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دادإـع
 درس بقسم التوحد بكلية علوم ذوي االحتياجات اخلاصةم

فـــــي سويـــــة بنــــامعــج

 القوحاد اضاراا  ذوي  لألطفاا  االساقالللية المهاارا  بعض تنمية الحالية الدراسة هدفت
تكوناات عةنااة المبكاااو و  للقاادل  دينفااا نمااوذ  اسااقااتيايا  علاا  قااا   بانااام  اسااقادا  مااخ لاال 

( شاهاااو بمقوسا  56-30أعمااره  باةخ ) تااوحات( أطفا  ذوي اضراا  القوحادو 6مخ )الدراسة 
نسااابة  تااوحااات ( إناااا و3( ذكاااور و)3)وهااا   و(8.9( وانحاااااع مريااااري قااادر )43.8عمااااي قااادر )

وه  مخ فئاة  و(5.6(و وانحااع مرياري قدر )63.8( درجةو بمقوس  ذكاء قدر )70-55ذكا ه  )
دا  أسالو  دراساة الحالاة المانه  القاابياب باساقااضراا  القوحد المقوسرةو وت  االعقماد علا  

 للمهاااارا  مقياااا  تصااامي  تااا  الدراساااة أهاااداع ولقحالةااا  والبعاااديو الاليلاااب االلقباااار ذيالواحاااد  
القوحادو  اضاراا  لاووي  نموذ  دينفا للقادل  المبكاا اسقااتيايا  عل  قا   االسقالللية وبانام 

اااا تحساااناا الدراساااة نقاااا   وأظهاااا  وهماااا ماااخ إعاااداد الباحااا و  المهاااارا  الدراساااة فااابلعةناااة  ملحوظا
مهااااارا  تناااااو  الرعااااا  والتاااااا و ومهااااارا  النةافااااة والعنا ااااة التاصاااايةو ) االسااااقالللية اةربعااااة

ومهاارا  لاابل الملبال وللعهاااو ومهاارا  القيااا  بابعض اةعمااا  المنبلياة( بعااد تريةا  اليانااام  
 ذوي  ةطفااا ا درجااا  رتاا  مقوساارب بااةخ فاااو   وجااود القاادربيبو كمااا أساافا  النقااا   عااخ عااد 

ااااا القوحااااد اضااااراا   مقيااااا  علاااا  البعاااادي القريةاااا  فااااب( والااااوكور اإلنااااا ) الااااانل لمقغةااااا وفالا
 . االسقالللية؛ مما يؤكد فعالية اليانام  المسقاد  المهارا 

 .القوحد اضراا  االسقاللليةو اةطفا  ذوي  المبكاو المهارا  للقدل  دينفا نموذ  :الكلمات املفتاحية
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The Effectiveness of a Training Program Based on the Denver 

model for early intervention in improving some independence 

skills of children with autism disorder 

Abstract 

The current study aimed to develop some independence skills for 

children with autism by using a program based on Denver model early 

intervention strategies. The sample consisted of (6) children with autism 

disorder, ranging in age from (30 to 56) months, an average age of (43, 8) to 

an estimated standard deviation (8, 9), and a distribution of (3) males and (3) 

females, with an intelligence ratio of (55 to 70) degrees, with an average 

intelligence of (63, 8), and a standard deviation of (5, 6). They are in the 

intermediate autism disorder category, The experimental approach was used 

using the one-case study method with a pre and post test, and to achieve the 

objectives of the study, a scale of independence skills was designed and a 

training program based on the strategies of the Denver Model for Early 

Intervention for People with Autism Disorder, and the results of the study 

showed a significant improvement of the study sample in the four 

independence skills (Eating Skills Drinking, hygiene and personal care skills, 

dressing and undressing skills, and the skills to do some household work) 

after applying the training program based on the Denver model strategies for 

early intervention, and the results also resulted in no differences between the 

average ranks of the stairs. Children with autism disorder according to the 

gender variable (female and male) in the post-application of the scale of 

independence skills; Which confirms the effectiveness of the program used. 

Keywords: The Denver early intervention model, Independence skills, 

Children with autism. 
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 اةلةاا  اآلوناة فاب يبباد اإلهقماا  ة فاب حياا  اإلنسااوو وبادأماحلة الرفولة مخ المااح  المهما
نماااوه و  فاااب وتاااؤ ا الصاااغار فاااب هااو  الماحلاااةو اةطفاااا  تصااة  القاااب النما ياااة اإلضاااراابا  بنوعيااة

 الوقااوع ولاايل القاادل  ساااعة ضاااور  منرلاا  مااخ اإلهقمااا  هااوا وإزداد مسااقاليله . تحديااد فااب وبالقااالب
 تباياد إلا  فالا  ياؤدي االسبا  عل  الوقوع ةو فال و اإلضراابا  هو  إل  أد  القب اةسبا  عل 

تاللةااا  متاااكل  اةطفاااا  بهاااو   أجااا  ماااخ الحلاااو  إ اااااد فاااب القفكةاااا ماااخ فلباااد المتاااكلة وتفاقمهااااو
 الماحلةو حق   صبحوا قادربخ عل  االعقماد عل  أنفسه  وإظهار ما لديه  مخ قدرا .

د اةطفاا  علا  االسقساا  المبكاا للمهاارا  ومخ منرل  أهمية هو  الماحلاةو فهاب تسااع
الحسية واللغوبة والمعافية والعاللية والحاكيةو كما أنها عاضة للقأ ا بالةاوع الصحية والغوا ياة 
والنفسااااية واليةئيااااة؛ ممااااا  اعاااا  اةطفااااا  عاضااااة للحااااواد  واإلعاقااااا  واالضااااراابا  الساااالوكية 

نمااوه  عيااا الساانوا  اةولاا  مااخ حياااته  والصااحية الماقلفااة؛ لااوا  ااا  الحفاااد علااةه  وتاادعي  
ا فعالةخ فب ماقمعاته    (. 12و 2018مها عيدهللا أركوببو )ليصبحوا أشااصا

القااب تةهااا فااب ماحلااة الرفولاااة  اضااراا  القوحااد هااو أحااد اضااراابا  النمااو التاااملةو 
  ومقكاار وأنتارة تالةةد اة  بقمةب بصعوبا  فاب القواصا  والقفاعا  االجقمااعب ووجاود سالوكيا و 

(American Psychiatric Association, 2013)  .  يقنتاا اضاراا  القوحاد بنسابة كيةاا
القوحاادو اضاراا  دقيالاة فااب العاال و ياق  تتااايا طفا  واحااد ب( 20)ا كاا  فاب العاال و فناااد حالياا

القالادياا  الاساامية  أشااار . و (Zhang, 2019)ملةاوو ( 67)القوحاد  ذوي اضااراا وبيلا  عادد 
 World Health) ( طفالا  صاا  باضاراا  القوحاد160ا ماخ باةخ كا  )إلا  أو طفالا واحادا 

Organization, 2019) .فإننااا القوحاادو اضااراا  ذوي  لألطفااا  المسااقما  البباااد  ضااوء وفااب 
 فااب الياااام  تلاا  تاابا  ال حةاا  اةطفااا و لهااؤالء المبكااا القاادل  باااام  تفعةاا  إلاا  ماسااة بحاجااة
 فااااب والمعنةااااةخ اةلصااااا ةةخ جهااااود تضااااافا إلاااا  تحقااااا و  الرمااااو و مسااااقو   دوو  العابيااااة اليةئااااة

 ماااخ للحاااد وتروباهاااا؛ المبكاااا القااادل  بااااام  ماااخ للساااقفاد  اضاااراا  القوحاااد ومااساااب مؤسساااا 
 .وأساه  ذوي اضراا  القوحد اةطفا  منها  عانب القب المتكل 

ليل ولةاد ساي  واحادو با  تالاه للفاع ماموعاة ماخ  والاديا بالوكا أو اضراا  القوحد
عمليااااة تهااااادع اضااااراا  القوحااااد تتااااايا و  .(166و 2004)عاااااد  عيااااد هللا محماااادوالعواماااا  

 لااادما  وباااام  القابيااة الااصااة مسااققبلا  للقعااااع والكتاااه عاااخ اةطفاااا  الاااويخ قاااد  حقااااجوو 
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السليية المقاتبة عل  اسقتااع إعاقاة الرفا   عملية وقا ية علجية تالل  مخ اآل ار المقنوعةو فهب
القتاايا المبكاا يقضامخ مهاارا  اجقماعياة ووظي ياة  فااإو اعماا ؛ ولاوهور اةوا ا  ماخ التا فب

  .(35و 2005و إبااهي  )فةولةت فؤادمع الرفا  قواصا  الهدع لقعدي  السلوك و ت
اضاراا  القوحاد فاب الفقاا  اةلةاا  بم اباة اةطفاا  ذوي  أصاب وفب ظ  تل  المؤشاا  

او ولكخ تة  أعماقاع ملةئاة باالغموا واةسااارو ا دقيالا حددها تحديدا جي  الالةد الوي نا  قمقع ون
و فتله  االجقماعبو وعابه  عخ الكل  بوجع عاا و وأنها   امارساوو سالوكيا  نمرياةفالاغ  مخ 

اولديه  قصور واض  فب المهارا  االسقاللليةو  ا فاب الاا   وغةا ذل  الك ةاو ولكخ ناقله دا ما
دراساااة  أسدتاااعالقوحاااد وهااوا ماااا اضاااراا  سااابا  المؤد اااة لبصااابة بحةنمااا  كاااوو الحااادي  عااخ اة

Baio, Wiggins, Christensen, Maenner, Daniels, Warren, & Dowling (2018) .
وبفقالد الرف  ذو اضراا  القوحد سما  الرف  الساويو فنااد   عاانب ماخ مةااها أساساية تمةاب  

فاااةو وبالقاااالب تااااؤدي باااع إلااا  االنساااحا  عااخ غةاااا و تااؤ ا علااا  الك ةااا ماااخ مةااااها النمااو الماقل
واالنغاااال  علاااا  الااااوا و حةاااا  يااااافض أي ناااااوا ماااااخ االتصاااااا  واالقاااااقاا  الااااااارجب باااااآللابخ 

(Schriber, Robins, & Solomon, 2014,116).  
ولاااول  فاااإو الالصاااور فاااب المهاااارا  االساااقالللية ماااخ لصاااا ا اةطفاااا  ذوي اضاااراا  

ساالوكه و وباابداد هااوا اةمااا صااعوبة لااديه  لقااألاه  فااب اسقسااا   القوحااد اةساسااية والمااؤ ا  علاا 
الاياا  الحسية فب غةاا مقناسا  ماع الماؤ اا  اليةئياة؛ مماا ياؤدي لمبباد ماخ العبلاة االجقماعياة 

. والسقساااااا  وتالوباااااة الايااااااا  الحساااااية والمهاااااارا  (58و 2019 الحمةااااادو إباااااااهي  عياااااد محماااااد)
قةاااد الدراساااة فالاااد لاااب  اةماااا اساااقادا  القااادل  لقوحاااد اضاااراا  ا ي ذو االساااقالللية لاااد  اةطفاااا  

 المبكا باسقادا  نموذ  دينفا لقنمية هو  المهارا  لديه .
اةطفاااااا  ذوي  لامياااااع حقمياااااة ضااااااور  تم ااااا  االساااااقالللية والااااااديا بالاااااوكا أو المهاااااارا 

