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 مقدمه :
اضطراب األوتيزم من االضططرااتت انممتييطو وانتطؤ تطعلر األطؤ األطىطتو صطؤ توا طأل م 

يكططب  مططم مططن ون ططم وفيضططتع صططؤ تىططتاأل م االكتمططتاؤج و ططألوهيتت م تكططتل فمى طط م وا  ططرينج نطط ا
 االهتمتم ا  ل انىيو ووضم انارامح انممت او وانتؤ ت تهم اشهو هاير صؤ تح ين قدرات م .

وي تألف فطىتو األوتيزم صطؤ تش ي ط مج صألطيس همطتل طىطو يشطا  ا  طر صطؤ فاطرا  
وآ طرين نطدي م  Autism Severاألوتيزم إال فممت يمهطن فن مطرأ فن همطتل فطىطتو فوتيطزم شطديد 

ج وقططد يهططون هططعالا األطىططتو انم ططتاين ا طط ل األاططرا  نططدي م Less Severفوت ططزم فقططو شططدة 
صيمططت صططوي ونططيس نططدي م إاتقططتت ف ططرأ  ططوأ  07ت ألططف اىألططؤج فمططت مططن نططدي م قططدرات اىأليططو 

 Cootsاألوتيطططططططططزم فو ق طططططططططور نيطططططططططوأ يطألطططططططططي األطططططططططي م فوتيطططططططططزم  و فداا مرتىطططططططططم.   

Elizobeth,2006,pp24) 

مططن  Baron – Cohen 1985هططوهين  –وتعططد قططرااة انعىططو وانتططؤ مططتدأ ا ططت اططترون       
انمظريطططتت انتطططؤ كطططتا االهتمطططتم ا طططت مطططع راع يركطططم ان طططاب صطططؤ  نطططل نتمتون طططت تى طططير  طططعواتت 
انتىتاطططو االكتمطططتاؤ وانتوا طططو نطططدأ فطىطططتو األوتيطططزم وتىطططوم هططط ل انمظريطططو األطططؤ مكمواطططو مطططن 

 انم ألمتت األ ت يو وهؤ :
 لو قرااة انعىو كزا من انامتا انمعرصؤ نألمخ .تم 

 . يىتىد فطىتو األوتيزم اع  من قرااة انعىو 

 . يتم تى ير  ألول فطىتو األوتيزم ان طريي تىييم اندواصم ومعتىدات ا  رين         

   (Olga Bogdashina,2005,pp190-195)                  
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وممططت  طططاي م ططتطيم انىطططوو فن ن ططعالا األطىطططتو  وأ األوتيططزم قطططدرات م تألىططو صطططؤ انىطططدرة       
األطططؤ انتىهيطططر ونهطططم م يعتمطططدون صطططؤ تىهيطططرهم األطططؤ انتىهيطططر انعيطططتمؤ وهططط ا مطططت فوضطططحو كيألاطططرج 

( حيططث  هططرا فن فطىططتو األوتيططزم يعتمططدون  Gillberg & Coleman    0777وهونمططتن 
مططد امططو مىترمططو ايططم م واططين األطىططتو انمعططتقين اىأليططتع وانعططتديين األططؤ انتىهيططر انعيططتمؤ صمططل ع ا

يهطططون فداا فطىطططتو األوتيطططزم فصضطططو ونهطططم م يواك طططون  طططعواو امطططد فداا انم طططتم انتطططؤ تتطألطططب 
 انتىهير انمكرد.

  ( Gillberg & Coleman, 2000, pp22) (   45،ص 8007) ايهاب محمد خميل، 
تيطزم  و ا داا انمرتىطم نطدي م ا ت صطتت صطؤ فن اع  فطىطتو األو  Legهمت يعهد نيج  

انططواؤ االكتمططتاؤج اتإلضططتصو إنططؤ انىشططو صططؤ ص ططم االيمططتاات انألىظيططو وميططر انألىظيططوج ونططدي م 
 عواو صؤ تى ير تعايرات انوك  ملو االات تمو وانيمز وانتك م؛ ممطت يطعدأ إنطؤ  طعواو صطؤ 

يطططيم ونططط نل صتنكمطططو ن طططت مىطططس تى ططير فصططططتر ومشطططتار ا  طططرينج ونطططدي م  طططعواو صطططؤ ص طططم انتم
انمعمؤ ا رف انمظر ان انشعور انممىوو مطن  ط و نيطو انك طم نألمتحطدث واتطىتط ج وتعطوي 
ادم قدرة انطىو األؤ قرااة اإلشترات االكتمتايوج وادم انىدرة األؤ انماتدفة االكتمتايطوج وهط ا 

نع قططتت  ططعدأ إنططؤ انىشططو أ تى ططير مت ططد ومشططتار ووك ططتت مظططر ا  ططرين وفنططؤ إ ىططتي ا
 اإلحتمتايو.

 Megan Cunning ham,2009,Pp19)) 

مطططن فن األطىطططتو األوتيطططزم  SandroBukardt(2008)ويعهطططد األطططؤ  نطططل فيضطططت مطططت  هطططرل     
 وأ ا داا انمرتىطططم ميطططر قطططتدرين األطططؤ ص طططم انتىطططتا ت االكتمتايطططو انمعىطططدةج فو فن انحطططتالت 
االمىعتنيو ن  رين من   و قرااة تعايرات انوك  فو نيو انك مج وهط نل ال يى مطون اإلشطترات 

 (Ann Brendel,2010,pp53)االكتمتايو وتمىص ه ل انىيو من األطىتو االميتليو. 

