متبلزمة حاممي األطفاؿ مف عينة دراسات لدى

.ٗٚٙ-ٔٗٙ،المجمدالسادسعشر،العددالرابع،صصنفسية


وكو .٘ٛ دانياؿ محمدىاالىاف، ا عبد عادؿ ترجمة جيمس، ٕٛٓٓ)فماف، سيكولوجية (:
 .،الطبعةاألولى،دارالفكر،عماف،األردفاألطفال غير العاديين وتعميميم
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فوزي .ٙٛ ويحيى الزراع عابد نايؼ ترجمة فيورينو، دونا وأليمو، عبيداتىيفميف،جوف
،الطبعةاألولى،لفعالةالطالب ذوو اضطرابات طيف التوحد ممارسات التدريس ا(:ٕٔٔٓ)

.دارالفكر،عماف،األردف


التدخؿالمبكروعبلقتوبتحسيفأداءمجاالتالنموالمختمفة(:ٖٕٓٓ)وشاحي،سماحنور .ٚٛ
.،جامعةالقاىرة، رسالة ماجستير منشورةلؤلطفاؿالمصابيفبأعراضمتبلزمةداوف


ٛٛ.  كفاشي ياروسواؼ بورسكي، و فوزي محمد ٕٔٓٓ)يوسؼ، زمة داون حقائق متال (:

رشاد  .،الطبعةاألولى،منشوراتمدينةالشارقةلمخدماتاإلنسانية،الشارقةوا 
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 ( 1) ممحق رقم 

 رسالة لجمعية الحق في الحياة
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 ( 2) ممحق رقم 

 الجانبية مقياس الصورة

 الجسمي قائمة تطور العمر
 (اشير 6 -صفر : الولدة حديثي)النصف األول من السنة األولى 

الطفؿرأسو .ٔ ىؿيرفع عمىبطنو، يكوفممقيا عمى عندما دقيقة لمدة إلىأعمىبدوفدعـ
 األقؿ؟

 بطنوإلىظيرهوبالعكسبدوفمساعدة؟ ىؿيستطيعالطفؿأفيتدحرجمفعمى .ٕ
بأي .ٖ إلىآخر مفمكاف الطفؿ يتنقؿ بالزحؼطر ىؿ عمىاألرض)يقة؟ وبطنو عمى( أو

عفاألرض)ركبتيو وبطنومرتفعا التدحرج  بأيطريقة( عدا  .تمكنومفمواصمةالتقدـما
  

 (شير 12 - 7من : 1الرضيع )السنة األولى  النصف الثاني من
أوىؿ(ىكذاينجح)معإصبعآخرأوإصبعيفليمتقطشيئا ىؿيستعمؿالطفؿإصبعاإلبياـ .ٗ

 )الطريقةيفشؿ وبيذه)يمتقطالشيءبكؿيده
يستعيفالطفؿبشيءما ىؿينتقؿالطفؿمفوضعالزحؼأوالجموسإلىوضعالوقوؼ؟قد .٘

 .لمساعدةولكنواليستطيعبأيشخص
؟وبيذاالبنديكوفقدنجحفيمالوساؿلعابو(الريالة)عابمسيبلفال ىؿتوقؼالطفؿعف  .ٙ

 .ءاألكؿأثنا بسببالتسنيفأو
 

 (شير 18 - 13من : 2الرضيع)من سنة إلى سنة ونصف 
ٚ.  السمـ الطفؿ يصعد وليسزاحفا)ىؿ واقفا الحائط،( عمى بيد مستندا ممسكا أو الدرابزيف

 .قدنجح شخصلمساعدتو؟واضعاكمتاالقدميفعمىكؿدرجةوبيذهيكوف
اليقعأويتعثر قبواخذبحيثىؿيمشيالطفؿجيدابدوفمساعدةداخؿالمنزؿوبدوفأفيرا .ٛ

 باألشياء؟
 المبافأوأيشيءممفوؼبورؽ؟ ىؿيفؾالطفؿالغطاءالورؽعفقطعةالحموىأوقطعة .9

  
 
 

 )شير 24 - 19من : 1مرحمة ما بعد الرضاعة رقم( من سنة ونصف إلى سنتين
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فيحالةماإذابعدمترواحدعمىاألقؿباالتجاهالذييريده؟ ىؿيقذؼالطفؿالشيءعمى  .ٓٔ
 .اتجاهعفوافبلنعتبرهقدنجح قذؼاألشياءإلىأي

درجة؟عمىأفيستمربالصعودعمىالسمـ ىؿيصعدالطفؿالسمـبوضعقدـواحدةعمىكؿ .11
 .عمىكؿدرجةأثناءالنزوؿ وبنفسالطريقةالسابقة،ولكفربمايضعقدميو

لمسافةثبلثةأمتارعمىاألقؿويدور لبدالةىؿيقودالطفؿالدراجةبثبلثعجبلتمستخدماا  .12
 .عمىممؼواسع

 
 )شير 31 - 25من : 2مرحمة ما بعد الرضاعة رقم)سنتين إلى سنتين ونصف  من
ألواف لو .ٖٔ أو القمـ، مستخدما مثمو أفيرسـ الطفؿ ىؿيستطيع رسمتخطعموديمستقيـ

 فيةلمتنسيؽبيفالعيفواليدلرسـأوفرشاةرسـ؟السؤاؿىوىؿلدىالطفؿالقدرةالكا الشمع
 .خطبدالمفالشخبطة

سـعمىاألقؿعفٕٓيرتفع  ىؿيقفزالطفؿبكمتاقدميومعادوفأفيقعمفأعمىشيء  .ٗٔ
 ؟(مثؿدرجةسمـأوصندوؽ)األرض

يتحرؾمفمكافآلخرقفزاأووثبابكمتاقدميومعا؟وعمىالطفؿأف ىؿيستطيعالطفؿأف  .15
 .يذىببيذهالطريقةلمسافةثبلثةأمتارعمىاألقؿ الكييكوفقادر

 
 )شير 36 - 13من : 3مرحمة بعد الرضاعة )سنتين ونصف إلى ثالث سنوات  من
 يستعمؿالطفؿالمقصبيدواحدةلقصورقةأوقطعةقماش؟واليداألخرىقديستعمميا ىؿ  .ٙٔ

 الطفؿيجبأفيكوفقادراعمى.لحمؿالورقةأوقطعةالقماش،أوقديحمميالوشخصآخر
 .مفالتمزيؽأكثراستخداـالمقصلمقص

واحدةبدوفساندلمسافةواحدونصؼمترعمى ىؿيستطيعالطفؿأفيقفزلؤلماـعمىقدـ  .ٚٔ
 األقؿ؟

السمـ .ٛٔ عادة الطفؿ يصعد يستخدـ ىؿ وقد درجة؟ كؿ عمى واحدة قدـ واضعا منو وييبط
 .الييـكعادةلمتوازفأوكساند الحائطأوالدرابزيفولكفىذا