 ماع الاوايقواف لكاب ذوي اإلعاقاة اةفاااد  حقاجهاا القاب المقرلبا  مخ تعقيا فهب واضراا  القوحد
 ومقرلبااااا أساساااياا شااااطاا  عقياااا المهاااارا  هاااو  واماااقلك فياااع.  ريتاااوو  الاااويخ ومااااقمعه  أنفساااه 
 سما العم و وفب الحيا  نواحب سافة فب اجقماعيا ودماه  العاد ةو المدار  فب لدماه  ضاورباا

 الجقماعياةا أو اةساد مياة سالمهاارا  اللحالاة المهاارا  ماخ ألاا   أشكا  ليناء أساسا تتك  أنها
 (.182 و2015 التيو و لالد ومهند الالضا و محمد ضاار)إلخ ....  المهنية أو
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 محماااد وأمااا  عيدالمساااي و ناااادي وماباناااا براااا و حااااف  وفااب ذا  السااايا و أساااد براااا 
 مسائولية وتحما  نفساعو علا  االعقمااد مسقما  إل  فب حاجة أو الرف  (258 و2020)حسونة 
 آراء لاع لقصاب  حولاع؛ مماخ اآللابخ عل  االعقماد دوو  حياتع وو شئ تدبةا فب وأفعالع تصافاتع

 أو( ۲۰۱۸) مصابا  أحماد محماد نقاا   دراساة وهاو ماا اتفا  معاع .مسقاللة وشاصية بع لاصة
 الرعاااا  بقنااااو  المقعلالاااة حاجاتاااع إشاااباا فاااب نفساااع علااا  االعقمااااد ماااخ الرفااا  تمكاااخ االساااقالللية

 مااااخ مساااااعد  دوو  الحاجااااة وقضاااااء التاصاااايةو فااااةوالنةا وللعهاااااو الملباااال وارتااااداء والتاااااا 
  .المسئولية وتحم  المااطا مخ نفسع حما ة وكول  اآللابخ

ذوي اضاراا  المتكلة اةساسية لاد  اةطفاا   االسقاللليةالالصور فب المهارا   م  وب
ها  وبق  تحديد هوا الالصور بأنع افقالار إلا  المهاارا  القواصا  اللفةاب وغةاا اللفةاب والف القوحدو

يواجهاااوو متاااكل  فاااب تعلااا  القفااااعل  ذوي اضاااراا  القوحاااد االجقمااااعبو كماااا أو اةطفاااا  
االجقماعيااةو وفااب المبااادأ  وفااب تحالةاا  القفاااعل  االجقماعيااة القبادليااةو ومااخ هنااا جاااء  فكااا  

 ا.يا مما ينعكل عل  مهاراته  إ ااب بنموذ  دينفا؛العل  
 إلاا  يااؤدي ةنااع القوحااد؛ اضااراا  ذوي  طفااا لأل المبكااا وهنااا نتااةا إلاا  أهميااة القاادل 

. وأسااااه  االضاااراا  علااا  اةطفاااا  تاااأ ةاا  ماااخ وباللااا  النماااو الماقلفاااةو متاااكل  ماااخ الوقا اااة
 آلااو ضاعه إلا  الضاعه  الاود قاد المبكاا القادل  فيدوو  ولوا مقاابرةو الماقلفة النمو فمةاها

المبكااا  والقاادل  .(33و 2012 سااو ا عيدربااع قواساامةو)ألااا   إعاقااا  إلاا  اإلعاقااة تااؤدي قاد أو
و حةا   ساااعد علاا  اضاراا  القوحااد ي ذو يهادع إلاا  الوقا اة وتا يااك المتاكل  لااد  اةطفااا  

ذوي إعاقااةو   صاابحوو  قااد الااويخ اةطفااا  علاا  المبكااابخ والقعاااع اإلعاقااةو والكتااه مااخ الوقا ااة
 علااب العاماابو ناد ااة)والنفسااية  والرييااة القابوبااة للنااواحب وشاااملة مبكااا  علجيااة لاادما  وتااوفةا
 نقاا   علا  المبكاا القادل  آ اار Fuller & Kaiser, (2019) . ووضحت دراساة(12 و2011

القوحادو حةا   سااعد القادل  المبكاا علا  تحساةخ  اضاراا  ذوي  لألطفاا  االجقمااعب القواص 
 القفاع  والقواص  االجقماعب لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحد.

 والااوي " Denver Early Intervention Model "اونماوذ  دينفااا للقادل  المبكاا
 هااو أحااد باااام  القاادل  المبكااا العالميااة القااب  يقاات فعالةقااع فااب تاادرب  الحااالب سيسااقند إليااع البحاا 

الماقلفاااةو  النماااو جوانااا  ماااخ تنمياااة ماموعاااة علااا   سااااعد ذوي اضاااراا  القوحااادو حةااا  اةطفاااا 
 .الماقمع فب اآللابخ مع دماه  إمكانية قالبوبال القوحد؛ أعااا تا يك والقب بدورها تساعد فب
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 اضاراا  ذوي  لألطفاا  طييعب تنموي  سلوكب تدل  للقدل  المبكا هو دنفا وباعد نموذ 
ا مبكاا  ساخ فاب القوحاد اضاراا  سانوا و وبهادع لمعالااة 5 ساخ القوحد تحت  مانه  علا  معقمادا

 تالنيااا  مااخ ماموعااة دا باسااقا وذلاا  قدراتااعو علاا  علاا  حااد  اسااقنادا طفاا  لكاا   ااصااا ترااوري 
 علا  للحصاو  الفعالاة القاابيياة والقباادال  طييعاب سايا  فاب السالوك تعلا : م   القاابيية السلوك

 االنقباا  مخ س  عل   عقمد للقدربل ومنه  دراسبو منه  عل  النموذ  هوا وبحقوي  محدد و نقا  
 برااا    مااعاتهااا تااق  والقااب تاصاايةوال المقداللااة العلقااا  إلاا  االنقبااا  وأ ضااا الااقعل و تالنيااا  إلاا 
ااا  اعااد المبكااا للقاادل " دينفااا" نمااوذ  أو. عااد   بااةخ العلقااة علاا  والميناا  النمااا بو للقاادل  نموذجا

 القرييالاب السلوك تحلة  نفل النموو ومنهاية عل  أ يقها القب المنه  بةخ وبامع والرف و الوالديخ

(Waddington, Van der Meer, Sigafoos & Bowden, 2020,2). 
المؤكااد  لااد  الالصااور فااب المهااارا  االسااقالللية مااخ الموضااوعا  ومااخ ذلاا  نسااقنق  أو 
الالصااور عناادما يقااألا الرفاا  فااب وباابداد هااوا  عوالمااؤ ا  علاا  ساالوكالرفاا  ذو اضااراا  القوحااد و 

فاااب اسقساااا  الايااااا  الحصاااو  علااا  العااال  المناسااا  لهاااوا الالصاااور؛ مماااا يااااؤدي الضاااراابع 
 ا مقناساااا  مااااع الم ةاااااا  اليةئيااااة ممااااا يااااؤدي لمببااااد مااااخ العبلااااة االجقماعيااااةالحسااااية بتااااك  غةاااا

واالعقماد ة عل  اآللابخو وهوا القدل  المبكا  كوو عخ طاب  باام  تدربيية  يقت فعالةقها مع 
هااؤالء اةطفااا  م اا  نمااوذ  دينفااا للقاادل  المبكاااو والااوي  عقمااد عليااع البحاا  الحااالب فااب بناااء 

طاالا الباحاا  اوبعااد المهااارا  االسااقالللية لااد  اةطفااا  ذوي اضااراا و  بانااام  تاادربيب لقنميااة
ندر  ولاصة فب الدراساا  العابياة القاب واةجنيب وجد أو هناك  العاببعلب القاا  السيكولوجب 

رغا  اةطفا  ذوي اضاراا  القوحادو   االسقالللية لد اسقادمت هوا النموذ  فب تنمية المهارا 
 اسااااقادا  إلاااا   سااااع  الحااااالب البحاااا  فااااإو هااااو  المهااااارا ؛ لااااوا تنميااااةأهميااااة كيةااااا  فااااب  أو لااااع

 اضراا  ذوي  اةطفا  فب بناء بانام  تدربيب ليساعد المبكا للقدل  دينفا اسقااتيايا  نموذ 
 .االسقالللية بعض المهارا  تحسةخ علب القوحد

ومااخ لاال   ضااراا  القوحاادامااخ لاال  عماا  الباحاا  فااب ماااا   البحاا متااكلة  نبعاات
االطااالا علااا  اةد  النةااااي المقعلااا  باااووي اضاااراا  القوحااادو وماااخ لااال  البباااارا  المةدانياااة 

 والقوحاااااد لاصاااااةا اةطفاااااا  ذوي اضاااااراا  اإلعاقاااااة عاماااااة و اةطفاااااا  ذوي لمؤسساااااا  ومااااادرا  
لاويخ وملحةة قصور المهاارا  االساقالللية لاديه و إضاافة إلا  ملحةاا  اةلصاا ةةخ واآلبااء ا
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أسدوا أو أغل  المتكل  القب تواجع اةطفا  ذوي اضراا  القوحد تقم ا  فاب قصاور المهاارا  
االسقالللية م   مهاارا  تنااو  الرعاا  والتااا و ومهاارا  النةافاة والعنا اة التاصايةو ومهاارا  

 ارتداء وللع الملبلو ومهارا  اةنترة المنبلية. 
   الدراسااا  والبحااو  السااابالة مااخ قصااور فااب وإضااافة إلاا  ذلاا و مااا توصاالت إليااع نقااا

ضاااار محمااد الالضااا و  المهااارا  االسااقالللية لااد  اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحاادو ومنهااا دراسااة
(و ودراسااة محمااد إبااااهي  2016) إحساااو غااد فاو السااابعو ودراسااة (2015) ومهنااد لالااد التاايو 

 (.2019) عيدالحمةد
المهارا  القاب  اا  القاكةاب علةهاا فاب تادرب  وتعلاي  المهارا  االسقالللية كأحد أه  وتاعد 

و ب  أنهاا أس اا أهمياة ماخ المهاارا  اةساد مياةو ةناع فاب حالاة تادنب ذوي اضراا  القوحداةطفا  
اا ماع حااال  القوحاد التاديد و  الالدرا  العاللية تصب  مهارا  العنا ة بالوا  أه  مخ غةاهاا لصوصا

علاا  نفسااع وإ صااالع إلاا  أقصاا  مااا لد ااع مااخ  االعقمااادعلاا   وذلاا  لمساااعد  طفاا  القوحااد مسااققبلا 
 (.110و 1999 صال  حمادو وأما  توفة  الااويو فضةلةقدرا  فب ماقله الاوان  )

لالا  علا  عاات  افاه العا ء الما اسقسا  المهاارا  االساقالللية  ا ومخ هوا المنرل و فإو 
ما  سقغاقع أداء هو  المهارا  ماخ وذل  ل الاعا ة لألطفا  ذوي اضراا  القوحد؛اةه  ومالدمب 

لكاب  ذوي اضراا  القوحد؛هو  المهارا  لألطفا   لقعلي وهناك حاجة ملحة  وطاقة ووقت وجهد
لااد  الحاجااة إلاا  تنميااة المهااارا  االسااقالللية و  نساااا مااخ اسااقالللةقه  واعقماااده  علاا  أنفسااه .