( إنططططؤ فن اناططططتنيين مططططن  وأ األوتيططططزم  وو Burkhordt  0772ويشططططير اي ططططوردت 
ا داا انمرتىم ندي م اماتليو امىعتنيو  ص م يعرصون هيطف يشطعر ا  طرون( ونهطن متيمى ط م هطو 

  االماتليو امعرصيوج وانتؤ تتملو صؤ مىص انىدرة األؤ ص م نمت ا يشعر انمتس اطريىو مت.

  Sandra,2008,pp12)) 
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 أهًيح اندراسح :
تتضطططح فهميطططو اندرا طططو انحتنيطططو صطططؤ فم طططت تتمطططتوو تح طططين قطططرااة انعىطططو وفلطططر  نطططل     

انتح ن األؤ انتوا و ندأ فطىتو األوتيزمج حيث فن انتوا و يعطد متييطر ف ت طؤ صطؤ حطدوث 
اضططططراب األوتيطططزمج ونهمططط  ي تألطططف مطططن طىطططو إنطططؤ آ طططر مظطططراع ندركطططو شطططدة حطططدوث اضططططراب 

يت ططت فيضططتع صططؤ فم ططت توضططح مططن انمتحيططو انمظريططو فوكطط  األوتيططزم صططؤ األطىططتوج همططت تتضططح فهم
اإل ت ف اين مى وم فطىتو األوتيزم مرتىعؤ األداا وقرااة انعىوج ومن انمتحيطو انتطايىيطو صهمط  
يمهططن اال ططتىتدة مططن متططتيج تألططل اندرا ططو صططؤ انوقططوف األططؤ انىططدرات انتوا ططأليو ن ططعالا األطىططتو 

تديو وانع كيو انتؤ ت طتاد األطؤ تح طن حتنطو هطعالا األمر ان أ ي  م صؤ وضم انارامج االرش
 األطىتو .

 هدف اندراسح :
ت دف اندرا و انحتنيو إنؤ انتعرف األؤ فلر تح طين قطرااة انعىطو األطؤ انتوا طو نطدأ 

 فطىتو األوتيزم مرتىعؤ األداا انوظيىؤ . 
 يشكهح اندراسح :

 يمكن تحديد مشكمة الدراسة فى التساؤل الرئيسى التالى :

يوكد فلر نتح ين قرااة انعىو ندأ فطىتو األوتيطزم مرتىعطؤ األداا انطوظيىؤ األطؤ هو 
 توا و هعالا األطىتو ؟

 اإلطار اننظرى :
 زمـــال األوتيــــأطف

 -املقديح :
مراحطططو  امطططن االضططططرااتت انممتييطططوج ص طططو يملطططو إاتقطططو تمشططط  فلمطططت Autismيعطططد األوتيطططزم     

انممو األونؤ. ويعتمؤ فطىتو األوتيزم من ق ور صؤ مظريو انعىو وانتطؤ تت طاب صطؤ فن يعطتمؤ 
هطعالا األطىططتو مططن ق ططور صطؤ انتىتاططو االكتمططتاؤ واالمىعططتنؤ وانمعرصطؤ وهطط ا انى ططور يططعدأ 
ا عالا األطىتو إنؤ ادم ص م من حون م واطدم قطدرت م األطؤ انتوا طو مطم األ طرين   هطو طىطو 
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  ونطططيس مططن انضططرورأ فن هطططو فطىططتو األوتيططزم يهطططون نططدي م ق ططور صطططؤ هططو هططط ل ح ططب  ططم
 انكوامب همت فن نهو طىو فوتيزمؤ   تي و انمميزة ن  (  .

صتضطططراب األوتيططزم مططن فهلططر االضطططرااتت تطط ليراع األططؤ انطىططو حيططث يتمططتوو انطىططو مططن      
اطططططدمؤ (ج واالمىعطططططتنؤ اطططططدل كوامطططططب مم طططططت انممطططططو انعىألطططططؤ نألطىطططططو   انمعرصطططططؤ (ج انك طططططمؤ   ان

، 8007هشــام الخــولى،   انوكططدامؤ ( واالكتمططتاؤ ومططت يترتططب األططؤ  نططل مططن آلططتر  ططألايو. 
 ( 361ص
( األطططؤ فهميطططو تىطططديم  طططدمتت  Matson,etal   0702ون ططط ا صىطططد فهطططد متت طططون وآ طططرون    

هطر انتد و انماهطر ألطىطتو األوتيطزمج وفوو هط ل ان طدمتت انتشط يص انماهطرج وفلطر انتطد و انما
   (Matson, etal, 2013, pp17-18)األؤ  ألوهيتت هعالا األطىتو وتتطورهم . 

فن انميزة األ ت يو انتؤ تميز  Baron-Cohen( 0770اترون هوهين    ويرأ     
األطىتو  لاألطىتو انم تاين اتضطراب األوتيزم ان ميرل من االضطرااتت هو ادم قدر 

 ( Baron-Cohen,2001,pp7)انم تاين ا  من ص م اىوو األ رين.