 )شير 42 - 37من : مرحمة ما قبل المدرسة)ونصف  سنوات 3سنوات إلى  3من 
مترعمى٘،ٔآلخربالغواقؼعمىبعد(مفأيحجـ)بكرة ىؿيستطيعالطفؿأفيرمي  .ٜٔ

 .األقؿ
طفؿقادراأكرةالبابالداخميويفتحو؟عمىسبيؿالمثاؿالبدأفيكوفال ىؿيمسؾالطفؿ .ٕٓ

 .ويدفعبابالحماـغيرالمقفؿليفتحواألكره عمىأفيمؼ
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سـمرسومةعمىورقةعمىأف٘ليقصدائرةقطرىا ىؿيستطيعالطفؿأفيستخدـالمقص  .21
 الخط عف يبتعد أكثرال داخؿ٘مف الورقة ممـ يحمؿ أف الطفؿ عمى الدائرة؟ خارج أو

 خرى؟األ ويدورىابيدواحدةبينمايقصباليد
 
 )شير 54 - 43من : مرحمة ما قبل المدرسة: )سنوات 4عمر 
عمىبعدمترونصؼ لومفشخصبالغيقؼةالمقذوف(مفأيحجـ)الطفؿالكرةىؿيمتقط .ٕٕ

 .مفالمرات%ٓ٘مفأمامو؟عمىالطفؿأفيمتقطالكرة
 قؿدوفالحاجةمترعمىاألٖإلىاألماـعمىقدـواحدةلمسافةيستطيعالطفؿأفيقفز ىؿ .ٖٕ

 .إلىأفيقؼويعاودالقفز
مرتيفعمىاألقؿ،أويستطيعأفيقفزعف ىؿيقفزالطفؿعفالحبؿبقدـواحدةوبكمتاقدميو .24

 (.سـعمىاألقؿٕٓعمىارتفاع األشياءيجبأفتكوف)عدةأشياءدوفتوقؼ؟
 
 )شير 66 - 55من : المدرسة مرحمة ما قبل)سنوات  5عمر 
 )قفؿبمفتاح)الباب؟ عالطفؿأفيستخدـالمفتاحلفتحوقفؿىؿيستطي  .ٕ٘
الكفاية .ٕٙ فيو مفالطيفصمبةبما الطفؿعمؿكرة تقذؼ ىؿيستطيع لتبقىمتماسكةعندما

 أوعجينوٕ٘،ٕعمىاألقؿلمسافة أدواتأخرىمثؿطينة  متر، يمكفأفتستعمؿويمـز
 .رمتٕ٘،ٕلنجاحالميمةالقدرةعمىالقذؼلمسافة

يستطيعالطفؿأفيمعبالحجمة؟ىذايتضمفالقدرةعمىالحجؿعمىقدـواحدةعمى ىؿ  .27
 .معينةليحجؿويدوربدوفالسقوطثـيستمربالحجؿ نقطة

 
 )شير 78 - 67: 1المرحمة البتدائية سنوات 6
التزحمؽ .ٕٛ يتزحمؽ؟ أف الطفؿ يستطيع واحدة ىؿ قدـ دفع عمى قادر الطفؿ يكوف أف يعني

ىناؾمحاوالتغيرناجحة،لكففيمعظـالوقت يمكفأفيكوف.زالؽواحدةبعداألخرىبان
 .أمتار يستطيعالطفؿأفيقطععمىاألقؿثبلثة

 عنيا؟ سـٕ،ٔمفأكثرىؿيستطيعالطفؿأفيقصصورةلحيوافأوشخصبدوفأفيبعد .ٜٕ
الحبؿوالنط سؾطرفيىؿيستطيعالطفؿأفينطالحبؿ؟الطفؿيجبأفيكوفقادراعمىم .31

 .قدميوأسفؿ أوالحجؿأوالقفزلثبلثمراتمتتاليةعندمايكوفالحبؿفوؽرأسوأو
 )شير 91 - 79: 2المرحمة البتدائية )سنوات  7
 أخرى؟ ىؿيستطيعالطفؿأفيمتقطويحمؿكرسيمطبخأوسفرةمفغرفةإلى .ٖٔ
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معوؽ يتسابؽمعطفؿعاديغيرحتىىؿيستطيعالطفؿأفيجريسريعالدرجةكافية  .ٕٖ
 عمرهثمانيةسنواتفيسباؽأولعبةالمساكة؟

متر٘،ٕتمسؾبيدواحدةعندماتحذؼإليوبرقةمفمسافة ىؿيستطيعالطفؿأفيمسؾكرة .33
 )مفالوقت%ٓ٘األقؿ الطفؿيجبأفيمسكياعمى)

 
 )شير 102 - 91: 3المرحمة البتدائية )سنوات  8
عمىإشعاؿالكبريت طفؿأفيشعؿعودكبريت؟الطفؿيجبأفيكوفقادراىؿيستطيعال .ٖٗ

ٖ٘فاستعمميفقطنمرة إذاكافىذاالشيءيعتبرغيرمناسب:مبلحظة.)محاوالتٗخبلؿ
 (.ميمة شيوربدالمفأربعةلكؿٙليذهالمرحمةأعطيٖٙأو

 لممنزؿ؟ اميوالخمفيىؿيستطيعالطفؿأفيستعمؿمفتاحالمنزؿويفتحالباباألم .ٖ٘
 األخرى؟ ىؿيستطيعالطفؿأفيغمزبعيفواحدةعندمايطمبمنوبدوفإغماضالعيف .36

 

 )شير 114 - 113المرحمة البتدائية النيائية )سنوات  9
 ىؿيستطيعالطفؿأفيصفرلحفمعروؼ؟ .ٖٚ
العدومعأطفاؿ ىؿيتبارىالطفؿ  .ٖٛ أو الطائرة السمة، القدـ، مثؿكرة آخريفمفبالرياضة

 سنةويظيرعمىاألقؿنفسميارةاألطفاؿاآلخريفمفالمجموعة؟ ٔٔ-ٓٔعمر
الطفؿ .ٜٖ عند معتدلة؟ ىؿ سير حركة خبلؿ أو الشارع في دراجة ليقود الكافية  الميارة

  



 

 

 

 

 

 قائمة تطور المساعدة الذاتية

 )شيور 6 -من صفر : حديثي الولدة)النصف األول من السنة 
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 ؟هالطفؿالحصوؿعمىأدواتأماموقريبةولكنيابعيدةعفمتناوؿيديحاوؿ ىؿ .ٔ
 أو ثوانيعمىاألقؿ؟قديفعؿىذابمسؾاليدكميا٘يمسؾالطفؿبشخصأوبأداةلمدة ىؿ .ٕ

 .باألصابعأوبإصبعواحدة
3.  يمسؾالطفؿبزجاجةرضاعة يسندىا ليسمفالضروريأف)ىؿ عندما( بقدميو أو بيديو