 دسا  إمكانااته  وقادراته . وبعابأساالة  وطاا  تنا تادربيه تقرل   اةطفا  ذوي اضراا  القوحد
مهارا  الوالمؤ ا  عل  تنمية  المهمةالقدل  المبكا مخ باام   اواحدا نموذ  دينفا للقدل  المبكا 

اا فاب السانوا  العماباة المبكاا و اةطفا  ذوي اضراا   لد االسقالللية  والقاب القوحادو ولصوصا
 .  وأسالة  القعل  الااصة به تؤ ا بدورها عل  اةهداع الموضوعة وإجااءا  القدل  وطا 

وفااب ضااوء مااا توصاالت إليااع نقااا   الدراسااا  السااابالةو مااخ فعاليااة بانااام  دينفااا للقاادل  
 ,Waddington, van & Whitehouseالمبكااا مااع اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد م اا 

و Contaldo, Colombi, Pierotti, Masoni, & Muratori (2020) دراساةو و (2019)
 دراساةو و Waddington, van der Meer, Sigafoos & Bowden, (2020)دراساة و 

Sinai-Gavrilov & Golan (2020) و وجمعةهاا توصالت نقا اهاا إلا  فعالياة نماوذ  دينفاا
للقدل  المبكا فب تنمية مهارا  ألاي غةا المهارا  االساقالللية؛ مماا  اعا  هاو  الدراساة تقسا  

 را  االسقالللية لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحد. بالاد  والقفاد الهقمامها بدراسة المها
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 تفعةاا  إلاا  ماسااة بحاجااة فإننااا فااب نساا  انقتااار اضااراا  القوحااد؛ البباااد  ضااوء وفااب
 مسااقو   دوو  العابياة اليةئاة فاب اليااام  تلا  تابا  ال حةا  اةطفاا و لهاؤالء المبكاا القادل  بااام 

 الااصاة القابية ومااسب مؤسسا  فب ةخوالمعنة اةلصا ةةخ جهود تضافا إل  وتحقا  الرمو و
 منهااا  عااانب القااب المتااكل  مااخ للحااد وتروباهاااو المبكااا القاادل  باااام  مااخ للسااقفاد  بالقوحااد
والساعب إلا  تالاد    ذوي اضاراا  القوحادا ماخ االهقماا  باةطفاا  وانرلقا  وأساه و القوحد أطفا 

لقصامي  بااام  علجياة وتابوباة فعالاة  باام  تدل  مبكا له  جع  الك ةا مخ الباح ةخ  اقهادوو 
تهدع إل  تليية احقياجاته  وتروبا قدرا  هؤالء اةطفا ؛ لول  لااأ الباحا  فاب دراساقع الحالياة 

فااب تنميااة بعااض  بناااء بانااام  تاادربيب قااا   علاا  اسااقااتيايا  نمااوذ  دينفااا للقاادل  المبكااا إلاا 
مهاارا   -مهارا  ارتداء وللع الملبال  -المهارا  االسقالللية )مهارا  تناو  الرعا  والتاا  

 (.القيا  ببعض اةعما  المنبليةمهارا   -التاصية والعنا ة النةافة 
ما فعالية برنامج : القالب السؤا  الا يل فب البح  الحالبتكمخ متكلة وبناءا عل  ذل  

ستقاللية لدد  بعض المهارات اال قائم على استراتيجيات نموذج دينفر للتدخل المبكر في تنمية
 وبقفاا مخ هوا السؤا  ماموعة مخ اةسئلة الفاعية القالية: ذوي اضطراب التوحد؟األطفال 

 فااب ماموعااة الدراسااةرتاا  درجااا  أفااااد  مقوسااربهاا  توجااد فاااو  دالااة إحصااا ياا بااةخ  -1
 االسقالللية؟عل  مقيا  المهارا   والبعدي الاليلبالقياسةخ 

اضااااراا  القوحااااد قياااا  وبعااااد تريةاااا  اليانااااام   اقلااااه مسااااقوي أداء اةطفااااا  ذوي هاااا   -2
 ؟مهارا  االسقاللليةالالقدربيب عل  مقيا  

ا القوحاد اضاراا  ذوي  رتا  درجاا  اةطفاا  مقوسربه  توجد فاو  دالة إحصا ياا بةخ  -3 ا وفالا
 ؟عل  مقيا  المهارا  االسقالللية البعديالقرية   فباإلنا ( و )الوكور  الانللمقغةا 

 إل  تحالة  اةهداع القالية:بح  الحالب سع  ال 
 باااالمنب و العنا اااة مهاااارا  بالاااوا و العنا اااة مهاااارا )االساااقالللية  المهاااارا  بعاااض تنمياااة -1

بانااام  تاادربيب  باسااقادا  القوحااد اضااراا  ذوي  اةطفااا  لااد ( الواتيااة الالاااارا  مهااارا 
 قا   عل  اسقااتيايا  نموذ  دينفا للقدل  المبكا.

مسااقوي أداء اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد قياا  وبعااد تريةاا  اليانااام  القاادربيب  معافااة -2
 .عل  مقيا  مهارا  االسقالللية
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ااا لمقغةااا  معافااة درجااة -3 )الااوكور  الااانلالفاااو  بااةخ اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد وفالا
 المبكاا لليانام  القدربيب الالاا   علا  نماوذ  دينفاا للقادل  البعديالقرية   فباإلنا ( و 

 . عل  مقيا  المهارا  االسقالللية

 يقض  أهمية البح  الحالب فب جانباو وهما:

 ري:ــــب النظــــانــــاجل
 القاااب فاااالاياا  اةطفاااا و لنماااو المبكاااا  العماباااة المااحااا  أهمياااة ماااخ البحااا  أهمياااة تنباااع 

 . وتعلمع نمو  فب هامة تأ ةاا  لها المبكا  الرفولة ماحلة فب الرف  علةها  حص 

 نمااااوذ  دينفااااا للقاااادل  المبكااااا فااااب تنميااااة بعااااض المهااااارا  أهميااااة علاااا  الضااااوء إلالاااااء 
 .القوحد اضراا  ذوي  اةطفا  لد  االسقالللية

  اسااقادمت ( فااب اليةئااة العابيااة والقااب فااب حاادود علاا  الباحاا ) ناادر  اةبحااا  والدراسااا
ذوي اضراا  لمهارا  االسقالللية لد  اةطفا  فب تنمية ا بانام  دينفا للقدل  المبكا

 القوحد؛ مما ياشد الباح ةخ للبح  فب هوا الماا .

 ي:ـــب التطبيقـــانـــاجل
   إمااااداد اآلباااااء واةلصااااا ةةخ فااااب ماااااا  اضااااراا  القوحااااد بمقيااااا  موضااااوعب لقيااااا

 اضراا  القوحد.  ذوي  اةطفا  لد  االسقالللية المهارا 

  تحسااةخ فااب  المبكااا للقاادل  دينفااا قااا   علاا  اسااقااتيايا  نمااوذ تااوفةا بانااام  تاادربيب
وساااةلة اةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحاااد؛ مماااا  كاااوو بم اباااة لاااد   االساااقالللية المهاااارا 

فب القعام  ماع اةطفاا  ذوي اضاراا   واةلصا ةةخ عقمد علةها اآلباء  للقدل  المبكا
 القوحد فب مااحله  العمابة المبكا .

 باناااام  دينفاااا للقااادل  المبكاااا فاااب تحساااةخ  فاعلياااة إلااا  بالمااااا  هقماااةخالم نةاااا توجياااع
المهااارا  االسااقالللية لاااد  اةطفااا  ذوي اضاااراا  القوحااد؛ بالقااالب االعقمااااد عليااع فاااب 

 تنمية هو  المهارا .
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 ي:ـــدريبـــج التـــربنامـــال -1
بصااور   ذوي اضااراا  القوحاادةطفااا  ا تاادرب إلاا   تهاادع عمليااة منةمااة وماررااة هااو

بعااض  فااب تنميااةوالقااب تساااعد  والمقنوعااةواالسااقااتيايا  مااخ اةنتاارة  العدياادمااخ لاال   فاد ااة
 قدرته  عل  االعقماد عل  أنفسه . زباد وبالقالب لديه ؛  المهارا  االسقالللية

 The Denver Early Intervention Modelدنفر للتدخل املبكر:  منوذج -2
 القوحاااد طيااك اضااراا  ماااخ  عااانوو  الااويخ لألطفاااا  طييعااب تنمااوي  سااالوكب تاادل  هااو

الباحا  نماوذ  دينفاا للقادل   (. وبعااعWaddington et. Al., 2020الاامساة ) ساخ تحات
 تأهة  فب والماقصةخ اةه   سقادمع أو  مكخ القب المبكا القدل  باام  أحد أنع" المبكا عل 

االساااقاللليةو وذلااا   مهااااراته  وتنمياااة ااحااا  عماباااة مبكاااا واةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحاااد فاااب م
 العقماد  عل  أسل ومبادئ وفنيا  تناس  قدرا  اةطفا  فب هو  الماحلة".

 Independence Skillsاملهارات االستقاللية:  -3
 مااخ تمكاانه  القااب الالاادر  اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد اسسااا  االسااقالللية مهااار  تعناا 

 وارتاداء الحاجاةو وقضااء والنةافاةو بالقغو اةو المقعلالاة حاجااته  إشاباا فاب نفساه أ عل  االعقماد
 باااااالنفل وال الاااااة االساااااقالاار ماااااخ قااااادر لقحالةااااا  وذلااااا  اآللاااااابخ مسااااااعد  دوو  وللعهااااااو الملبااااال

بالدرجاااااة القاااااب  حصااااا  علةهاااااا اةطفاااااا  ذوي  إجاا يااااااا. وتعااااااع (61 و۲۰۱۰ اساااااماعة  بااااادرو)
 ارا  االسقالللية الماعد فب هوا البح .اضراا  القوحد عل  مقيا  المه

 المهارات التالية:المهارات االستقاللية على مل توتش
  تناو  عل  نفسع فب  اضراا  القوحدطف   اعقماد: وهب الطعام والشرابمهارات تناول

و وإعااداد بعااض الوجبااا  هااااسااقادا  أدوا  الما ااد  وااللقاابا  ب دابالرعااا  والمتاااوبا و و 
 مساعد . السابعة بدوو 

 علا  نفساع فاب  اضاراا  القوحادطفا   اعقماد: وهب والعناية الشخصية مهارات النظافة
وأنفع وأذنعو واسقعما  شعا  وأظافا   ةالعنا ة بنةافغس  وجهع وبد  وأسنانع وتا يفه و و 

 الماحاا وتنةيفع.
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 :علاا  نفسااع فااب  اضااراا  القوحاادطفاا  اعقماااد وهااب  مهددارات ارتدددام المالبدده وخلعهددا
والقمةةاب باةخ أناواا الملبال  والحفااد علا  نةافقهاا وحاواء  وجورباع تداء وللع ملبسعار 

 .وألوانها ودرجة نةافقها
  علاا  نفسااع فااب  اضااراا  القوحاادطفاا   اعقماااد: وهااب القيددام باألعمددال المن ليددةمهددارات

اساااااقادا  اةدوا  تاتةااااا  ساااااابا  وغافقاااااع وألعاباااااعو وتنةياااااك اةرا وساااااالب النباتاااااا  و 
 آمنع.برابالة والدر  ية الكهابا 

  Autism disorder اضطراب التوحد: -4
نمااا ب وعصاايب أو نةورولااوجب معالااد  االز  الفاااد مااد  حياتااعو وبااؤ ا بم ابااة اضااراا  هااو 