( فن مظريطططو انعىطططو  Doherly&martin   0772وقطططد فوضطططح دوهيرنطططؤ ومطططترتين          
تمتونطت صرضطيو حتونططت مطن   ن ططت ص طم وتى ططير مطت يعتميط  فطىططتو األوتيطزم مططن مشطه ت ملططو 

يج (ج انتوا و مم ا  طرينج انتىتاطو االكتمطتا mind-readانكوامب انمعرصيوج وقرااة انعىو 
فطىطتو األوتيطزم مطن ص طم مشطتار وفصهطتر همت رهزت ه ل انمظريطو األطؤ ان طعواتت انتطؤ تواكط  

ومعتىدات ورماتت ا  رين وتعدأ ه ل ان عواتت ادورهت إنؤ مت  اي  هرل وهو  طعواو صطؤ 
 (Doherly, martin,2008,pp186-190)انتوا و وانتىتاو االكتمتاي مم ا  رين . 

( مظريطي انعىطو  Attwood, Tony   0772ه ع من اتودج تطومؤ  وممت  اي صىد ارف     
من انمتحيو انمى يو ا م ت قطدرة انطىطو األطؤ ص طم فصهطتر ورماطتت ومعتىطدات األشط تص ا  طرين 

امططت يعططرف اىططرااة نهططؤ ي ططتطيم ص ططم  ططألوه م وا طط ا ي ططتطيم توقططم فصعططتن م وت ططتم مظريططو انعىططو 
   (Attwood, Tony, 2008, pp112)انعىو فو امىيض ت انمعروف اتنعمؤ انعىألؤ . 
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( مظريطططو انعىطططو فو قطططرااة انعىطططو  Ian Apperly    0707وهططط نل اطططرف آن فايرنطططؤ     
mindreading  همطت يطألطي األي ططت صطؤ هطط ا انهتطتب ا م طت انىططدرة األطؤ انتىهيططر وص طم انمعتىططدات
 (Ian Apperly,2010 )اتتج وانموايت نآل رين .انمعرصيوج وانرم

وممت  اي صهن  قرااة انعىو همطت  هرهطت هطو مطن اوصطر كطوالن و  طتيمن اطترون هطوهين و يطو   
( وهطؤ همطت  Ofer Golan, Simon Baron –Cohen, Yael Golan   0772 كطوالن 
 يألؤ : 

 قرااة انوكو   تعايرات انوكو ( .0

 قرااة ان وت   ص م ان وت ( .0

 قرااة االمىعتالت / انمشتار / انعواطف .  .2

(Ofer Golan, Simon Baron –Cohen, Yael Golan, 2008, pp1536)  

انتيألطططب األطططؤ  ( فمططط  يمهطططن Johnny &Editor   0772 وقطططد فوضطططح كوهطططتمؤج اديتطططور
انى ور صؤ  قرااة انعىو من   و تدريب فطىتو األوتيطزم األطؤ م طتويتت مطن انى طم انعطتطىؤ 

. 
وأ األوو : تمييز تعتايرات انوك  من   و ان ور ويتم تدريب انطىو األي ت مطن  ط و             انم ت

 انيضب ( . –ان وف  –انحزن  –  ان عتدة 
انم توأ انلطتمؤ: تمييطز انعتطىطو مطن  ط و انر طوم انت طيطيطوج وي طدف إنطؤ ايطتن قطدرة انطىطو 

ار األراعطططو    طططوف ومضطططب األطططؤ تمييطططز انوكططط  ان طططحيح مطططن فراطططم  طططورج تتضطططمن انمشطططت
 و عتدة وحزن ( .

 انم توأ انلتنث : انتعرف األؤ انعواطف ا تمتداع إنؤ انموقف .
 د .انم توأ انراام : انتعرف األؤ انعواطف انماميو األؤ رماتت وانماميو األؤ االاتىت

 (Johnny, Editor,2009,pp129-133)انم توأ ان تمس : انألعب انت يألؤ . 
تشمو كزيين ف ت يين وهمت " قرااة انعىوج انعمؤ انعىألؤ " صعمدمت يهون ومظريو انعىو     

فطىتو األوتيزم مير قتدرين األؤ ص م انحتالت ان هميو نآل رينج صهممت م تطيم انىون ا ن 
" فمت األطىتو ان ين ي تطيعون ص م blindness   mindهعالا األطىتو ندي م " امؤ اىألؤ

انحتالت ان هميو نآل رين ونو اىدر قأليو صهممت م تطيم انىوو ا ن ندأ هعالا األطىتو " قرااة 
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"ج ونهن يكب انىوو فن األطىتو انم تاين اتضطراب طيف األوتيزم  mind readانعىو 
  محمد هويدأج ألؤ.م تألىؤ صؤ انشدة صؤ قدرات م  واا ممن ندي م قرااة اىو فو امؤ اى

 ( 002:000ج ص  0770

( حيطث تىطوم  Baron-Cohen  0772 وقد  ممت قرااة انعىو اوا ططو اطترون هطوهين     
صطؤ اناحطث صطؤ انعواططف " م طتويتت مطن انى طم انعطتطىؤ حيطث يطتم تىطديم انعواططف مطن  ط و 

ىططو األططؤ ان ططور فو األ ططوات فو األصطط م ويططتم تططدريب األطىططتو األي ططت احيططث تهططون هططو اتط
 حدأ صه ا نم ي تطيم انطىو معرصو انعتطىو صهم  يتم تدريا  األي ت من   و ق و ق يرة .