فيحالةإمساكوبالصدرأثناء وفيحالةالرضاعةالطبيعيةيعطيإشارةصحيشربمنيا
 .الرضاعة

  
 )شير 12 - 7: 1الرضيع)السنة األولى  النصف الثاني من

 لمبسالكـأودفعقدمولمبسالحذاء؟ ىؿيساعدالطفؿبالمبسبفتحذراعيو .ٗ
قبةباستمرارربماىناؾحاجةبدوفأفيحتاجلممرا ىؿيستطيعالطفؿأفيتجوؿداخؿالمنزؿ .٘

 لمعرفةمكانوونشاطو؟ لمكشؼعمىالطفؿبيفالحيفواآلخر
 آخر؟ ىؿيستطيعالطفؿأفيشربمفزجاجةأوكوبيحممياشخص .6

 
 )شير 18 - 13الرضيع )من سنة إلى سنة ونصف 

خمعومفكوؾقبؿأفي ىؿيخمعالطفؿحذاءهأوكمساتوبدوفمساعدة؟الحذاءيجبأفيكوف .ٚ
 .لعب ىذايجبأفيكوفمفضمفخمعالمبلبسوليسعمىصورة.الطفؿ

كافية ىؿيشربالطفؿمفكوبصغيربدوفمساعدة؟الطفؿيجبأفيمسؾالكوببميارة .ٛ
 .بحيثاليكبكثيرا

مف  .ٜ قميؿ ومع مساعدة بدوف ممعقة الطفؿ يستعمؿ مبلبسو؟ ىؿ عمى  السكب
  

)شير 24 - 19  :1الرضاعة ما بعد مرحمة)من سنة ونصف إلى سنتين 
التؤكؿ؟بالرغـمفانويضعشيئاغير ىؿيعرؼالطفؿالفرؽبيفالطعاـواألشياءالتي .ٓٔ

 .يبمعو الطعاـفيفموإالانواليمضغووال
والسوستةمفتوحة؟ ىؿيستطيعالطفؿأفيخمعمعطفوبدوفمساعدةعندماتكوفاألزرار  .ٔٔ
الممعقةيمكفأفتكوف)الشوكة؟ كؿالطعاـالجامدعندماتتوفرىؿيستعمؿالطفؿشوكةأل .12

 أكثرمفضمة استعماؿ( عمى القدرة يظير قد الطفؿ اآلخريف لكف أماـ  .الشوكة
  

 )شير 31 - 25: 2ما بعد الرضاعة مرحمة)العمر سنتان إلى سنتين ونصف 
واقدغسموابواسطةيصبحواجافيفبعدأفيكون ىؿينشؼالطفؿيدهبدوفمساعدةبحيث  .ٖٔ

شخصآخر؟
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الطفؿويبقى  .ٗٔ االحتراسبأاليسقطعفالدرجأومف ىؿيفيـ عفاألخطارالعامة؟ بعيدا
خطرمثؿزجاجمكسوروشوارعمزدحمةأوحيواناتغريبة،كؿىذه مكافمرتفعأوتوريتو

.الميارة األشياءأمثمةليذه
 بالطريقةالصحيحة؟ اؿشوكةوممعقةوزجاجةىؿيستطيعالطفؿأفيطعـنفسوكمياباستعم  .15

  
 )شير 36 - 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة ) العمر سنتان ونصف إلى ثالث سنوات

.بدوفمساعدة؟ىذااليتضمفالتزرير ىؿيستطيعالطفؿأفيرتديمعطفو  .ٙٔ
سوست،رباطاتأحذية؟ ىؿيستطيعالطفؿأفيفؾأزراركبيرة،  .ٚٔ
الطفؿالحذاءالصحيح يرتديحذاءه؟ليسمفالضروريأفيمبسىؿيستطيعالطفؿأف  .18

 الميمة؟ لمقدـأويربطأويفؾالحذاءحتىينجحبيذه
 

 )شير 42 - 37: 1قبل المدرسة مرحمة ما)العمر ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف 
بدوف  .ٜٔ المرحاضية باحتياجاتو الطفؿ يقوـ المسحواال ىؿ يعنيالخمع، ىذا .رتداءمساعدة؟

.ربطالسحابلكيينجحفيىذهالميمة والطفؿاليحتاجليعيدتزريراألزرارأو
فيأكثرىؿيتبوؿالطفؿ  .ٕٓ واحدة فيذلؾاالستيقاظوالنوـ مفمرة بما الشيرعمىنفسو

والبوؿوالبراز؟
 عادةوجيوويداهبطريقةمقبولةوينشفيابدوفمساعدة؟ ىؿيغسؿالطفؿ  .21
 

 )شير 54 - 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )نوات العمر أربع س
يمبسالطفؿنفسوتماماماعداربطحذاءهوأشياءأخرىتحتاجإلىتزرير؟الطفؿيجب ىؿ  .ٕٕ

.يكوفقادراعمىالتحكـبقميصعاديأوبموزةبأزراروبالسحابات أف
فيذكراكثرالطفؿيحتاجأ)الطفؿأفيخفيلعبةبترتيبعندمايطمبمنو؟ ىؿيستطيع  .ٖٕ

.)مرة مف
الصحف ىؿيستطيعالطفؿأفيحضرصحفمفالبسكويتوالحميب؟ىذايتضمفإحضار  .24

 .والبسكويتوالحميبوصبالحميبعمىالبسكويتفيالصحف
 
 )شير 66 - 55: 3مرحمة ما قبل الدراسة )سنوات  5العمر 
زوالبسكويت؟يستعمؿالطفؿسكينةطعاـلفردالمربىأوالزبدةعمىالخب ىؿ  .ٕ٘
يستطيعالطفؿأفيجيبعمىالتميفوفويخبرالشخصالرسالةالمحددة؟الطفؿيجبأف ىؿ  .ٕٙ

 .ويقوؿماإذاكافالشخصالمطموبيستطيعأواليستطيعالحضورإلىالتمفوف"الو" يقوؿ
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اتيةالذ مفالمساعدةٕٚوٕ٘مبلحظةإذالـيتوافرتمفوففيجبترؾىذاالبند،يكوفالبند
.شيورٗشيوربدالمفٙتأخذمدة

ىذايتضمفالقدرةعمىإحضارالطعاـالصحيح ىؿيستطيعالطفؿأفيحضرساندويتش؟  .27
 ووضعاألشياءمعابالسندويش؟ مفالثبلجةأوالخزانةأوصندوؽالخبز

 
 )شير 78 - 67: 1البتدائية المرحمة)سنوات  6العمر 
صحيحةلقطعالمحمةوالخبزأوأيأطعمة السكيفبطريقةىؿيستطيعالطفؿأفيستعمؿ  .ٕٛ

.عندقطعأطعمةمثؿالدجاجأوالمحـالسميؾ مشابية؟المساعدةربماتحتاجأفنقدـلمطفؿ
بعنايةكافيةبحيثاليحتاجمساعدةشخصكبيرإالفي ىؿيفرشيأويمشطالطفؿشعره  .ٜٕ