ا عل  اةداء الوظيفب للمخو وبؤدي إل  تتقت انقبا  الرفا و وحادو  عااب فاب عملياة الاقعل  ماخ سلبا 
  .(52و 2015 محمدوعاد  عيدهللا )االجقماعية بتك  لاص جانبع بتك  عا  وفب عملية القنتئة 

نمااااوذ  دينفااااا للقاااادل  المبكاااااو والمهااااارا  االسااااقالللية لااااد  مفاااااهي  الدراسااااة تقضاااامخ 
  وفيما يلب نقناو  ك  مفهو  بتبء مخ القوضي :اةطفا  ذوي اضراا  القوحدو 

 :لألطفال ذوي اضطراب التوحد راملبك للتدخل دينفر منوذجأ( 
العلقاااا   فااابقصاااه بضاااعه ت قااا اضاااراا  القوحاااد هاااو أحاااد االضاااراابا  النما ياااة ال

 و وااللقاااااااابا  بماموعاااااااة مااااااااخ الساااااااالوكيا  واةهااااااااداعاللغااااااااوي داء االجقماعياااااااةو والقواصاااااااا و واة
(Dawson, 2008, 137 .) ااا لمفهااو  الامريااة اةمابكيااة للقوحااد فإنااع  فاابإعاقااة معالااد  "وطبالا

ياؤ ا علا   عصايبنقيااة الضاراا   الرف  النمو تةها لل  السنوا  ال ل ة اةولب مخ عما
و االجقماااعبو والقفاعاا  اللفةاابوغةااا  اللفةاابالقواصاا   فاابلد ااع صااعوبا   تاعاا وظيفااة المااخو 
 .(Vidya, 2004, 2 -3) "وأنترة اللع 
اضاراا   لألطفاا  ذوي أو أبااز اةعاااا اةساساية  Kendall (2000, 137) وذكاا

االرتباااا التاااذ باةشااياءو االجقماااعبو و كيفااب فااب القفاعاا  الكمااب و الاالصور تقم اا  فااب الاا القوحااد
و حا  االنعابا و واالنضاما  ليلاابخ تحات اإللحاا  فالا و واسقعما  اةشياء بدوو إدراك وظيفقها

اليةئاة اإلصااار علا  الااوتةخ ومالاوماة القغةةاا فاب اللفةابو و قصور فب القواص  اللفةب وغةاا و 
و وقصاااور المهاااارا  االساااقاللليةو اللعااا  التااااذو وقصاااور الالااادر  علااا  اللعااا  الامااابي و و المحيراااة

 المقكار .محدود ة االهقماما  واةنترة والسلوكيا  و 
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أو القاادل  المبكااا يببااد مااخ والمعلمااةخ واةلصااا ةةخ إلاا  تالاااربا أولياااء اةمااور وأشااار  
و وبحساااخ مااخ تفاعااا  اةسااا  ماااع  وترااوباه  مهفااب تعلاااي طفاااا  ذوي اضااراا  القوحااادفاصااة اة

 . (66و 2005)محمد علب کام و يه  الموقه بتك  عا و كما  كته عخ الالدرا  اإلبداعية لد
اضااراا   اةطفااا  ذوي سااه  القاادل  المبكااا إلاا  حااد كيةاااو فااب تأهةاا  وترااوبا حيااا  با و 

 سانها  كاوو أفضا  بك ةااالدراسا  والقاار  العلمية أو ترور الحالاة وتح توصلتالقوحدو حة  
اة ااااا ؛ فااااإو ساااانوا ( 4-2فااااب )عناااادما  حااااد  القاااادل  المبكااااا و و حةنمااااا  كااااوو القاااادل  مبكااااااا

إذا كاااو الرفاا   اضااع ليانااام   و حةاا  ألا قاام ةربالاامااخ الياااام  الما   كااوو أهاا المقحصاا  عليااع 
ر ساانوا و مااا ياادا فاصااة أسيااا لقرااو  (3إلاا  2)تعليمااب ماانة و بدرجااة عاليااة ومك فااة عنااد سااخ 

ونمو المخ عند  واسقسا  الايااا  والقفاعا  ماع المحاي  الاوي حولاعو ماا ياؤدي إلا  تنمياة الالادر  
 نموذج دينفر للتدخل المبكر .المعافية واالجقماعية

باناام  دينفاا للعلاو  الصاحية حة  تا  افققاا   1981تاجع بدا ة نموذ  دينفا إل  عا  
ولاورادو اةمابكياةو منرلالاةخ ماخ المنحنا  فاب جامعاة كRogers عل  يد ساالب روجااز وزمل هاا

. وقاد  نموذ  دينفا (45 -44و 2004ذي و  را د موسبالنما ب باالعقماد عل  نةابة بياجية )
( شاهاااو وقاد 60 -24سيانام  نما ب لألطفا  فب سخ الحضاانةو مماخ تقاااو  أعمااره  ماا باةخ )

ذوي اضاراا  القوحاد؛ العقمااد  علا   ساه  فب تنمية القفاعل  االجقماعية والقواص  لألطفا 
 .(169و 2017وماويسل دةالاحمخ س عيدأنترة يومية اجقماعية وحسية )

أي  "Early Start Denver Model "ESDM مصارل  النماوذ ا وطلا  علا  هاأا 
. وهااو نمااوذ  للقاادل  النمااا بو  عقمااد علاا  العلقااة بااةخ الوالااديخ ارغلألطفااا  الصاا نفااا"ينمااوذ  "د

و  عل  الممارسا  العلمية المينية عل  اةدلة واليااهةخ والقب  يقت كفاءتهاا ماخ ناحياة والرف و وبال
هاو . و (Rogers & Dawson, 2012, 1057)عل  تنمية الرف  وعل  القحلة  السالوك القرييالاب 

والوالاديخو واليةئاة  والقابوبة القعليميةو والمسقند  علا  )طييعاة نماو الرفا الممارسا   بانام  ينفو
لقااب  راايه فةهااا الرفاا  كااالمنب  والعا لااة(و وذلاا  مااع اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد )بوجمعااة ا

 (.59و 2015لند و 
ماموعاة ماخ شام  ومقكام  ومنة  مينب علا  تدل  مبكا بانام  وبعافع الباح  بأنع 

مااخ  القوحااد لقاادرب  اةطفااا  ذوي اضااراا اليااااهةخ االسااقااتيايا  والارااوا  مفعمااة باةم لااة و 
( شاااهاااو ودماهااا  فاااب الماقماااع ماااخ لااال  تحساااةخ القفاعااا  االجقمااااعب 56وحقااا   30عماااا )

ا علا  اللعا  وأنتارة القفاعا  والحد مخ شد  أعااا القوحاد والمهارا  االسقالللية لديه  و معقمادا
 أو فب منب  الرف .  ماكب العلجبفب البرابالة فاد ة أو جماعية وبمكخ ترييالع  االجقماعبو
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 صر نموذج دينفر للتدخل المبكروعناأهداف 
أو نماوذ  دينفاا  سااعد اةطفاا  ذوي  (Rogers & Dawson, 2013, 30)ذكاا  

 اضراا  القوحد فب عما ما قي  المدرسة عل  تحالة  اةهداع القالية:
 .)تنمية المهارا  االجقماعية م   )القفاع  االجقماعب واللع  االجقماعب 
 قواص  واللغة القعيةابة واالسققبالية(.تنمية المهارا  اللغوبة م   )ال 
 .) تنمية المهارا  القعليمية م   )الالااء  والكقابة وتعل  الحسا 
   تنمياااة المهاااارا  االساااقالللية م ااا  )مهاااارا  الرعاااا  والتااااا  ومهاااارا  اللااابل ومهاااارا

 النةافة ومهارا  اةعما  المنبلية(.
   حباا الرف  النات  عخ اةنترة القب ا تاللة تنمية المهارا  االنفعالية حة   ساعد عل

 ة بقالد   أنترة لع  بديلة ومعبزا  مقنوعة. قد تكوو صربة للغا 

( أو نمااااوذ  دينفااااا  سااااعب لقحالةاااا  199و 2017وأضاااااع عياااادالاحمخ سااااةد سااااليماو )
 هدفةخ أساسةةخ وهما:

  تالاااااااد   تعلاااااااي  مك اااااااه لألطفاااااااا  ذوي اضاااااااراا  القوحاااااااد لعااااااال  أوجاااااااع الالصاااااااور فاااااااب
 .ةل  القاللةد عملية القع

   مسااااااعد  اةطفاااااا  ذوي اضاااااراا  القوحاااااد للوصاااااو  إلااااا  درجاااااة أفضااااا  ماااااخ القفاعااااا
 االجقماعب وتباد  ونال  المعافة والقاللةد والقواص .

 وحق  يقحال  الهدفاو السابالاو  ا  االسقعانة بفنيا  تعدي  السلوك.
 فريق العمل في نموذج دينفر

ااا معق  عااد نمااوذ  دنفااا للقاادل  المبكااا ااا للقاادل  المبكااا لألطفااا  الصااغار منهاا ا وقيما ماادا
ةو وكاااول  يقاااي  فاصاااة كيةاااا  لمتااااركة فابااا  بالقوحاااد وبمكاااخ ليبااااء اساااقادامع بحافيااا ةخالمصااااب

مقعاادد القاصصااا  فيااع م اا  ألصااا ب القابيااة الااصااةو وألصااا ب النراا و وألصااا ب العاال  
 الوظيفبو والصا ب عل  نفل النمو للرف .

 ينفر للتدخل المبكرطريقة تطبيق نموذج د

كاما  ياق  فياع  باناام  لقأسايل إلةهاا االسقناد  مكخ النماذ  الق   عقيا نموذ  دينفا مخ
واليةاات وباادل  فيااع  وتالااد   لاادما  للرفاا  مااخ لاال  المدرسااة )صااه الاادم و الصااه العااادي(
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 3.5شاها أي  46ب هاو سا( ولكخ عما دلاو  الياناام  اةسااشهاا  60-24مخ عما ) اةطفا 
 ا مخ لل  المنها  سيوعيا أساعة  20وبقلال  فيع الرف   وسنة

 وهب:  للقدل  المبكا هناك  ل ة أوضاا تعليمية يقضمنها بانام  دينفاو 
 :(Teaching daily Family Routine)اليومي  ةروتين األسر داخلالتعليم  -1

 الةاومبتةخ اةساا  للرف  دال  رو  ا وأنترة مقنوعةأهدافا   ضعك  فاد مخ أفااد اةسا  وفيع 
وجباااا  الرعاااا و اساااقادا  الحماااا و اللعااا  واةعماااا  اليةئياااة والاوتةنياااة واةنتااارة الاارجياااة وأي م ااا  

 ,Rogers) نتاااا أو لياااا  معمااو  بهااا فااب اةسااا  بحةاا  تكااوو هااو  الاياااا  ذا  قيمااة للرفاا 

Estes, Lord, Vismara, Winter, Fitzpatrick, & Dawson, 2012, 1059). 
 (. (Teaching with Inclusive School Setting( )الدمج التعليم ضمن رياض األطفال -2

إمداد الرفا  بأنمااا تعليمياة ومواقاه وليااا  مقنوعاةو وذلا  تعم  الاوضة عل  بحة  
القواصااا  ماااع و المهاااارا  االجقماعياااة ماااخ عماااا  ااال  سااانوا و وباااقعل  اةطفاااا  ذوي اضاااراا  

)عياد  ما يق  تعلمع فب اليةت     الوموا بقعمي أقاانه  فب الاوضة  مخلاياا  الاديد  وا اآللابخ
 .(201و 2017الاحمخ سةد سليماوو 