 (Peters Jessica, 2010,pp16)    

مططن انىططدرات انعىأليططو انتططؤ نططم مألتىططت اني ططت نتح ططيم ت  mindreadingوتعتاططر قططرااة انعىططو      
ن ضطططعف صطططؤ هططط ل انىطططدرة وقطططد نطططدأ فطىطططتو األوتيطططزمج صهليطططر مطططن فطىطططتو األوتيطططزم يعطططتمون مططط

و األوتيطططططططزم هدرا طططططططو  طططططططتنتر فوضطططططططحت درا طططططططتت اديطططططططدة ضطططططططعف هططططططط ل انىطططططططدرة امطططططططد فطىطططططططت
   Ofer Golan,etal( ودرا طو فوصطر كطوالن وآ طرون  Salter,etal         0772وآ طرون
ص طط ل  (Mih Kuroda, et,al      0700 ( وفيضططتع درا ططو مي ططو هيططرودا وآ ططرون 0772

فطىطتو األوتيططزم  وأ األداا انمرتىطم نططدي م اعط  ان ططعواتت صطؤ قططرااة  اندرا طتت فوضططحت فن
  .انعىو  ص م انعواطفج انمشتارج وانرماتتج وانمعتىداتج انألعب انت يألؤ (

(Salter,etal,2008; Ofer Golan,eta,2008; Mih Kuroda, et,al,2011)     
فطىطتو األوتيطزم مطن  ط و وضطم ن ا يكب األيمت توكي  انمظر محو تمميو ه ل انىطدرة نطدأ      

اططرامج  نألتيألططب األططؤ هطط ل ان ططعواتت نططدأ هططعالا األطىططتو ونهططن يكططب فن مرااططؤ امططد تطايططي 
 ه ل انارامج فن تتم فوالع األؤ فطىتو فوتيزم  وأ فداا مرتىم .

 انتواصم  : -ب

يعططد اضطططرات انتوا ططو نططدأ فطىططتو األوتيططزم مططن االضطططرااتت ان طيططرة انتططي تططعلر 
ادورهت صي ظ ور اضطرااتت ف طرأ ويعطتمي هطعالا األطىطتو مطن مشطه ت نيويطو اديطدةج مم طت 
فن قدرات م األؤ ص طم انأليطو محطدودةج وح طيألت م انأليويطو مم ىضطوج ويعطتمون مطن مشطه ت صطي 
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م . نط ا صطهن محطتوالت انتطد و انع كطيج مطن  ط و تطدريب فو انتعاير ان مشطتارهم وامىعطتالت 
تعأليم انم ترات ن عالا األطىتوج  تعد املتاو األ ت ؤ صؤ إمداد هعالا األطىطتو اح طيألو نيويطو 
كيططدة ت ططتادهم األططؤ تعألططم فشططهتو متمواططو نألتوا ططوج واالت ططتو وت ططتادهم فيضططتع األططؤ تعألططم 

ي تعمو األؤ ت ىيف حطدة االضططرااتت ان طألوهيو اع  ان ألوهيتت وانم ترات االكتمتايوج انت
 (   383 - 380، ص 8003) محمد أمين ،  وانأليويو انموكودة ندأ هعالا األطىتو .

همطططت يعتاطططر ق طططور فو توقطططف اضططططراب انممطططو انأليطططوأ مطططن فهطططم األاطططرا  انمميطططزة نحطططتالت 
انأليطوأ ماهطراع صطؤ اضطراب األوتيزم وصؤ اع  انحتالت يادف ظ ور معشرات هط ا انى طور صطؤ انممطو 

حيططتة انطىططو صرامططت صططؤ األشطط ر انل لططو األونططؤ حيططث ي حططظ ان ططدوا ميططر انطايعططؤج وميططتب انممتمططتة 
انمعتططتدة امططد انطىططو انعططتدأج همططت قططد يمطططي اعطط  فطىططتو األوتيططزم هألمطط  معيمطط ج ونهمطط  يعكططز اططن 

عططد  ططم  هتمألطط  هطط ا وتىططدر ا ططتعمتن ت فو مطى ططت لتميططو ونهمطط  قططد يعططود ويمطى ططت اعططد يططوم فو ف ططاوع فو ا
 07م او فطىتو األوتيزم ان ين يعتمون من تع ر ا ت دام انأليو هأليو صطؤ انت تططب وانتوا طو احطوانؤ 

% ايممطت انططاع  يمهططن فن ي ططتواب ح ططيألو نيويططو ممت ططاو همططت فن انتططدريب انماهططر نألطىططو انم ططتب 
، ص  8008ن لبيـب ، ) عثمـا اتضطراب األوتيزم يمهم  من تهوين ح يألو من اع  انهألمتت.