حاالتخاصة؟
تمنزليةالتحتاجأفتعادمفقبؿشخصكبيرمرةفيالطفؿأفيقوـبميما ىؿيستطيع  .31

 .الميماتبعدأفيطمبمنومقبوؿ األسبوع؟عمؿ
 
 )شير 91 - 79: 2البتدائية  المرحمة)سنوات  7العمر 
برةأو(بدوفمساعدة)حقيقيةمعدات شيئايحتاجإلىأصمحىؿبنىالطفؿأو  .ٖٔ مثؿخيطوا 

مثاؿخياطةدرزة.بإعطاءالتعميماتلكفليسبالعمؿ دوهشاكوشومسمار؟الكبارربمايساع
.أمثمةجيدة أوتصميحعربةلمطفؿ،تعتبر

االستحماـأوالدش ىؿيغسؿالطفؿبشكؿمقبوؿبدوفمساعدة؟بمافيذلؾإعدادحوض  .ٕٖ
.واالغتساؿوتنشيؼنفسو

ممعقةلمشوربةوسكينةلمطعاـالمقدـمثؿشوكةلمحمةو ىؿيستعمؿالطفؿاألداةالمناسبة  .33
 عاداتالعائمة؟ لقطعوفردالطعاـبمايناسب

 
 )شير 102 - 91: 3المرحمة البتدائية ) سنوات  8العمر 
المناسبةلممدرسةوالمناسبات ىؿيختارالطفؿماسيرتديوعادةبمافيذلؾاختيارالمبلبس  .ٖٗ

لمطقس؟ الرسميةواختيارالمبلبسالخارجيةالمناسبة
المبلبس دىالطفؿميمتافعمىاألقؿمثؿترتيبغرفةنوموومبلبسو؟يعتبرغسؿىؿل  .ٖ٘

جيدة وترتيبالسريرأمثمة وتنظيؼاألثاثومسحو األحذية وتمميع وكوييا بالتذكير يسمح.
.لمقياـبالميمتيف
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بصفة(الماؿالمكتسبأوالمخصصات مفالماؿالموفرأو)ىؿيقتصالطفؿويوفرالماؿ  .36
بدوفجيدة بنفسو األشياء بعض بشراء لو يسمح كبيرا بحيث شخصا يخبر  .أف

  
 )شير 114 - 113: النيائية المرحمة البتدائية)سنوات  9العمر 
انويعنييستطيعالذىابإلىاكثرمف ىؿيشتريبضعةأشياءفيوقتواحد؟يعنيىذا  .ٖٚ

لـتكفكؿاألشياءالمطموبة ؿوكذلؾيستطيعحسبالماؿموجودةفيالمح محؿواحدإذا
.المستعممةوالفكوالمصروؼ

اعد  .ٖٛ أوؿالطف ىؿ الفشار حبوب طريقة، البيضبأي مثؿ األقؿ عمى المأكؿ مف اثنيف
العمبةأوالكعؾأوالجمي؟ الشوربةمف

قديتطمبمساعدةشخصكبير ىؿيستطيعالطفؿأفيحمؿوحدهمسؤوليةرعايةحيواف،  .ٜٖ
الحيواف ونوعوبحسبحجـ أفيكوف. يجبعمىالطفؿ الحيوافمسئوال ولكنو عفإطعاـ

يوائوعمىأساسمنتظـبدوفاحتياجإلىالتذكيرعمى .الدواـ وغسمووا 
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الجتماعي قائمة تطور العمر

 )شيور 6الولدة حتى  من)النصف األول من السنة األولى 
مديدهإلىأشخاصأومناغاةأشخاص ذاىؿيظيرالطفؿانويريداالنتباهإليو؟يتضمفى  .ٔ

.)يحممو ولكفال)أووقؼالبكاءعندمايمعبمعوأحد
يتضمفىذاالبكاء أخرىقدتعتبرمحاوالتلمحديث؟الأصواتىؿيثرثرالطفؿأويصدر  .ٕ

.لمحصوؿعمىانتباهأحدأوزجاجةالرضاعة
أواالرتدادبالنسبةإلىأشياءالغضب،الرفض،الخوؼٓانفعاالتسمبية ىؿيظيرالطفؿ  .3

 الناحيةالجسميةمثؿالطعاـالمكروهأوالغرباء؟ غيرمؤلمةمف
 
 )شير 12 - 7: 1الطفل الرضيع )الثاني من السنة األولى  النصف

المناسبة؟أوبدالمفىذاىؿيصفؽالطفؿبالتقميدفياألوقات"بايباي" ىؿيموحالطفؿ  .ٗ
يمعبمعأحد؟ وعندما

"سيارتي"يقوؿأحد يعنيىذاأفالطفؿيفيـعندما"لي"ىؿيظيرالطفؿانويعرؼمعنى  .٘
؟"أمي"أو

 األقؿ؟ مفالوقتعمى%ٕ٘ىؿيأتيالطفؿعندالطمب  .6


 )شير 17 - 13: 2الرضيع )من سنة إلى سنة ونصف 
لىالتمفزيوف،ينظرإ:ياي دقيقةوىويفعؿشيئامما٘ٔىؿيبقىالطفؿمشغوالوقانعالمدة  .ٚ

قديفعؿىذالوحدهأومعأطفاؿ يرسـبقمـيبني،ينظرإلىصورةيفعؿنشاطامشابياآلخر؟
.آخريفولكفليسبمراقبةالكبار

الطفؿ ىؿيأتيالطفؿ  .ٛ .بشيءمفمكافأوشخصإلىمكافآخرأوشخصآخرعند
،"تعاليبوىنا"شاداتمثؿالشيءبإرشاداتشفويةوينفذاإلر يجبعميوأفيستطيعأفيجد

."ماما احضربوإلى"
األطفاؿاآلخريف؟قدال  .9 الطفؿباألشياءوباأللعابالتييحبيا يستطيعالطفؿأف ىؿييتـ

 .يشارؾأويمعبالدورمعأطفاؿآخريف
 
 
 

 )شير 24 - 19: 1مرحمة ما بعد الرضاعة )سنة ونصف إلى سنتين  من
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ينتبوأحدإلىأشخاصآخريفخصوصاأشخاصمفالعائمة؟الطفؿالغيرةعندما ىؿيظير  .ٓٔ
 الغيرةكالغضبأوالتصرفاتالطفوليةأوالضوضائيةأوطمبوأفيكوفمحموالأو قدتظير

.تعبيراتاألشياءاألخرى
أوطيارةمفالكرتوفبدوفأف مثؿبالوفىؿيستطيعالطفؿأفيمعببمعبةسيمةالكسر  .ٔٔ

عميوأفيظيرانويعرؼالطريقة دثأفتنكسرالمعبةولكفالطفؿيجبيكسرىافورا؟قديح
يجبعميوأفيستطيعالمعببيامرة المناسبةالتيمفالمفروضأفيستعمؿالمعبةبياكما

.أومرتيفبدوفأفيكسرىا
 باستكشاؼاألماكفالجديدةمثؿبيتصديؽأوحديقةجار؟التكفيالعيف ىؿييتـالطفؿ  .12