 .(Intensive 1:1 Teaching)التدريس الفردي المكثف واحد: واحد  -3
 الاقعل  بتااك  أفضا  وأساااا ساقريعوو  اةطفااا  ذوي اضاراا  القوحاادأ يقات النقاا   أو 

تعلااايمه  فاااب و وعنااادما ياااق  مااانة  واحاااد لواحاااد ماااخ قيااا  المعلماااةخعنااادما يقلالاااوو تعلاااي  مك اااه و 
لكااانه   حقااااجوو إلااا  القااادرب  الفاااادي لمعالااااة المتااااس  الحاكياااة  وماموعاااا  صاااغةا  منةماااة

 . (Ryberg, 2015, 330) والقعليمية والمنرقية وتروبا مهارا  اللع 
لو  القادربل الفاادي وقد اعقمد الباح  فب دراسقع الحالية عل  اةسلو  ال ال  وهو أس

 الماك ه واحد: واحد؛ وذل  لماموعة مخ االعقبارا  ومخ أهمها:
  ا مالارناااة ماااع برةئااااالنمااا ب والقعليماااب تراااوره   كاااوو  ذوي اضاااراا  القوحاااداةطفااا  أو

 .أقاانه  اآللابخ

  مكاخ فياع اشاااك الوالاديخ واةلصاا ب بالقاالب  القدربل الفاادي المك اه واحاد: واحاد أو أسلو 
مخ ممةاابا  اةسااالة  اةلااا و وكااول   ضاامخ تااوفةا بةئااة تعليميااة مابحااة وآمنااة تناساا   ضاا

حةاااا   عقيااااا الوالااااداو وكاااالء القاااادل  اةساسااااب  لصااااا ا اةطفااااا  ذوي اضااااراا  القوحااااد.
 (.(Waddingtonet et al., 2019, 1بالقوحد  ةخوالمنرالب لألطفا  الصغار المصاب
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 ب  المقغةاااا  والااقحك  فةهااا؛ ممااا يببااد مااخ سااول  فااب هااوا اةساالو   سااقريع الباحاا  ضاا
 فعالية القدرب  ودقة نقا اع.

 استراتيجيات نموذج دينفر للتدخل المبكر مع األطفال ذوي اضطراب التوحد

 & ,Cidav, Munson, Estes , Dawson, Rogersاتفالاات كاا  مااخ دراسااة 

Mandell (2017) و ودراسااةRyberg (2015)  و ودراسااةHowlin (2011)  دراسااة و و
Dawson, Rogers, Munson, Smith, Winter, Greenson, & Varley (2010) 

 عل  ماموعة مخ االسااتيايا  القب تاقبع فب نموذ  دينفا وهب:
 للرف و وتكوو فب الدا ا  المحيبة للرف . محفب  توفةا أنترة 
  المهمة. أو النتاا طو  مد  عل  هوا االنقبا  والحفاد الرف  انقبا  جو 
 بها. القيا  وكي ية أسبابع لفه  السلوك ي تق 
  وللمهارا  اإل اابياة ولكاخ  تاقاا أو  كاوو تعبباب مؤقات حقا   تالد   القعببب للسلوكيا

 ال يقعود الرف  علةهاو وبصب  أس ا اسقالللية.
  ا السلوكيا  رب  مهاراتع. أو سلوكياتع أو الرف  ماا  أفعا  لقوسيع معا
 تاك لع حابة الفع .الرف  للسلوك و  قياد  إتباا 
 الايارا  المقعدد و وعد  توقيك أ ة ليار منه . الرف  إعراء 
 الرف . بها  الو  تواص  محاولة ةي الكبار ال بد مخ اسقاابة 
  عند الحدي  معع. الكبار مناسبة لسخ الرف  أو تكوو لغة مااعا 
 الالوبة. اةسابة المتاركة تتايع عنصا 

  وهي: الخطواتعبر مجموعة من  ويتم تنفيذ هذه االستراتيجيات
 تحديد الضوء الموجع لرفل .  -1
 ا لوجع مع طفل . وجها بحة  تكوو و هو ابح  عخ موقع  فب دا ا  الضوء  -2

 تالا مخ المنافسة عل  انقبا  طفل .  -3

 ابح  عخ منرالة الااحة االجقماعية لرفل  واب  داللها.  -4

 والمساعد و والقاللةد.اتبع قياد  طفل : اسقاد  االسقماا النت و والسادو  -5
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 وبااق  الرفاا و بااع يهاق  مااا ملحةااة يااق  المدرجاة الامسااة اةنتاارة أنااواا ماخ نااوا ساا  فاب
 الرفا  أو ييادو القاب اليدنياة اةلعاا  أو اةلعاا  الورقياة أو الماواد أو اةشياء قا مة فب تساةلها

 .بها وبسقمقع عنها يبح 

 ة:ــــالليــــارات االستقــــاملهب( 
القاكةب فب اآلونة اةلةا  علا  تعلاي  وتعلا  مهاارا  وظي ياة م ا  مهاارا  الحياا   لالد زاد

الةوميااة والقااب تتاام  إعااداد وجبااا  بساايرة والمتاااركة بأعمااا  المنااب  أو ارتااداء الملباال والقااب 
تاادر  مااخ لاال  وضااع بانااام  مسااي  لألنتاارة  تاام  الارااوا  الا يسااية حةاا  يااق  االسااقعانة 

داء أو مااحاا  المهااار  كااب تساااعد الرفاا  علاا  أداء المهااارا  باسااقالللية بصااور تتااا  طابالااة اة
 (.116و 2019)محمد إبااهي  عيد الحمةدو 

 ةــــالليــــارات االستقـــوم المهـــمفه
 إلاا  الرفاا  حاجااة المهااارا  االسااقالللية بأنهااا هااب (297 و1990)عاااع حامااد زهااااو 

 أماور  تيساةا فاب واالساقالل  بالحاباة والتاعور حالاااوال ساملاة المسائولية تحم     المسئولية تحم 
 ووجهااة المساقاللة شاصااقية لاع وتصاب  نفسااعو فاب  القاع يببااد مماا اآللاابخ مااخ معوناة دوو  بنفساع
( بأنهااااا قاااادر  الفاااااد فااااب 323و 2018معاااااوو حمةاااادي ) خالااصااااة. وعافهااااا عيااااد الاااااحم نةااااا 

وشاااؤوو الحياااا  الضااااوربة اةلاااا  االعقمااااد علااا  نفساااع فاااب تأد اااة الوظاااا ه الااصاااة بالنةافاااة 
 المناسبة القب  حقاجها. 

هااب درجااة تحااار الرفاا  فااب ساالوكع فااب مواقااه معةنااة مااخ رقابااة  والمهااارا  االسااقالللية
آباء وإشاافه  ومفهو  االسقالل  نسايب  اقلاه ماخ موقاه آللاا ماخ حةا  درجقاع أو مادا و وماخ 

سلوكه  وتحاره  مخ رقابقه  أو مساعدته  حة  السخ الوي يقوقع فيع آباء اسقالل  أطفاله  فب 
 ذوي  اةطفااا  تعلاا  هااب بأنهااا الباحاا  . وباعافهااا(74و 2019 الحمةاادو إبااااهي  عيااد محمااد)لهاا  

 بواتاع واالساقالللية الةومياةو الحياتياة احقياجااته  إناااز فاب ذاته  عل  االعقماد القوحد اضراا 
الملبلو والنةافة والعنا ة التاصيةو ورعا اة  فب مهارا  )تناو  الرعا  والتاا و وارتداء وللع

 .ساملع بنفسع الفاد ة المسئولية تحم  المنب ( ليسقريع
حاجااع أساسااية مااخ حاجااا  اإلنساااو القااب تساايرا علاا  ك ةااا مااخ أنماطااع  واالسااقالللية

السااالوكية فاااب مواقاااه مقعااادد  إذ  فسااااوو التاصاااية ماااخ لااال  الحاجاااا  القاااب ال تاقلاااه عاااخ 
 (.38و 2001هاش و  وناظ  داوودو عببب السما  )حنا



2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 17 

 ةــــالليــــارات االستقــــاد المهــــأبع
 (40و 2010الحاباااب ) دةاااماجاااد عو و (75و 2019إباااااهي  ) محماااد الحمةااادو اتفااا  عياااد

تقم ااا  فاااب الالااادر  علااا   ذوي اضاااراا  القوحاااد ةطفاااا االسااالوك االساااقالللب عناااد  علااا  أو أبعااااد
بعااض اةمااورو واالعقماااد علاا  الاانفل سااواء فااب الفكااا أو العماا و  اتااااذ الالاااارا  اإل اابيااة فااب

وتحم  المسئوليةو وإنااز اةهداعو وال الة بالنفلو والالدر  عل  إقامة علقا  اجقماعياةو وإباداء 
 . اآلباءو والااو  مخ دا ا  القماكب حو  الوا  رقابةالاأيو وتأسةد الوا و والقحار مخ 

 ة ـــالليـــستقارات االـــات المهـــتصنيف
تعاادد  وتنوعاات تصاانيفا  المهااارا  االسااقالللية لااد  اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحاادو 

 السااالوك مقياااا  القااا  قااادمت والنما ياااة الوهنياااة للضاااراابا  اةمابكياااة الامرياااة فنااااد تصااانيك
الرعااا   الرعااا  )طابالااة تناااو  تناااو  إلاا : مهااارا  االسااقالللية المهااارا  صاانفت حةاا  القكيفاابو

التاصاب م ا   المةهاا الماحااو ومهاارا  اسقعما  ومهارا  السوا  (و وتناو  عافة آدابعووم
 الوجاعو وغسا  الةاديخو النةافة م   )غس  ومهارا  بالملبل(و العنا ة ومهار  الملبلو )ارتداء

 العامااااة( المواصاااال  واسااااقادا  باالتااهااااا و القنالاااا  م اااا  )اإلحسااااا  ومهااااارا . واالسااااقحما (
 .(307و 2016ود فاو عل  السابع إحساو غ)

 Autism Society of American( 235 ,2008)للقوحاد  اةمابكياة الامرياة وحادد 
 :وهب تصنيفا  المهارا  االسقالللية

 الرعاا  وتناو  الما د و أدوا  )اسقعما  مهارا  وتتم : الطعام والشراب تناول مهارات 
 لما د (.ا وآدا  السوا  و وتناو  العامةو فب اةماسخ

 واساااااقادا  والوجاااااعو الةاااااديخ مهاااااارا  )غسااااا  وتتااااام : المرحدددددا  اسدددددتعمال مهدددددارات 
 .الببو ( ووضع التعاو وتمتي  بالفاشا و وتنةيك اةسناو الماحااو

 بهاااااو الملباااال والعنا ااااة مهااااارا  )ارتااااداء وتتاااام : ارتدددددام وخلدددد  المالبدددده مهددددارات 
 .الحواء( وارتداء

 والصحة التاصية( واالسقحما و والوجعو الةديخ س )غ مهارا  وتتم : النظافة مهارات. 

 ومعافااااة  اليابد ااااةو والااااادما  القليفااااووو )اسااااقعما  مهااااارا  وتتاااام : التنقددددل مهددددارات
 العامة(. المؤسسا 



 زازيــــــــف عــــاطــــد عــــأمحد. 
 

 18 

وباكب البح  الحالب عل  أربعة مهارا  اسقالللية أساسية لد  اةطفاا  ذوي اضاراا  
هاااارا  النةافاااة والعنا اااة التاصااايةو ومهاااارا  الرعاااا  والتااااا و وم القوحاااد وهاااب مهاااارا  تنااااو 

 ارتداء الملبل وللعهاو ومهارا  القيا  ببعض اةعما  المنبلية. 