44 – 45 ) 

فن انادا صطي تطدريب فطىطتو األوتيطزم ان طيتر انط ين  Hadwinوفلاتت درا و هتدوين 
انتوا طو "  مواتج ن  ت لير واضح األؤ فن يتعألم هعالا األطىطتو  2ج  2تتراوح فامترهم اين " 

ت م اط هلر مطن طريىطو مم ا  رينج و نل من   و تدريا م األؤ هيىيو انتعاير ان مشطتارهم وامىعطتال
اديألو . حيث يعد اضططراب األوتيطزم مطن االضططرااتت انتطي ت طيب انممطوج واتنتطتني ال يمهطن ااتاطترل 
مطططن األمطططرا  انتطططي يمهطططن انشطططىتا مم طططت . صىطططي فصضطططو انحطططتالت يتطططيح انعططط جج ا حطططد اطططرامج انتطططد و 

هن من قدرات مج ا وة األؤ انع كي انممت او نألم تاين اتضطراب األوتيزمج اال تىتدة ا هار قدر مم
 )مورين آرونز، تيسـا ييتـنس .تهوين  او وطري تتيح ن م انتواصي مم مت يعتموم  من اضطرااتت

 (36، ص 8004، متريم ، 
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وهطط نل يىتىططر إنططؤ انتوا ططو اططتنعينج ويمظططر نآل ططرين همططت نططو هططتموا ميططر موكططودين. همططت فن  
مدر طي مج وال يظ طر األطي م قألطي االمى طتو . ومطن  هعالا األطىتو ال يميزون واندي م مطن فشطىتي م مطن

 ( 57، ص  8003) سهى أمين ، .  لم يىتىرون إنؤ تهوين ا قتت   اكتمتايو

ممططت مكططرد  وال يظ ططر فطىططتو األوتيططزم تعايططرات امىعتنيططو ممت ططاوج فو ر ططتيو نىظيططو م يمططوج وا 
زم صططؤ ا ططت دام انأليططو هو طططيألو إاططتدة انهطط مج وا ت ططو انهطط م انمتطط  ر فهلططر . ويىشطططو فطىططتو األوتيطط

ات توج األؤ   ف األطىتو انعتديين  وأ اضطرااتت انتوا و فو انألي  صهم م يتعألمون مىتهيم انأليو 
األ ت يو ورموزهت . ومن همت صهن انىدرة األؤ نألتعألم وانتعتمطو مطم انرمطوزج تعتاطر انىطتري انريي طؤ اطين 

) يمال الخطيـب و   وا و ندأ انعطتديين .ف حتب االضطرااينج اضطراب األوتيزم واضطراب انت
 ( 118 – 117، ص  8006آخرون ، 

 يصطهحاخ اندراسح :

صيعرف فصرادل ا ن ندي م اضططراب فوتيطزمج ونهطن اطدون   أطفال األوتيسو ذو ى األداء املرتفع :
 ".  07ت  ر اىألؤ فو نيوأج همت فن ندي م معدو  هتا فهلر من "

  Ann& John,2006.php110  ) 
هططو قططدرة انطىططو األططؤ قططرااة فصهططتر ومشططتار ورماططتت ومعتىططدات األ ططرين مططن  قــرا ة اللقــل :

وا ططت دام تألططل انمعألومططتت نتحأليططو  طط و قدرتطط  األططؤ ص ططم تعايططرات وكططول األ ططرين واططواطى م 
وتركمطططو مطططت يىونطططون ونى طططم ان طططألول ان طططتدر مطططم م وانتماطططع اطططتن طوة انتتنيطططو انتطططؤ  طططيىدم األي طططت 

  ( الباحثتم ا تمتتج فصهتر ا  رين.   ا  رينج ومم ت ي
ـــا  :       يرائي تىطططتس اتندركطططو انتطططؤ يح طططو األي طططت انمىحطططوص األطططؤ مىيطططتس قطططرااة انعىطططو  وا 

 إعداد الباحثألطىتو األوتيزمج 
 

  -البرنامج اإلرشادى:

هطططو ااطططترة اطططن ارمطططتمج م ططططط مطططمظم صطططؤ ضطططوا ف طططس األميطططوج نتىطططديم ان طططدمتت االرشطططتديو 
اتشرةج صرديتع وكمتايتعج نكميم من تضم م انمع  و   مرهز نألترايطو ان ت طو انماتشرة ومير انم

مطططل ع (ج ا طططدف م ططططتادت م صطططؤ تحىيطططي انممططططو ان طططوأج ونتحىيطططي انتواصططططي انمى طططؤ ن طططم دا ططططو 
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،  8008) حامـد زهـران ، انمع  و و ترك تج ويىوم ات طيط  وتمىي ل وتىميمو فصراد معهألين . 
 (588ص

يرائيا  :   هو انارمتمج اإلرشتدي ان ي يىوم اناتحث اهادادلج وان ي يتضمن ادة صميتت هي : وا 
انتعزيز ان ألاؤ  -انتعزيز االيكتاؤ  -م مو قرااة انعىو  –انممتقشو وانحوار  -  انمحتضرة 

 انواكب انممزنؤ ( -نعب اندور  -انمم كو  –
 

 اندراساخ انساتقح : 

 : Koen Ponnet, et,al    (2008) دراسة كون بونيت وآخرون

هدصت اندرا و انحتنيو إنؤ تى يو ق طور قطرااة انعىطو نطدأ  طيتر انراشطدين األوتيطزمج تهومطت 
ايمططو اندرا ططو مططن مكمططواتين مططن  ططيتر انراشططدينج انمكمواططو األونططؤ طايعططو انممططو وتهومططت 

تعج مطن انط هور فيضط 00من ان هورج انمكمواطو انلتميطو مطن  وأ األوتيطزم وتهومطت مطن  00من 
كرااات اندرا و :دركو وهتمت  00ان  IQاحيث ال تىو دركو  هتي م     فدوات وا 

  ( DSM-IV )اندنيو انتش ي ؤ انراام  .0

 . Wechslerا تاتر ويه ألر نأل هتا  .0

همطططت تططططم ا ططططت دام اشططططرطو صيطططديو نتحىيططططز فصططططراد هطططط  انمكمطططواتين و نططططل امشططططتهدة المططططين مططططن 
المططين مططن انيراططتا ويحططتونون ا ططتمتتج األصهططتر انتىططتا ت انم ططورة اتن ططوت وان ططورة ت ططف 

وانمشططتار فحططد تألططل انمواقططف انم ططورة اتن ططوت وان ططورة تهططون فقططو تمظيمططتع اططن األ ططرأ وتططم 
ت ططكيو انططدركتت انتططؤ فشططترت إنططؤ فهميططو انتمظططيم اتنم ططاو نىططدرات قططرااة انعىططو نططدأ  طططيتر 

 انراشدين األوتيزم .