 .فقط
 

 )شير 30 - 25 :2مرحمة ما بعد الرضاعة )من سنتين إلى سنتين ونصف 
يعرؼأفمبلبسأوأنشطة ىؿيذكرالطفؿجنسوأوجنساآلخريف؟مقبوؿمنوإظيارانو  .ٖٔ

.معينةتناسبجنسادوفاآلخرلعبأو
عفيساعدوالديويالبيت؟ىؿيستمتعباألنشطةمثؿالتقاطاألشياء ىؿيحبالطفؿأف  .ٗٔ

الشجرفيسمة،أونفضالتراب،أوإعدادمائدةالطعاـأورفعيا؟ األرضأووضعورؽ
بالطمبأوباإلشاراتاحتياجوإلىالذىابإلىالمرحاض؟يجبأفتكوف ىؿيظيرالطفؿ  .15

 .إظيارالعصبيةوافتظيرالطفؿفيحاجةإلىالذىابإلىالمرحاض مفأكثراإلشارات
  

 )شير 36 - 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )ى ثالث سنوات من سنتين ونصف إل
قواعدالجموسفي جماعيةيشرؼعميوشخصكبير؟قدتشمؿألعابىؿيتبعالقواعدفي  .ٙٔ

؟أشخاصالجماعةاآلخريف دائرةأوالتتابعأوالتوجيياتأوتقميدالقائدأوتقميدأنشطة
يفيـفكرةانتظارهأفشخصايمعب الطفؿىؿيستطيعالطفؿأفيمعببالدور؟يعنيىذاأف  .ٚٔ

.الوقت مف%٘ٚقبموويسمحلآلخريفأفيمعبوااألوؿ
اليجرالطفؿ مناسبة؟مثبلعمموبطريقةالمعبىؿيعرؼالطفؿماتستطيعوالتستطيع  .18

مفالمعبويعرؼأف عربةعمىرأسيابدالمفالعجبلتواليستعمؿبندقيةلعبةليقطعشجرة
األحداثمفوقتإلى قديحصؿأفيحدثواحدمفىذه.وفالتستطيعالمشيعميياالكرت

 .آخرولكفليسكثيراأوعادة
 

 )شير 42 - 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات إلى ثالث سنوات ونصف  من ثالث
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 يمعبالطفؿألعاباجماعيةمعاألطفاؿاآلخريفمثؿالصياد،االستغماية،الحجمة،نط ىؿ  .ٜٔ
؟بدوفاإلشراؼالمستمر(الجموؿ)الحبؿ،البمية

دقيقةعمىاألقؿمعطفؿمفنفسالسففيميمة 30 ىؿيستمرالطفؿفيالعمؿلمدة  .ٕٓ
المعب بالمكعبات، البناء مثؿ لعب واحدة أو لعبالمحبلتالتجارية أو بالطيف أو بالرمؿ

؟المدرسة،أولعبالبيت
يعرؼأفاأل ىؿ  .21 انو الطفؿ يجبأفيظير عندىا معينة أشياء يممكوف شخاصاآلخريف

 يستعمميا أفالصاحبعندهاالختياراألوؿ.بدالمفأفيأخذىامباشرة وىؿيعرؼأيضا
 يسمحلمطفؿأفيأخذىا؟ وقدال

 
 )شير 54 - 43 :2مرحمة ما قبل المدرسة ) سنوات  4
ليسمفالضروري سـ؟ىؿيرسـالطفؿشخصابحيثيستطيعشخصكبيرأفيميزمار  .ٕٕ

أوانؼأوفـ أفيكوفالرسـشخصاكامبلولكفيجبأفيكوفإمارأسجسـأورأسوعيف
.بحيثيستطيعأيشخصكبيرتمييزىا

حارتودوفمراقبةشخصكبير؟اليعنيىذاأفالطفؿيسمح ىؿيسمحلمطفؿأفيمعبفي  .ٖٕ
.لوحده لوأفيعبرالشارع

استعما  .ٕٗ الطفؿ يعرؼ اآلتيةىؿ التعبيرات "ؿ "شكرا: فضمؾ"، "مف عفوا"، األوقات في"
 المناسبة؟

 
 )شير 66 - 55: 3مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  خمس
وفروؽجنسية؟ ىؿسأؿالطفؿأسئمةعفجسمومثبلنبضالقمبأوأيفيذىبالطعاـ  .ٕ٘
"ىوخائؼ""ةغاضب ىوغاضب،أوىي"ىؿيظيرالطفؿإدراؾشعوراآلخريفبقولومثبل  .26

 يجبعميوأفيدرؾالشعورالمضبوط؟"أنتقمقة"و
 

 )شير 78 - 67: 1مرحمة البتدائية )سنوات  ست
إلىوالديوأوإلىأشخاصكبارآخريف؟ال ىؿيقوؿالطفؿ  .ٕٚ أسرارإلىصديؽواليقوليا

ىذا يشرؾ يعني وال آخر طفؿ إلى األسرار يقوؿ انو تعني بؿ فقط الشاذة التصرفات
.فييا األشخاصالكبار

التأكدمف ماعدا)ىؿيستطيعالطفؿأفيزورصديقاويمعبمعوبدوفمراقبةشخصكبير  .ٕٛ
بأكثرمف ؟يجبعمىالصديؽإاليكوفاكبرمفالطفؿ(الكبارعفوجودهمرةفيالساعة

.سنة



ٜٔٓ 
 

29.   يمعبالطفؿ نفسالسف؟ألعابىؿ مف طفؿ مع الداما لعبة مثؿ  طاولة يكوفيجبأف
 .فائز الطفؿقادرعمىأفيتتبعالقواعدويمعببالدوروافيكوفىناؾ

 
 )شير 91 - 79: 2مرحمة البتدائية )سنوات  سبع
مثؿغسؿاألطباؽ ىؿعندالطفؿميمةحقيقيةواحدةينجزىامرةفياألسبوععمىاألقؿ  .ٖٓ

التنظيؼأونفض وتقشيبوجزالحشائش،أوترتيبسريرأوإخراجسمةالقمامةأوبعض
.مرتيف مفأكثرالتراب؟يجبأفينفذالميمةبشكؿجيدوعامةبدوفالتشجيع

معظـ يجبعميوأفيفيـأفتحقؽ؟ىؿيعرؼالطفؿأفالتصويتىوطريقةإقرارشيء  .31
 .األشياءمبنيعمىرأياألغمبية

 
 )شير 112 - 91: 3البتدائية  المرحمة)سنوات  ثماني
وىويتبعقائمةميماتلوحدهوينفذىابشكؿ طفؿأفيعمؿفيميماتمنزليةىؿيستطيعال  .ٕٖ

مقبوؿبدوفالتذكيرعمىاإلطبلؽ؟
 يعرؼالطفؿأفالشمسلفتعطيوسنابدالمفالسفالمخموعالذييرميوعادةلياألنيا ىؿ  .33