 ذوي لألطفــال قائمــة علــذ منــوذج دنفــر للتــدخل املبكــر  تدريبيــة بــرامج تناولــ  أوًلــا: دراســات
 :التوحد اضطراب
كقااادل  فعاااا   للقااادل  المبكاااانفاااا ينماااوذ  دتالةاااي  Sullivan (2013) دراساااةهااادفت 

و وتكونات الدراساة ماخ مخ ذوي اضراا  القوحد عل  اللغة اللفةية وغةا اللفةياة لاديه لألطفا  
النقاا    وصالت( شاهاااو وت30-18أعمااره  باةخ ) تااوحات مخ ذوي اضراا  توحدو( طفلا 48)

ا اللغااة فااب تنميااة  دل  المبكاااللقاانفااا ينمااوذ  دب للقاادرب  اإل اابيااةاآل ااار إلاا   القواصاا و وتحدياادا
 .االسققبالية واللغة القعيةابة

( دراساااة مةدانياااة اللقباااار فعالياااة نماااوذ  دينفاااا للقااادل  2015) وأجاااا  لةناااد  بوجمعاااة
المبكااا مااع اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحاادو وتكوناات عةنااة الدراسااة مااخ حااالقب توحاادو تااوحااات 

د  الدراساااة علااا  المااانه  اإلسلةنيكااابو واساااقادمت الدراساااة و واعقماااسااانوا  (5-3أعمااااره  باااةخ)
موجهةو والملحةةو ونموذ  دينفاا للقادل  المبكااو وتوصالت نقاا   الالمالابلة اإلسلةنيكية نصه 

العلقاااا  االجقماعياااة والقواصااا   تنمياااةالدراساااة إلااا  فعالياااة نماااوذ  دينفاااا للقااادل  المبكاااا فاااب 
 القوحد.اةطفا  ذوي اضراا    واالسقالللية لد

قاماات بمااجعااة  دراسااة Waddington, Van-der & Sigafoos (2016) أجااي و 
نفاااا للقااادل  المبكاااا كياناااام  تااادل  مبكاااا لماموعاااع مكوناااة ماااخ يدراساااة قيمااات نماااوذ  د (15)
القوحااااادو وتااااا  تلاااااايا المالااااااال  ماااااخ حةااااا  لصاااااا ا  اضاااااراا  ذوي طفاااااا  اة( ماااااخ 209)

ودقاااااة البحااااا  والنقاااااا  و  وونوعياااااة الدراساااااة والمتااااااركةخ ولصاااااا ا القااااادل  وتصااااامي  الدراساااااة
وتضمنت لصا ا نموذ  دنفا للقدل  المبكاو وتاوفةا القادرب  ليبااء أو المعاالاةخو والقادل  

معةااا  الدراساااا  عاااخ نقاااا   إ اابياااة للرفااا   كتااافتوقاااد  والمك اااه الفااااديو والقااادل  الامااااعب
و ولكاخ تا  تصانيك ياة وفاد اةالدراساا  المقيماة ماموعاا  جماعوالوالديخ والمعال و واساقادمت 

مااا  الااا  مااخ نصااه الدراسااا  علاا  أنهااا تحقااوي علاا  نالاااا ضااعه مااخ حةاا  الاااود  والدقااةو 
 .نموذ  دنفا للقدل  المبكا هو تدل  واعد محقم  ونسقنق  أو
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 تااوفةا إلاا  Eapen, Crncec & Walter (2016) وفااب هااوا الساايا و هاادفت دراسااة
 المدرسااة قيا  ماا ساخ فاب اةطفاا  دينفاا للقادل  المبكااا علا بنماوذ   القادرب  بنقاا   تنيا  بياناا 

 (10) ماد  علا  شهااا (52) أعماره  مقوس  طفلا  (49) تالةي  القوحدو وقد ت  مخ ذوي اضراا 
وتوصاالت النقااا   إلاا  أو نمااوذ   القكيفاابو وطياا  علااةه  مقيااا  الساالوك القاادل و وبعااد قياا  أشااها

قكيفااااب كالمهااااارا  اللغوبااااة واالجقماعيااااة واالسااااقاللليةو دينفاااا ساااااعد فااااب تنميااااة مهااااارا  الساااالوك ال
وتوصلت النقا   إل  امكانية القنيؤ بأو القدرب  بيانام  دينفا عنادما  اريا  فاب اةعماار اةصاغا 

 اللع . ومهارا  فب المهارا  االجقماعيةو واالسقالل و ولاصة  عرب نقا   أفض و
دراساة Waddington, Van & Whitehouse (2019) وفاب سايا  مقصا و أجااي 

هاادفت إلاا  تاادرب  أمهااا  اةطفااا  ذوي اضاااراا  القوحااد علاا  نمااوذ  دينفااا للقاادل  المبكااااو 
 (12) لمااد  القاادربيب اليانااام  فااب توحااد شاااركخ ةطفااا  أمهااا  (5مااخ ) عةنااة الدراسااة وتكوناات
 وبعاد  نااءوأ قي  للقدل  المبكا دينفا نموذ  فنية مخ فنيا  (18) اةمها  واسقادمت أسيوعااو

 اةسااالة  مااخ اسقساايخ عااددا اةمهااا  جميااع أو إلاا  النقااا   وأشااار  القاادرب و بانااام  مااخ شااها
 للقاادل  المبكااا دينفااا نمااوذ  تالنيااا  بعااض وكاناات قياا  تريةاا  اليانااام و  سااقادمنها سااخ القااب

 القعيةابة. واللغة الرف  متاركة مخ بك  قوي  أو معقد  بتك  ماتبرة
 Contaldo, Colombi, Pierotti, Masoni, & Muratori (2020)دراساة أماا 

فحاااا مااادي تحالااا  أهاااداع القااادرب  بماااوذ  دينفاااا للقااادل  المبكاااا علااا  اةطفاااا  ذوي  هااادفت
( طفلا بعد عا  مخ القدل  المبكاا 32بفحا نقا   لعةنة مكونة مخ )اضراا  القوحدو فالامت 

المبكااو وقاد للقادل  نفاا يوذ  دنماب القادرب أهاداع  مادي اسقساا نفاو وبهادع تحدياد يلنموذ  د
القكيفااابو بةنماااا أظهااااوا  السااالوكأظهاااا المتااااركوو تحساااناا فاااب القواصااا  باإلضاااافة إلااا  مهاااارا  

 .فب شد  اةعااا انافاضا
تاأ ةا نماوذ  دينفاا للقادل  المبكاا  Sinai-Gavrilov & Golan (2020)فحصت دراساة و 

( طفالا 51) بمتااركة( روضاا و 4) فابدراساة المك ه عل  اةطفا  ذوي اضراا  القوحدو وطابالت ال
 ( معلماااةا 26( شاااهااا. وشاااارك بالدراساااة )57- 33أعمااااره  باااةخ ) تااوحاااتاضاااراا  القوحااادو ماااخ ذوي 

 القادرب روضةو وبعد تاانل العةنةو طاي  علةه  باناام  دينفاا لماد   ل اة شاهورو وأظهاا  النقاا   أو 
مكاسا  أسياا فاب القراور المعافاب العاا و حالا    المدرسة بنموذ  دينفا للقدل  المبكا فب ماحلة ما قي

االجقماعياااةو وقاااد أظهاااا اةطفاااا  الاااويخ  عاااانوو ماااخ المهاااارا  و و القكيفاااب السااالوكوالمهاااارا  اللغوباااةو و 
 انافاا شد  أعااا القوحد أداء تكيفب أعل  وقدرا  أفض  عل  فه  اللغة. 
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 Waddington, van der Meer, Sigafoos & Bowden, (2020) دراسة وهدفت

 وتكوناات المبكاااو للقاادل  دينفااا نمااوذ  علاا   عقمااد منبلااب تاادرب  ليانااام  الوالااديخ تصااورا  تالةااي 
 أوليااااء تااادرب  باناااام  فاااب شااااركخ ذوي اضاااراا  القوحااادو ةطفاااا  أمهاااا  (5ماااخ) الدراساااة عةناااة

 علاا  تاادربيه  تاا  حةاا  ( أساايوعااو12) لمااد  المبكااا للقاادل  دينفااا نمااوذ  علاا  المنااب  فااب اةمااور
 نقاااا   وتوصاالت منةمااةو شاابة مالاااابل  معهاا  وأجاباات أطفاااله و ماااع دينفااا نمااوذ  تريةاا  سي يااة

 القوحد. اضراا  ذوي  اةطفا  مع للقدل  إ اابية نقا   أعرب دينفا نموذ  أو إل  الدراسة

 :التوحد اضطراب ذوي لألطفال املهارات االستقاللية تناول  دراسات ثانًيا:
 علا  ذوي اضاراا  القوحاد اةطفاا  تادرب  (2010ساعةد محماد ) فاطماةهدفت دراساة 

 مااخ أطفااا  (10) مااخ الدراسااة القكيفااب واالسااقاللليةو وتكوناات عةنااة الساالوك لقحسااةخ الااوا  إدار 
سااانةو واساااقادمت الدراساااة مقياااا  السااالوك القكيفااابو  (12 -8) تااوحااات أعمااااره  باااةخ الاااوكورو
 مهارا  السالوك تحسةخ فب الوا  إدار  عل  القدربيب يانام ال فاعلية نقا   الدراسة عخ وأسفا 

 .السلوكية متكلته  مخ والحد القكيفب لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحدو
إلا  معافاة  Hume, Plavnick, & Odom (2012) هادفت دراساةوفاب سايا  مقصا و 

ي  لاد  اةطفاا  ذوي اضاراا  فاعلية اسقااتياية القعل  الفادي فب تنمياة المهاارا  االساقالللية والقعما
ساااانوا و واسااااقادمت الدراسااااة مقيااااا  ( ۷أطفااااا  ذكااااور بعمااااا )( ۳القوحاااادو وبلغاااات عةنااااة الدراسااااة )

المهارا  االساقاللليةو كماا تا  ملحةاة ماد  تعماي  اةطفاا  للمهاارا  المقعلماة فاب الفصاو  الدراساية 
ادي تقس  بالفاعلية فاب تنمياة االساقالللية بعد القدرب و وأظها  نقا   الدراسة أو اسقااتياية القعل  الف

 والقعمي  وااللقبا  بالمها  والدقة فب أدا ها مع انافاا ملحود فب الح  مخ قي  اةلصا ةةخ.
 تصامي  إلا ( 2015) التايو  رضاواو لالاد ومهناد الالضاا و محماد ضااار وسعت دراسة

 ماااخ ماموعااة لاااد  اللليةاالسااق المهااارا  تراااوبا فااب فاعلةقاااع مااخ والقحالاا  مبكاااا تاادل  بانااام 
( 40)وبلغاات العةنااة  ساانوا و( 6-5)مااخ  العمابااة الماحلااة فااب ذوي اضااراا  القوحااد اةطفااا 

و( 17) الااوكور عاادد بلاا  تاابييااة وضااابرةو حةاا  مالساامةخ علاا  مامااوعقةخ وطفلااةا  طفاالا   طفاالا
 ردنيااةواة بصااورتع االجقماااعب للنضاا  فاينلنااد مقيااا  وطاياا  علااةه  طفلااةو( 23) اإلنااا  وعاادد