 
صطططروي صطططي انىططدرة األطططؤ قطططرااة انعىطططو اطططين انمشطططترهين  فشطططترت انمتططتيج إنطططؤ فن همطططتل النتـــائج :

األوتيططزم وانمكمواططو انضططتاطو تظ ططر تألططل انىططروي وتهططون فهلططر وضططوحتع وكطط ا امططد ا ططتدالو 
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األصهتر ومشتار ش ص آ ر صي موقطف فقطو تمظيمطتع وفهلطر تشويشطتع اطن انمواقطف انتطي يهطون 
 صي ت انحوار فهلر تىميمتع وتمظيمتع.

)    Peterson Cndida C,Slaughrer Virginia ليتربيتيرسةة و  سةة دراسةة  
0220) : 

 ان دف اإلكرايي وانمظري نألدرا و انحتنيو هو: 
لاتت  دي  طيهومتري ألحطد اال تاطترات انكديطدة نىطرااة انعطين نؤلطىطتو األوتيطزم  -0 ااتهتر وا 

 ومير األوتيزم صي مرحألو مت قاو انتعأليم.
انع قطو االرتاتطيطو اطين ص طم االاتىطتد انمزيطف مطن  ط و ا ت دام ا تاتر كديد ا تهشتف  -0

 انىرااة اتنعين ندأ األطىتو األوتيزم ومكمواو ضتاطو.

 ط و اندرا طو  وتم ار  اطتريطو اطن انمعتىطد ان طتطخ وا تاطتر كديطد نألىطرااة اطتنعين
ىططو ط 00مطن اال طترانيين مطم م  20 انحتنيطو ألصطراد ايمطو اندرا طوج وتهومطت ايمططو اندرا طو مطن 

مططن فطىططتو طايعيططو انممططو يملألططون لطط ث مكمواططتت ضططتاطو  60اططتم و 02 -6فوتيططزم امططر 
طىطططو ومكمواطططو صطططي  00مكمواطططو ضطططتاطو مطططن األطىطططتو امطططر انمدر طططو االاتداييطططو واطططددهت 

صططططرد ج  00طىططططو ومكمواططططو مططططن انراشططططدين واططططددهت  20مرحألططططو مططططت قاططططو انمدر ططططو واططططددهت 
 وا ت دمت اندرا و 

ت ا تاططططترات االاتىططططتد ان ططططتطؤا نمظريططططو انعىططططو ومططططدأ ارتاططططتط  نططططل ا ططططت داماألدوات حبــــث 
ا  تي طط م صطططؤ قطططرااة انعىطططوج حيطططث تطططم  نططل مطططن  ططط و ا تاطططتر االاتىطططتد ان طططتطؤا ناطططترون 

 .Baron-Cohen, Leslie, and Frith’s (1985)هوهينج نيزنيج صريث 

وتططدام متططتيج اندرا ططو ان ططوت ان ططيهومتري ن  تاططتر انكديططد  وكانــت نتــائج الدراســة كالتــالى :
وفشططترت إنططؤ فن انمعتىططد ان ططتطخ وانمزيططف وانىططرااة اططتنعين  ططواا هتمططت نططدأ األطىططتو األوتيططزم 
فو ميططر األوتيططزم ايططم م ا قططو ارتاتطيططو دانططو. همططت فشططترت تحألططي ت االمحططدار انمتعططدد ان رمططي 

انعمر وانموع وانتشط يص. واطرمم فن انراشطدين قطد حىىطوا إنؤ فن ه ل انع قو هتمت م تىألو ان 
دركتت فاألؤ األؤ انىرااة اتنعين اشهٍو اتم صهن األطىتو قد حىىوا دركتت مت طتويو مع طم صطي 
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% مططن انعاططترات. وتططم ممتقشططو آلططتر متططتيج اندرا ططو انحتنيططو ال ططت دام ت صططي انم ططتىاو مططم 22
 انعىو ندأ األوتيزم. اال تاتر انكديد وتوضيح انتد و صي ممو مظريو

هدصت  ه ل اندرا و Fisher Naomi,etal   (8004  )دراسة فيشر ناومى وآخرون 
إنؤ انتحىي من صتاأليو تدريب  وأ األوتيزم األؤ مظريو انعىو واألداا انتمىي أج وهتمت ايمو 
 اندرا و ااترة ان  اعو واشرون طى ع مش  ين اتضطراب األوتيزم وتم تى يم م هتنتتنؤ: 

 فطىتو تم تدريا م األؤ مظريو انعىو . 07 .0
 فطىتو تم تدريا م األؤ األداا انتمىي أ . 07 .0
  اعو فطىتو نم يتألىو فأ تدريب . .2