القصص في فقط فيي والساحرة؟ لمجنية بالنسبة وكذلؾ خيالية  والخياؿ؟ قصة
  

 )شير 114 - 113: المرحمة البتدائية النيائية)سنوات ع تس
مترعمىٖٓعمىبعد ىؿيسمحلمطفؿأفيخرجفيالحارة؟يجبعميوأفيبعدعفالبيت  .ٖٗ

.األقؿ
فيممعبأوعندأحد)البيتوالعائمة ىؿيفضؿالطفؿفيأحواؿكثيرةأفيكوفبعيداعف  .ٖ٘

حتىيكوفمعأصدقائو؟(أصدقائو
الطفؿبدوفمساعدةاألشياءالمفيدةمثؿاليدايالآلخريفأوالمشترياتلمعائمة؟ شتريىؿي  .ٖٙ

 عميوأفيعرؼكـمفالنقوديحتاجإليياوافيختاراألشياءالمناسبةوافيحصؿعمى يجب
 .المضبوطالفكومبمغ

 

 اإلدراكي قائمة تطور العمر

 )اشير 6الولدة حتى  من)النصف األول من السنة األولى 
فيالغرفةأوعندمايمتقطوأحد؟ نشاطاأواقؿعندمايدخؿأحدأكثرىؿيصبحالطفؿ  .ٔ
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دقيقةعمىاألقؿ؟اليتضمفىذاأدوات ىؿيظيرالطفؿاالنتباهإلىأداةأوشخصلمدة  .2
 .التغذيةمثؿزجاجةالرضاعة

 
 )شير 12- 7: 1الطفل الرضيع )من السنة األولى  النصف الثاني

أشخاصمعينيفأوأماكفأوأدواتمعينة؟اليؤخذ ظيرالطفؿانويحبأواليحبىؿي  .ٖ
.الطعاـأوكرىو بعيفاالعتبارحبنوعمعيفمف

األنظار؟مثبلإذارأىالطفؿ ىؿيبحثالطفؿفيالمكافالمناسبعفأداةتنقؿبمنأىعف  .4
يبحث ىؿ مخدة أو مائدة تحت ما، مكاف في تخبئ  لعبة سينساىا؟الطفؿ أـ  عنيا

  
 )شير 18 - 13: 2الرضيع  الطفل)من سنة إلى سنة ونصف 

محاوالتواضحةلرسـالعبلمات؟ ىؿيستعمؿالطفؿاألقبلـأوأقبلـالرصاصفي  .٘
األقؿإماعمىجسموأوعمىعروسو ىؿيستطيعالطفؿاإلشارةإلىجزءجسميواحدعمى  .ٙ

 عندالطمب؟
 

 )شير 24 - 19: 1بعد الرضاعة  مرحمة ما)من سنة ونصف إلى سنتين 
مؿءممعقةواحدةمفالطعاـإذا "كماف"مفشيءأويأخذ"واحدكماف"ىؿيعطيالطفؿ  .ٚ

طمبمنوأحدذلؾ؟
أداةأوصورةعمىاألقؿعندماتذكرلواألدوات؟ ٕٓىؿيذكرالطفؿأويشيرإلى  .ٛ
 صورة؟ ىؿيعرؼالطفؿنفسوفي  .9

 
 )شير 30 - 25 :2مرحمة ما بعد الرضاعة )ن ونصف من سنتين إلى سنتي

يمعب؟ ىؿيجمعالطفؿاألدواتبالموفأوبالشكؿوبالحجـعندما  .ٓٔ
ىؿينسخالطفؿخطارأسيامقمداخطرسموشخصكبير؟  .ٔٔ
كثيراوباالستعماالتالمضبوطة؟"صغير"،"كبير"كمماتتتعمؽبالحجـمثؿ ىؿيقوؿالطفؿ  .12

 ؟(ماحجـالبيبي:مثبل)الكمماتفيلعبةاستعماؿىذه اليحسب
 )شير 36 - 31: 3مرحمة ما بعد الرضاعة )سنتين ونصف إلى ثالثة سنوات  من
 ىؿ  .ٖٔ العدد مفيوـ الطفؿ الحموىعند"ثبلثة"يفيـ مف ثبلثقطع مثبل بحيثسيعطيؾ ، 

الطمب؟
.ريةالدائ ىؿينسخالطفؿشكؿالدائرةبقمـرصاص؟قديرسـعبلمةبالحركة  .ٗٔ
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الضروريأف ىؿيشيرالطفؿإلىلونيفعمىاألقؿبشكؿمضبوطعندالطمب؟ليسمف  .٘ٔ
 .يذكرىما

  
 )شير 42 - 37: 1مرحمة ما قبل المدرسة ) من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف

أشياءأماـالطفؿوسألواحؾكـشيءموجودٙوضعت ىؿيعدالطفؿإلىستة؟مثبلإذا  .ٙٔ
.مضبوط فيعدىاعامةبشكؿيستطيعالطفؿأ

يعرؼالطفؿ ىؿيعرؼالطفؿأفأنشطةمعينةتحدثفيأوقاتمختمفةفياليوـ؟مثبلىؿ  .ٚٔ
عميوإظيارانو أفالفطوروجبةالصباحوانويجبعميوعندماتظمـالدنياأفيناـ؟يحسب

.يعرؼأفأنشطةمعينةتحدثفيأوقاتمعينة
إشارة  .18 الطفؿ يرسـ شخصكبير؟بخ (+) ىؿ يرسمو أف بعد أفقي متقطع وخط رأسي  ط

  
 )شير 54 - 43: 2مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  أربع
أفيرسـشخصأوعندمايرسـشخصا،ىؿيرسـالطفؿرأسا عندمايطمبأحدمفالطفؿ  .ٜٔ

عمىاألقؿ؟ يشابورأساوقسـآخرمفالجسـ
بذكرىا  .ٕٓ المتداولة العممة أنواع الطفؿ يميز عميياىؿ باإلشارة مف أو ليس ذكرىا؟ عند

.األنواعالمختمفةالضروريأفيعرؼقيمة
الطفؿمربعا؟يجبأفيكوفلممربعزواياقائمةوافتكوفجوانبواألربعة ىؿيرسـأوينسخ  .21

 .تقريبا متساوية
 

 )شير 66 - 55: 3مرحمة ما قبل المدرسة )سنوات  خمس
؟"بات ىات،"،"خطة،بطة"الوزفمثؿىؿيقوؿالطفؿكمماتعمىنفس  .ٕٕ
رأس،بدف" ىؿرسـالطفؿرسمةشخصيشابوشخص؟يجبأفيكوفلمرسـاألقساـاآلتية  .ٖٕ

.فقط مفالممكفأفيكوفالبدفوالرجبلفوالذراعافخطوطا"وذراعافورجبلف
 .تقريبا ىؿيرسـالطفؿأوينسخمثمثا؟يجبأفتكوفجوانبالمثمثمتساوية  .24
 