 القاابيياااة الماموعاااة باااةخ فاوقااااا ووجاااد  المبكااااو القااادل  باناااام  فاعلياااة إلااا  النقاااا   وأشاااار 
 الواتيةو )المهارا  الفاعية بمهاراتع االجقماعب للنض  فاينلند مقيا  عل  الضابرة والماموعة
 .القاابيية الماموعة اليةئية( لصال  والمهارا  المنبليةو واةنترة
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( إلا  تالةاي  مسااقو  المهاارا  االسااقالللية 2016إحساااو غاد فاو السااابع )هادفت دراساة و 
لاااااد  اةطفاااااا  ذوي اضاااااراا  القوحاااااد المااااادماةخ فاااااب المااااادار  فاااااب ضاااااوء بعاااااض المقغةااااااا  

اا ومعلماةو 45) وبلغت العةنةالد موغاافية مخ وجهة نةا المعلمةخ النةامةةخ فب اةردوو  ( معلما
ذوي اضااااراا  القوحاااادو  لألطفااااا لمهااااارا  االسااااقالللية مسااااقو  اقيااااا  وأعااااد الباحاااا  اسااااقبانة ل

( أبعاااد هااب: إعااداد وتناااو  4موزعااة علاا  ) ( فالااا ا 41بصااورتها النها يااة مااخ ) االسااقبانةوتكوناات 
الرعا و ومهاارا  العنا اة باالملبلو والمهاارا  الصاحيةو ومهاارا  القعااع علا  العملاةو وأشاار  

ا  إعااداد وتناااو  الرعااا  فااب الماتبااة اةولاا  بااأعل  النقااا   إلاا  أو المقوساارا  الحسااابية لمهااار 
مقوسااا  حسااااببو بةنماااا جااااء  مهاااارا  القعااااع علااا  العملاااة فاااب الماتباااة اةلةاااا و كماااا أشاااار  

و كماا )ذكاورو وإناا ( فاب المهاارا  اإلساقالللية النقا   إل  عاد  وجاود فااو  تعاب  ة اا الاانل
ةخ )أق  مخ لمل سانوا ( و)أس اا ماخ عتاا أشار  النقا   إل  وجود فاو  فب مقغةا الايا  ب

 سنوا (و وجاء  الفاو  لصال  أصحا  الايا  اةق  مخ لمل سنوا .

القباار فاعلياة دراساة اساقهدفت Wynkoop, Robertson, & Schwartz (2018وأجااي )
اا  نموذجةخ للقدل  قا مةخ عل  تالنية الفةديو فاب تنمياة المهاارا  االساقالللية لاد  اةطفاا  ذوي اضار

( سااانةو طفااالو 16-14تااوحااات أعمااااره  باااةخ ) و( أطفاااا 4القوحاااد واإلعاقاااة الوهنياااةو وبلغااات العةناااة )
والقااب توحاادو واآللااااو إعاقااة الوهنيااةو واسااقادمت الدراسااة قا مااة تالااديا للمهااارا  االسااقالللية اضااراا  

تنااااو  الرعاااا و تضااامنت سااالوكيا  القعامااا  ماااع الالماماااةو والرهاااب والقنةياااكو وغسااا  الوجاااع والةاااديخو و 
مااخ اةطفااا  عةنااة  ةوارتااداء الملباالو وقااد أشااار  نقااا   الدراسااة تحسااخ المهااارا  االسااقالللية لااد   ل اا

 الدراسةو فب حةخ كانت النقا   أق  للرف  الاابع؛ وذل  ةنع  عانب مخ تتقت االنقبا .

معافاة فاعليااة اسااقادا  نةااا  فهاادفت  Hu, Lee, Liu, & Wu (2019) دراسااةأماا 
 فاااب اناااااازالاااقعل  الفاااادي فااااب تنمياااة قاااادرا  اةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحااااد علااا  االسااااقالللية 

( 9 –8قوحاادو أعماااره  بااةخ )مااخ ذوي اضااراا  الأطفااا  ( ۳المهمااا و وبلغاات عةنااة الدراسااة )
باناام  تادربيب قاا   علا  نةاا  الاقعل  و هما بنقاو وولدو وقد ت  اسقادا  قا مة ملحةةو  وسنوا 

و وقااد أظهااا  نقااا   الدراسااة تحسااخ ( دقيالااةا 15 -۱۰جلسااة زمااخ كاا  منهااا )( ۱۸اقااع )الفااادي بو 
اةطفا  ال ل ة فب إنااز المها  الموكلة إلةه  بدقةو وكول  انافاا معد  احقيا  اةطفا  إلا  

 القدل  مخ قي  المدر و واالعقماد عل  أنفسه  فب القيا  بالمها .
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 بعااض لقنميااة تاادربيب بانااام  ( إعااداد2019ةااد )الحم إبااااهي  عيااد دراسااة محمااد وهاادفت
و )12وبلغت عةنة الدراسة ) ذوي اضراا  القوحدو اةطفا  لد  االسقالللية المهارا  ( 7( طفلا

( سانوا و واساقادمت الدراساة المانه  القاابيابو 6-5( إنا و تااوحت أعماره  مخ )5ذكورو و)
 القاابييااة الماموعااة أداء فااب تحسااناا هناااك أو ومقيااا  المهااارا  االسااقاللليةو وتوصاالت النقااا  

 واالنحاافااا  المقوساارا  مالارنااة نقااا   مااخ  سااقد  طاااأ الااو  القحسااخ وهااوا البعاادي؛ اةداء فااب
 رتااا  مقوسااارب باااةخ فااااو   ووجاااود والبعاااديو الاليلاااب القرييالاااةخ فاااب الماموعاااة ةداء المريارباااة

االسااقالللية  المهاارا  مقياا  علاا  البعادي القياا  فاب والضااابرة القاابيياة الماماوعقةخ درجاا 
 القياسااةخ فااب القاابييااة الماموعااة درجااا  رتاا  مقوساارب بااةخ فاااو   ووجااود لصااال  القاابييااةو

 .البعدي القيا  لصال  االسقالللية المهارا  مقيا  عل  والبعدي الاليلب

تصامي  باناام  تادربيب  Obiedat, Wahid & Nasaireh (2019وهادفت دراساة )
اضاراا  القوحاد وقياا   ذوي طفاا  ألل ساقاللليةاالمهاارا  اللقراوبا  Lovaas  عقمد علا  نها 

و وتاا  اسااقادا  مقيااا  ولقحالةاا  هاادع الدراسااة اسااقاد  الباحاا  الماانه  القاابيااب ومااد  فعالةقااع
القاابييااااة  الدراسااااةتكوناااات عةنااااة و  مااااخ إعااااداد الباحاااا و تاااادربيبوبانااااام   مهااااارا  االسااااقاللليةال

أظهاا  ( سانوا و و 8 -4) تقااو  أعماره  بةخ ومخ اضراا  القوحد طفلا ( 30)والضابرة مخ 
 البعاديوااللقباار  لصاال مهاارا  االساقالل  فاب نقا   االلقباار البعادي فااو  باةخ الماماوعقةخ 

 .فب الماموعة القاابيية والققبعبسما أظها  النقا   عد  وجود فاو  فب االلقبار البعدي 
دراسة هدفت اللقبار فعالياة باناام  تادربيب قاا   ( 2020)عماو محمد إسماعة وأجاي 

عل  فنيا  تحلة  السلوك القرييالب فب تنمياة المهاارا  االساقالللية ولفاض السالوكيا  القكاارباة 
و أعمااااره  ماااخ )15لاااد  اةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحااادو وبلغااات عةناااة الدراساااة ) ( 8-5( طفااالا

االسااقاللليةو وقا مااة تالااديا الساالوك القكااااريو ساانوا و واسااقادمت الدراسااة قا مااة تالااديا المهااارا  
واليانااام  القاادربيبو وجمعااةه  مااخ إعااداد الباحاا و وأساافا  نقااا   الدراسااة عااخ وجااود فاااو  بااةخ 
القياسااااةخ الاليلااااب والبعاااادي للمهااااارا  االسااااقالللية لااااد  اةطفااااا  ذوي اضااااراا  القوحااااد لصااااال  

ة الياناااام  القااادربيب فاااب تنمياااة المهاااارا  البعاااديو وكاااول  بالنسااابة للسااالوكيا  القكاارباااةو وفعاليااا
 االسقالللية وحفض السلوكيا  القكااربة لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحد.
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ااياتضاا  مااخ مااجعااة الدراسااا  السااابالة أنهااا جم ا أاجاباات علاا  اةطفااا  ذوي اضااراا  عا
 يةو وأمكخ ذل  إل  عد  اسقنقاجا  وهب:القوحدو بالقلع اةعمار والةاوع المكان

 بالنسبة لدراسات احملور األول: -1
 القراور علا  المبكاا للقادل  دينفاا نموذ  ولاصة القدربيية عل  الياام  معةمها ركب  فالد 

 الحما ااة مهااارا  وتعببااب القكيفاابو القواصاا  علاا  وكااول  اللغوبااةو والمهااارا  العااا و المعافااب
 المساقاليلة واللغاة اإل مااءا و السالوكيةو واساقادا  والمةااها القكي يةو ءاةدا ومهارا  الواتيةو

 .  اةساد مية قي  المهارا  بعض فب الالصور أوجع ومعالاة والمعيا و

 اضااراا   تتاقاك هااو  الدراسااا  مااع الدراساة الحاليااة أنهااا طابالاات علا  نفاال العةنااة وهااب
القوحد وهب اضراا  ونفل درجة  ( شهاااو56 -30) الفئة العمابة تالاببااو ونفل القوحد

 القدرب .المقوسرةو واسقادمت نفل اسقااتيايا  نموذ  دينفا للقدل  المبكا فب 

  تاقلااه هااو  الدراسااا  عااخ الدراسااة الحاليااة أنااع ال توجااد دراسااة اسااقادمت نمااوذ  دينفااا
برابالاااة مساااقاللةو وذلااا  علااا  عكااال الدراساااة  لمهاااارا  االساااقاللليةللقااادل  فاااب دراساااة ا

يااةو رغاا  أهميااة المهااارا  االسااقالللية بالنساابة لألطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد؛ ممااا الحال
  اع  الدراسة الحالية تقس  بالاود  والقفاد.

 بالنسبة لدراسات احملور الثاني: -2
  ذوي اضااراا   اةطفااا  لااد  االسااقالللية المهااارا  علاا  معةاا  دراسااا  هااوا المحااور ركااب

 بمقغةااااا  ذوي اضاااراا  القوحاااد لألطفاااا  الماقلفاااة ةساد مياااةوا الحياتياااة والمهاااارا  القوحاادو
 الوالد اة المعاملاة وأساالة  للوالاديخو القعليماب والمساقو   القعليمياةو والماحلاة سالانلو ماقلفة

 االساااقالللبو وسااالوكع ذي اإلعاقاااة الرفااا  يااادركها سماااا واة  لاااأل ( الساااوبة غةاااا-الساااوبة)
 وتحساةخ القكيفابو السالوك وتحساةخ الاوا  إدار   عل ذوي اضراا  القوحد اةطفا  وتدرب 

 .االجقماعية المهارا  عل  القدرب  لل  مخ االجقماعب القواص  سلوكيا 

  اضااراا  تتاقاك هااو  الدراسااا  مااع الدراساة الحاليااة أنهااا طابالاات علا  نفاال العةنااة وهااب
 وفئا  عمابة مقالاربةو وتناولت المهارا  االسقالللية بصفة مسقاللة.القوحدو 
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   تاقلااه هااو  الدراسااا  عااخ الدراسااة الحاليااة فهااب أنهااا لاا  تسااقاد  نمااوذ  دينفااا للقاادل
المبكاااا فاااب تنمياااة المهاااارا  االساااقاللليةو وذلااا  رغااا  أهمةقاااع وشاااهاتع العالمياااة ونقا ااااع 

 اإل اابية؛ مما  اع  الدراسة الحالية تقس  بالقفاد والقمةب.