ك تز حت ب آنؤ نتمىي  م تم األداا انتمىي أ نؤلطىتو    DSM-IVاألدوات انم ت دمو : 
صيس اول (ج فظ رت انمتتيج تح متع هايراع صؤ األداا األؤ م تم مظريو انعىو صؤ ه  

 انمكمواتين انتؤ تم تدريا متج ونم تظ ر انمكمواتت فأ تح ن األؤ م تم األداا انتمىي أ .
 Feng,etal  (8007 : )دراسة فينج وآخرون 

ه ل اندرا و إنؤ انهشف ان ت لير ارمتمج انتدريب األؤ مظريو انعىو وانم ترات  هدصت
االكتمتايو األؤ قدرات مظريو انعىو وانتىتا ت االكتمتايو ندأ تألمي  م تب اتضطراب 

 -األوتيزم صؤ ان ف ان تدس اندرا ؤج وا ت دمت صؤ  ايو تحىيي  نل :
  اندنيو انتش ي ؤ واالح تيؤ انراامDSM-IV 
  انطاعو انلتنلو . –مىيتس وه ألر ن هتا األطىتو 
  ا تاتر انهألمتت انم ور( PPVT-R ) 

وتهومت ايمو اندرا و من طىو اوتزمؤ مرتىم األداا انوظيىؤج ياألغ من انعمر احدأ اشر 
اتمتعج اتن ف ان تدس من انتعأليم انعتمج تو ألت متتيج اندرا و إنؤ تمميو مىتهيم مظريو 

  وتزمؤ ايمو اندرا وانعىو ندأ انطىو األ
جهمت اشترات متتيج اندرا و انحتنيو إنؤ صعتنيو ا ت دام انتدريب األؤ مىتهيم مظريو انعىو 

 وه ا انم ترات االكتمتايو صؤ زيتدة انتىتا ت االكتمتايو .
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 -Murply   (8038 : )دراسة ميربمى 
ان دف : هدصت ه ل اندرا و إنؤ درا و فلر انارامج انمىدم  إنؤ انمراهىين  وأ اضطراب 

األوتيزم وفلر ه ل انارامج األؤ تح ن م ترات مظريو انعىوج وتهومت ايمو اندرا و من فراعو 
اتم مألتحىين اكتمعو مترأ وود امورث هترونيمتج  02-02ط ب تتراوح اامترهم اين 

و إنؤ صتاأليو ارامج قرااة انعىو والراهت انواضح صؤ تح ن م ترات مظريو وفشترت متتيج انرا 
 انعىوج صىد فظ رت انحد األدمؤ من انمكتح و نل مظراع نضيي انوقت ه نل حكم انعيمو.

 فروض اندراسح :
، رتب درجات القياسين القبلى والبعدىمتوسطى ات دالله احصائية بين ذتوجد فروق 

ألطفال األوتيزم مرتفعى األداء الوظيفى فى المجموعة التجريبية، فى تواصلهم، على بطاقة 
 .لصالح القياس البعدى مالحظة الطفل األوتيزمى، وذلك 

 إجراءاخ اندراسح :
 أوالً : أدواخ اندراسح :

 مىيتس كأليتمج   تركمو اتدو ااداهلل ( .0
 ( . 0707د متدر   ح ان عداوأج اطتقو م حظو توا و انطىو األوتيزمؤج   إادا .0
 مىيتس قرااة انعىو ألطىتو األوتيزم . .2
ارمتمج تدرياؤ قتيم األؤ مظريو انعىو نتح ين قرااة انعىو ندأ فطىتو األوتيزم مرتىعؤ  .2

األدادا انوظيىؤ تهون من  م ون كأل و موزاو األؤ فراعو مراحو اواقم كأل تين 
 ر من ل ث مرات ان طريي انواندين .ا اوايتع ويتم تهرار هو كأل   اتنممزو فهل

من  م و من فطىتو األوتيزم مرتىعؤ األداا  تهومت ايم  اندرا وثانيًا عينح اندراسح : 
 انوظيىؤ .

 ثانثًا األسانية االحصائيح :
نألايتمطتت  Wilcoxon -Test  ا طت دم اناتحطث اإلح طتا ان اطترامتريج وا تاطتر ويألهوه طون 

 انمرتاطو.
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اندراسحنتائج   

 -نتائج فرض الدراسة الحالية :

 رتب درجات القياسينمتوسطى ات دالله احصائية بين ذتوجد فروق وان أ يمص األؤ "    

، ألطفال األوتيزم مرتفعى األداء الوظيفى فى المجموعة التجريبية، فى القبلى والبعدى
حيث أظهرت لصالح القياس البعدى تواصلهم، على بطاقة مالحظة الطفل األوتيزمى، وذلك 

 ناتئج الدراسة مايلى :

 البيان
 الميموعة

س
مقيا

ت ال
ونا
مك

 

 نن

مة) ميموع الرتب
قي

Z) 
وبة

حس
الم

 

لة 
لدال

ى ا
ستو

م
ئية

صا
إلح

ا
 

الفروق  مالحظات
 السالبة

الفروق 
 المويبة

القياس البلدى 
ية  القبمى -

لدر
ا

مية
الك

 