 )شير 78 - 67: 1مرحمة البتدائية )سنوات  ست
؟20 أداةمفمجموعةأدواتعددىأٖىؿيستطيعالطفؿأفيخرج  .ٕ٘
ورقـالبيت ىؿيعرؼالطفؿعنوانو؟إذاكافمقيمافيالمدينةيجبعميوأفيذكرالشارع  .ٕٙ

بؿيجبتحديدا قدتكوفالعناويففيالريؼاقؿ.أوقديذكراسـمكافمعروؼبجوارشقتو



ٜٖٔ 
 

تشمؿ أف  عمييا لمبريد أو)المعمومات الطريؽ أو الشارع رقـ الصندوؽ مثبل مف( ليس
.الضروريأفيعرؼاسـالمدينةأوالضاحية

تحتويعمىعشرجمؿتقريباىؿيستطيعأفيردعمىأسئمةبسيطة إذاحكىالطفؿقصة  .27
في الرئيسية الحقائؽ الشخصياتالرئيس عف أسماء مثؿ األحداثالعامة؟القصة وتتابع  ية

  
 )شير 91 - 79: 2المرحمة البتدائية ) سنوات  سبع
الطفؿمفالصؼاألوؿالعادي؟اليحسبمجردوضعوفيالصؼالثاني،إذالـ ىؿارتقى  .ٕٛ

فيجبأفيعتبره(أيإذاكافيحضرحصصخاصةلممعوقيف)فيمدرسةعادية يكفالطفؿ
.الصؼالثانيفيالقراءةوالكتابةوالحسابعمىإتماـعمؿ المدرسقادرا

بصورةجيدة؟ ىؿيكتبالطفؿالحروؼ  .ٜٕ
ويعرؼأياألياـ  .31 السبعة األسبوع أياـ يذكر أف الطفؿ يستطيع معيف ىؿ يوـ قبؿ تجيء

الخميس يوـ قبؿ يجيء يوـ أي قوؿ يستطيع أف عميو يجب مثبل  .وبعده وبعده؟
  
 )شير 112 - 91: 3ية المرحمة البتدائ) سنوات  ثماني
ىؿيكتبالطفؿبخطالرقعةواليستعمؿخطالنسخ؟  .ٖٔ
 ٕٛانظرإلىفقرة)الطفؿمفالصؼالثانيالعاديإلىصؼالثالثالعادي ىؿارتقى  .ٕٖ

 )لبلستثناءات


 )شير 114 - 113: المرحمة البتدائية النيائية)سنوات  تسع
 وبأخطاءقميمة،مثبلسيعرؼالطفؿٙيستطيعالطفؿأفيقوؿجدوؿالضربحتىرقـ ىؿ  .ٖٖ

………الخٖ*ٗ،ٛ*٘،ٜ*ٙاألجوبةعمى
عناويفيستطيعاستعماليا؟ ىؿحفظالطفؿثبلثةأرقاـىاتؼأوثبلثة  .ٖٗ
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 التصال طبقا لمعمر قائمة تطور لغة

 )اشير 6من الولدة لغاية )األولى  النصف األول من السنة
ليسفقطأفيبكي)يجبعميوأفيمعبباألصوات عندمايمعب؟أصواتىؿيصدرالطفؿ  .ٔ

(.أويضحؾأويقرقر
يثرثر  .ٕ الحديثكأف ىؿ الكمماتأو لتقميد بعضاألصواتفيمحاولة يستعمؿ أو الطفؿ

يتكمـ؟ يتظاىربأنو
 ىؿينظرإلىمصدرالصوتعندمايبدأمثبلأحدفيالحديث؟  .ٖ


 )شير 12 - 7: 1 الطفل الرضيع)النصف الثاني من السنة األولى 

قداليعرؼالطفؿمعنى ؟"ماما"أو"بابا"ىؿيقمدفيبعضاألحيافالكمماتالمنطوقةمثؿ  .ٗ
.ىذهالكممات

كطريقةلمتكمـمثبلتحريؾرأسوبالنفيأومديديو ىؿيستعمؿالطفؿالحركاتأواإلشارات  .٘
ليحمموأحد؟

عندمايقوؿالشخص"بايباي"شارةعمىكبلـشخصكبيربإشاراتمثؿإ ىؿيردالطفؿ  .6
 باي"الكبير  "باي بالنفي رأسو تحريؾ سؤاال؟واإليجابأو الشخصالكبير يسألو  عندما

  
 )شير 18 - 13: 2الطفل الرضيع )العمر من سنة إلى سنة ونصف 

بعضاألصوات  .ٚ الطفؿ يستعمؿ كممات)ىؿ أصواتتشبو أو عما (كمماتحقيقية ليعبر
.فالبكاءواألنيفلمحصوؿعمىشيءيريده؟اليحس

؟(ليسبالتقميدوالتحسبأسماءاألشخاص)خمسةأشياءعمىاألقؿ ىؿيذكرالطفؿاسـ  .ٛ
.بطريقةواضحةبحيثيستطيعشخصغريبأفيفيميا يجبأفينطؽاألسماء

ر؟مثبلىؿيستطيعالطفؿأفيشي"أريني،تعاؿ،روح،جيب" ىؿينفذالطفؿاألوامرمثؿ  .9
 .إلىماماأويأتيبممعقةعندالطمب إلىأصابعقدميوأويذىب

 
 )شير 24 - 19: 1مرحمة ما بعد الرضاعة )سنتين  من سنة ونصف إلى

عمىاألقؿاستعماالمضبوطا؟ كممة٘ٔىؿيستعمؿالطفؿ  .ٓٔ
؟يجبأف"كمافواحد"أو"كماف"يريد ىؿيستطيعالطفؿأفيفيـبالكبلـوباإلشاراتانو  .ٔٔ

.البكاءوالتمويحبيده تكوفاإلشاراتأوالكمماتواضحةوليستمجرد
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"محمدبدو""أنتأعطي"،"أنت روح"ليشكؿالجمؿ؟مثبلأكثرىؿيجمعالطفؿكممتيفأو  .12
 .يكوناككممةواحدةىذاليسمقبوال مقبوؿولكفإذااستعمؿالطفؿنفسالكممتيفمعابحيث

  
 )شير 31 - 25: 2مرحمة ما بعد الرضاعة )ونصف  من سنتين إلى سنتين

أغانياألطفاؿأويشترؾفيياعندمايغنييااآلخروف؟ ىؿيكررالطفؿأجزاءمف  .ٖٔ
شيءعمىاألقؿإذارآىافيالصور؟ٕٓأسماء(فقط واليكرر)ىؿيذكرالطفؿ  .ٗٔ
15.   الطفؿ يستعمؿ  كممةٓ٘ىؿ يستعمؿ أف يجبعميو يتكمـ؟ عمىاألقؿوىو ىذهمختمفة

 .يستعمميااآلخروف الكمماتواليفيميافقطعندما
 

 )شير 36 - 31: 3ما بعد الرضاعة  مرحمة)من سنتين ونصف إلى ثالث سنوات 
الطمب؟قداليفعؿىذادائماأوحتىمعظـالوقت ىؿيذكرالطفؿاسموولقبوأحياناعند  .ٙٔ

.الوقت ولكفيجبعميوأفيفعؿىذابعض
عيد"عمىاألقؿ؟ أفيغنيأويقوؿأغنيتيفلؤلطفاؿأوأغنيتيفعاديتيفىؿيستطيعالطفؿ  .ٚٔ

.أغنية يجبأفيعرؼبيتاواحدامفكؿ".باباجابليسيارة"أو"سعيد
 بنت؟ ىؿيجاوبالطفؿجواباصحيحاعندمايسأؿماإذاكافولدأو  .18

 
 )شير 42 - 37: 1المدرسة  مرحمة ما قبل)من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف 

الكبارمنواسموبالكامؿ؟ ىؿيقوؿالطفؿعادةاسموولقبوعندمايطمب  .ٜٔ
في  .ٕٓ إلىالصور بالنظر يرويقصة أف الطفؿ يستطيع القصة ىؿ يقوؿ يجبأف كتاب؟

.تتمثؿفيالصور حسبمايتمثؿفيالصورمعانوقديحذؼأجزاءالقصةالتيال
الكبلـمفالطرؼ الياتؼ؟يجبعميوأفيستمعإلىىؿيتحدثالطفؿمعأحدعفطريؽ  .21

أو يرد أف قبؿ الكبلـ حتىيتوقؼالشخصاآلخرعف وينتظر )يتكمـ اآلخر يكف. لـ إذا
ثبلثةاشيربدالمف ٕٓواتصاؿٜٔالياتؼمتاحافاحذؼىذاالرقـواحسبلكؿمفاتصاؿ

 .)شيريف
 

 )شير 54 - 43: 2قبل المدرسة  مرحمة ما)العمر أربع سنوات 
عمىاألقؿ؟قدتكوفكثيرامفالكمماتمكررة ىؿغنىالطفؿأغنيةمؤلفةمفثبلثيفكممة  .22

 .يغنييالوحده فياألغنيةولكفيجبعمىالطفؿأف
يقوؿلمبائعما ىؿيستطيعالطفؿأفيشتريشيئامفمحؿبدوفمساعدة؟يجبعميوأف  .23

 .الفكويريدهبالضبطويدفعثمنووينتظر
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عفعمرهوماكافعمرهالعاـ(إمابالكبلـأوبأصابعو)يقوؿلآلخريف ىؿيستطيعالطفؿأف  .24
 سيكوفعمرهفيالعاـالقادـ؟ الماضيوما

 
 )شير 66 - 55: 3قبل المدرسة  مرحمة ما)العمر خمس سنوات 

 ثـيستعمؿىذهالكممةعندمايتكمـ؟ ىؿيسأؿالطفؿمفوقتآلخرعفمعنىكممة  .25
26.   يرويالطفؿ مساعدة)ىؿ بدوفصور مثؿ( األحمر" قصة "ذاتالرداء الثبلثة"، ؟"الدببة

 .القصة يجبعميوأفيرويكؿاألجزاءالميمةفي
قد .27 يستعمؿالطفؿمفوقتآلخرالمنطؽعفالسببوالنتيجة؟ يجادؿىؿ يستعمؿ عندما

واسيرىذهالميمة مىالتمفزيوفأستطيعأفأتفرجع"وأيضامثؿ"بماأف"أو"ألف"كمماتمثؿ
 .والنتيجة يحسبىذاألنويبيفالسبب".ألنواليوجدمدرسةغدا

 
   )شير 78 - 67: 1المرحمة البتدائية )سنوات  6العمر 
انويفيميابطريقة ىؿيستطيعالطفؿأفيتعرؼعمىخمسكمماتمكتوبةعمىاألقؿويرى  .28

يدؿعميياومكتوبةفييامثؿ أفيذكراألشياءألنورأىماال.ما؟يجبعميوأفيقرأالكممات
 .عمباألكؿ

ىاتؼأو  .29 رقـ أفيجمع الطفؿ يستطيع بشكؿصحيح ىؿ الياتؼرقما يطمبمفعامؿ
 عندمايريدأفيكمـأحدابالياتؼ؟

أوشيئامثمو؟يجبعميوأفيكوفمتعممالدعاءماأواآلذافأو"ببلدي"الطفؿ ىؿيقوؿ  .31
 .ضمنيا كممةعمىاألقؿمعظمياغيرمكرر،التحسباألغانيمفٕ٘مؤلفةمف يدةقص

  
 )شير 91 - 79: 2المرحمة البتدائية )سنوات  7العمر 
يستمعإليومتابعة قصةبسيطةبحيثيستطيعأيشخص(يقرأحقيقيا)ىؿيقرأالطفؿشفويا  .31

 ىذهالقصة؟
أوتمثيميةتميفزيونية؟أومسرحية حبكةقصة(دقائؽتقريبا٘في)ىؿيستطيعأفيروي  .32

،بحيثيستغرؽذلؾخمس(المثيرةفقط وليساألحداث)يجبعميوأفيرويالقصةكاممة
 .دقائؽتقريبا

 :اإلشاراتغيرالمفظيةاألربعةاآلتية ىؿيفيـالطفؿثبلثمف  .33
o متأكدا أولست"الاعرؼ"ىزالكتفيفبمعنى. 
o إلبياـإشارةإلىسائؽلنقمومجانامداليدورفعا. 
o ٓٓٔمفاإلبياـوالسبابةإشارةإلى دائرةمشكمة%. 
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o يمزح الغمزبالعيفكتحيةوديةأولكييشيرانو. 
  

 )شير 112 - 91: 3المرحمة البتدائية )سنوات  8العمر 
راسبطة"اآلتية ىؿيستطيعالطفؿأفيذكركممتيفعمىاألقؿعمىنفسوزفالكممات  .34

 ميف؟
شعبية؟التحسباغنياألطفاؿ ىؿيغنيالطفؿأغانيأويقوؿالبيوتالمشيورةمفأغنية  .35

 .وأغانياألعياد
 

 )شير 114 - 113: المرحمة البتدائية النيائية)سنوات  9العمر 
ٓٔوفيـبرنامجراديوغيرموسيقيمثؿالرياضةأواألخبارأودرامالمدة ىؿاستمعالطفؿ  .36

 األقؿ؟ دقائؽعمى
مفيومة،  .37 الرسالة تكوف أف يجب مساعدة؟ بدوف وبعثيا رسالة الطفؿ كتب تتوفر ىؿ قد

 .المساعدةلمعنوافوالتيجئةولكفليسالرسالةنفسيا
قصيدةأوأغنيةمبتكرةتشتمؿعمىثبلثسجعاتأوقافيةعمىاألقؿ؟إذا ىؿكتبالطفؿ  .38

كممةعمىاألقؿٕٓفيجبأفتكوفمؤلفةمف"عرالحرالش"أواألغنيةمف كانتالقصيدة
 .سطور أوأربعة

 