1
 0.04 8.081 34 صفر 4

 
 إحصائيا  دال 

القياس البلدى 
ول القبمى -

األ
 

4
 دال إحصائيا   0.04 8.018 34 صفر 4

القياس البلدى 
ني القبمى -

الثا
 

4
 دال إحصائيا   0.04 8.018 34 صفر 4

القياس البلدى 
لث القبمى -

الثا
 

4
 دال إحصائيا   0.04 8.018 34 صفر 4

  وانىاألططؤ نألطىططو صططؤ اندركططو انهأليططو فن انىطري اططين متو طططؤ رتططب دركططتت انىيت ططين اناعطدأ
نألتوا وج وه نل صؤ االاعتد انل لو نألتوا وج صروي دانطو اح طتييتع امطد م طتوأ فقطو مطن  

 جو نل ن تنح انىيتس اناعدأج ممت يعيد صرو  اندرا و . 7.70انم توأ 

  فن انىططري اططين متو طططؤ رتططب دركططتت انىيت ططين اناعططدأ وانىاألططؤ نألطىططو صططؤ اناعططد األوو
و      انحضور واالمتاتل ( ج صروي دانو اح تييتع امد م طتوأ فقطو مطن  انم طتوأ نألتوا 
 جو نل ن تنح انىيتس اناعدأج ممت صرو  اندرا و . 7.70

  فن انىططري اططين متو طططؤ رتططب دركططتت انىيت ططين اناعططدأ وانىاألططؤ نألطىططو صططؤ اناعططد انلططتمؤ
م ططططتوأ فقططططو مططططن   نألتوا ططططو    انتوا ططططو ميططططر انألىظططططؤ ( ج صططططروي دانططططو اح ططططتييتع امططططد

 جو نل ن تنح انىيتس اناعدأج ممت صرو  اندرا و . 7.70انم توأ 
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   فن انىططري اططين متو طططؤ رتططب دركططتت انىيت ططين اناعططدأ وانىاألططؤ نألطىططو صططؤ اناعططد انلتنططث
ج و نطل 7.70انتوا و انألىظؤ ( ج صطروي دانطو اح طتييتع امطد م طتوأ فقطو مطن  انم طتوأ 

 صرو  اندرا و .ن تنح انىيتس اناعدأج ممت يعيد 

 

ــه  رتددب درجددات متوسددطى ات داللدده احصددائية بددين ذتوجددد فددروق  وممــا ســبق يتنــ  أن

، ألطفال األوتيزم مرتفعى األداء الوظيفى فدى المجموعدة التجريبيدة، القياسين القبلى والبعدى

عنددذ  لصددالح القيدداس البعدددىفددى تواصددلهم، علددى بطاقددة مالحظددة الطفددل األوتيزمددى، وذلددك 

 مما يؤيذ فرض الذراسة الخالي 0 0.0.مستوى دالله أقل من 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات :
يتضح من   و مت  اي فن فطىتو األوتيزم ندي م ق ور صؤ انتوا و  واا انتوا و     

نىظؤ فو مير نىظؤ وفم م ندي م فيضتع ق ور صؤ قرااة انعىو وه ا مت يتىي مم درا و صيمج 
 Peterson Cndida(ج درا و ايتير ون و أليتر  Feng,etal   0772وآ رون 

C,Slaughrer Virginia     0772 ج درا و هون اوميت وآ رون)Koen Ponnet, 
et,al     0772 وفن ه ا انى ور صؤ قرااة انعىو يعدأ إنؤ ق ور صؤ توا و انطىو مم )

عىو ندأ فطىتو األوتيزم صهن  نل من حون ج ن ا يرأ اناتحث فم  امدمت يتم تح ين قرااة ان
 وف يعلر األؤ توا و هعالا األطىتو اطريىو إيكتايوج ومن   و اندرا و انحتنيوج صىد هتن 
انطىو انلتمؤ من فصراد انعيمو فهلر األطىتو صؤ انتح ن انألىظؤ حيث زادت ح يألتو انأليويو 

 ييو من انارمتمج .همت  هر واندي  ناتحث وهو مت شتهدل اناتحث   و انمراحو انم ت
ون  ا صيرأ اناتحث فم  يكب االهتمتم ا  ل انىيو   فطىتو األوتيزم مرتىعؤ األداا انوظيىؤ ( 
نمت ن عالا األطىتو من قدرات تعهأل م األؤ تح ين م تواهم إ ا مت وضم ن م انارامج انممت او 

ااداد ارمتمج ( وانتؤ تم  Murply    0700ن نل وه ا مت يتىي مم دار و درا و ميراألؤ 
نتدريب فطىتو األوتيزم األؤ م ترات قرااة انعىو األمر ان أ فدأ إنؤ تطوير مظريو انعىو 

 ومن لم إنؤ تح ين توا و فطىتو األوتيزم ايم  اندرا و .
 انتو يتت يمهن ايتم ت هتنتتنؤ : ومن   و انعر  ان تاي صىد  تع اناتحث مكمواو من 
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 مرتىم األداا انوظيىؤ .االهتمتم اىيو فطىتو األوتيزم  .0
تططوصير محهططتت انتشطط يص انحديلططو وانتططؤ ت ططتهم صططؤ تشطط يص هططعالا األطىططتو مرتىعططؤ  .0

 األداا ادقو .
 تدريب واندأ األطىتو األؤ انارامج انع كيو ااالرشتديو . .2
 ت هيو وتدريب األ  تييين انمتواكدون اتنمراهز انتدريايو انم تألىو اطريىو األميو . .2
 انعألميو وانتؤ ت تاد ه ل انىيو من األطىتو . االهتمتم اتألاحتث .0
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