ار النةااااي والبحاااو  والدراساااا  الساااابالةو تااا  صاااياغة فااااوا البحااا  علااا  ضاااوء اإلطااا
 الحالب وهب:

 الاليلابالقياساةخ  فاب الدراساة رت  درجاا  أفاااد ماموعاة مقوسربتوجد فاو  دالة إحصا ياا بةخ  -1
 البعدي.عل  أبعاد مقيا  المهارا  االسقالللية والدرجة الكليةو وذل  لصال  القيا   والبعدي

ء اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد قياا  وبعااد تريةاا  اليانااام  القاادربيب  اقلااه مسااقوي أدا -2
 .عل  مقيا  مهارا  االسقالللية

اا  مقوسربتوجد فاو  دالة إحصا ياا بةخ  -3 رت  درجا  اةطفاا  ذوي اضاراا  القوحاد وفالا
 .عل  مقيا  المهارا  االسقالللية البعديالقرية   فبلمقغةا الانل )الوكور واإلنا ( 

   راءاتــــواإلج ةــــيقرــــالط
 ث:ـــــالبح ةـــــمنهجيأ( 

 الاليلااب االلقبااار ذو الواحااد  الحالااة دراسااة أساالو  باسااقادا  القاابيااب الماانه  اسااقادا  تاا 
 فاااب المااانه  هاااوا اساااقادا  ياااق  حةااا  الدراساااةو أهاااداع المنهاياااة هاااو  لملءماااة (وABA) والبعااادي
فةهاو وبعقمد تصمي  المنحا  الفاادي علا   ل اة  المقغةاا  جميع ضب  الممكخ مخ القب الدراسا 

ماحلة الا  الالاعدي وفةها يق  قيا  المهاارا  االساقالللية قيا  بادء  المرحلة األولي:مااح  وهما: 
الاااا   علااا  وتقم ااا  فاااب تريةااا  الباحااا  لياناااام  القااادل  المبكاااا ال المرحلدددة اليانيدددة:الياناااام . أماااا 

 االساقالللية المهاارا  قياا  ياق  ماحلاة القنمياة وفةهاا اليانيدة:المرحلة اسقااتيايا  نموذ  دينفاا. و
كمااا اسااقاد  الباحاا  اةسااالة  اإلحصااا ية المناساابة واالسااقعانة بياااام  الحااب   اليانااام . انقهاااء بعااد

العةناا  لدراساة الفااو  باةخ ( Mann-Whitney) و ومنهاا: القباار مااو وتنا SPSSاإلحصا ية 
 الماتبرة.العةنا   لدراسة الفاو  بةخ (Willcoxon)القبار ولكوكسوو المسقاللةو و 

 ث:ــــــة البحــــــعينب( 
 :وهب كالنحو القالباسقاد  الباح   ل  عةنا  

 ة:ـــالعيـــة االستطـــالعين  

القحال  مخ الكفااء  الساكةومقابة لمقياا  المهاارا  سقرلعية بهدع االدراسة الت  إجااء 
بلا  قوامهاا  ذوي اضاراا  القوحادوعل  عةناة عتاوا ية ماخ اةطفاا  القرية  بوذل   االسقاللليةو
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و تااا  القيااااره  (34) قسااا  النفساااية والعصااايية والقااطااا  بمسقتاااف  اةحااااار القعليماااب ماااخ  طفااالا
ألصاا ب القوحاد باالماكبو و  هاا اةم بمسااعد المقيا  بصور  فاد اة علةه  ي  وقد طا  بالبقازب و
 وجود الباح .وذل  فب 

 ةــــاسيــــاألسة ــــالعين: 

أعماااره  بااةخ  تااوحاات( أطفااا  مااخ ذوي اضااراا  القوحاادو 6تكوناات عةنااة البحاا  مااخ )
(و وانحااااع مرياااري 43.8بمقوساا  عماااي قاادر ) إنااا و( 3)ذكااور و( 3( شااهاااو وهاا  )30-56)

درجااااةو ( 70-55نساااابة ذكااااا ه  ) اضااااراا  القوحاااادو وتااوحاااات مقوسااااربمااااخ فئااااة (و 8.9قاااادر )
تاااا  القياااااره  عااااخ طاباااا  العةنااااة (و و 5.6(و وانحااااااع مرياااااري قاااادر )63.8در )بمقوساااا  ذكاااااء قاااا

المقادديخ بصافة مساقما  ومنقةماة علا  قسا  النفساية والعصايية والقااطا  المقيسا  مخ اةطفا  
المالااييل باضاراا  القوحاد بواسارة و والويخ ت  تتايصاه  بمسقتف  اةحاار القعليمب بالبقازب 

ت  ذل  بالقدرب  الماك ه فب الفقا  مخ منقصه شها مايو وحق  بدا ة ب. و المسقادمة فب الماك
  و وت  القيار هو  العةنة بناءا عل  ماموعة معايةا ومنها:2019شها أغسرل مخ عا  

 أو  كوو الرف  لد ع تألا واض  فب المهارا  االسقالللية قي  ترية  اليانام . -1
 اا  القوحد.مصاحبع الضر عاقا  ألا   كوو الرف  لد ع إ ال أ -2
 ساااااااااااقهدععلااااااااااا  المهاااااااااااارا  الما  اقاااااااااااد تااااااااااا  تااااااااااادربيها سااااااااااااابالا  أال تكاااااااااااوو العةناااااااااااة الماقاااااااااااار  -3

 الحالب. بالبح  تنمةقها
 مقاصصةخ. خأطباء وألصا ةةالقوحد مخ قي  اضراا  ب كونوا ماتاصةخ أو  -4
 ( شهااا.56-30) و يقااو  العما البمنب ةفااد العةنة ما بةخأ -5
 ( درجةو فئة توحد مقوسرة.70 -55ا ع وبقااو  بةخ )أو  كوو الرف  ماالا  نسبة ذك -6

 ةــــار العينــــة اختيــــريقــــط
 تمت عملية القيار العةنة بالاروا  القالية: 

 ( طفااالا ماتاصاااةخ ساااابالاا 13بلااا  عااادد اةطفاااا  الاااويخ تقاااوافا فاااةه  التااااوا الساااابالة )
 باضراا  القوحد.

 ار حاال  اضراا  القوحد المقوسرة.ت  اسقبعاد حاال  القوحد التديد و والقي 
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 ( و وه  )7بعد عملية االسقبعاد أصبحت العةنة إنا (و فالا  الباح   3ذكورو  4( أطفاالا
( أطفاا  ذوي اضاراا  القوحااد 6باساقبعاد طفا  ذكاا ليصاب  عادد أفااااد العةناة النهاا ب )

 إنا (.  3 -ذكور 3)

 ةــــاركـــة المشــالعين: 

الدراساةو وطايا  ماخ أمهاا  اةطفاا  عةناة  (6و) القوحاد اضاراا لصاا ب أتكونت ماخ 
االسااقالللية(و مهااارا  الومقيااا   ولامااع الييانااا  التاصااية للرفاا  وبعااد اا )اسااقمار ا قيليااا علااةه 

و وقااا  الباحاا  بامااع االسااقاابا  الااصااة باةمهااا  واةلصااا بو وتاا  الباحاا  وهمااا مااخ إعااداد
  .ألو درجة المقوس  لهما
تااااا  اسااااااقادا  القبااااااار ماااااااو اااااااانل اساااااقاابا  اةمهااااااا  واةلصااااااا ب وللقحالااااا  مااااااخ ت

مااااخ اةلصااااا ب   فاااااو  بااااةخ اسااااقاابا  كااااداللااااة الللكتااااه عااااخ  (Mann-Whitney)وبقاااا 
؛ لقحدياااد هااا  ساااةق  اعقبارهماااا لماموعاااة الدراساااةواةمهاااا  علااا  مقياااا  المهاااارا  االساااقالللية 

 ا بالاداو  القالية.ماموعقةخ مسقاللقةخ أ  ماموعة واحد و وجاء  النقا   كم
  االستقالليةهارات امل علذ مقياس واألخصائيالفروق بني استجابات األمهات  (1جدول )

 جملموعة الدراسة القبليلقياس ل

 ادــــــــــــاألبع
قيمة  6ن =  األخصائي 6ن =  األمهات

(U) 
قيمة 
(Z) 

مستوى 
 رتبجمموع ال متوسط الرتب جمموع الرتب متوسط الرتب الداللة

 0.684 -0.407 15.5 36.5 6.08 41.5 6.92 مهارات تناول الطعام والشراب
 0.507 -0.664 14 43 7.17 35 5.83 مهارات النظافة والعناية الشخصية

 0.868 -0.167 17 40 6.67 38 6.33 مهارات ارتداء وخلع املالبس
 0.557 -0.587 14.5 42.5 7.08 35.5 5.92 مهارات األعمال املنزلية

 0.936 -0.080 17.5 39.5 6.58 38.5 6.42 جمموع األبعاد

مهاارا  الغةاا دالاة إحصاا ياا علا  جمياع أبعااد مقياا   (Z( أو قي  )1يقض  مخ جدو  )
االساااقالللية والدرجاااة الكلياااة؛ مماااا  عنااا  أناااع ال توجاااد فااااو  ذا  داللاااة إحصاااا ية باااةخ مقوسااارب 

 .  لماموعة الدراسةمهارا  االسقالللية الفب القيا  الاليلب لمقيا   واةلصا باسقاابا  اةمها  
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 الفروق بني استجابات األمهات واألخصائي علذ مقياس  (2جدول )
 للمجموعة التجريبية البعديلقياس لهارات االستقاللية امل

 ادــــــــــــــاألبع
قيمة  6ن =  األخصائي 6ن =  األمهات

(U) 
قيمة 
(Z) 

مستوى 
 جمموع الرتب متوسط الرتب جمموع الرتب متوسط الرتب لةالدال

 0.630 -0.482 15 36 6 42 7 مهارات تناول الطعام والشراب
 0.806 -0.246 16.5 37.5 6.25 40.5 6.75 مهارات النظافة والعناية الشخصية

 0.871 -0.162 17 38 6.33 40 6.67 مهارات ارتداء وخلع املالبس
 0.625 -0.489 15 42 7 36 6 ل املنزليةمهارات األعما
 0.873 -0.160 17 38 6.33 40 6.67 الدرجة الكلية

مهااارا  الغةااا دالااة إحصااا ياا علاا  جميااع أبعاااد مقيااا   (Z( أو قااي  )2يقضاا  مااخ جاادو  )
 مقوساااارباالسااااقالللية والدرجااااة الكليااااة؛ ممااااا  عناااا  أنااااع ال توجااااد فاااااو  ذا  داللااااة إحصااااا ية بااااةخ 

 .  الدراسةمهارا  االسقالللية لماموعة اللمقيا   البعديالقيا   فب واةلصا بمها  اسقاابا  اة
عل  درجة صعوبة أداء  ها واةم اةلصا بمخ   وف  ضوء تل  النقا   تيةخ اتفا  ك

 .االسقالللية مهارا لللهو   ذوي اضراا اةطفا  
 ث:ــــــــأدوات البحج( 

 :القالية اةدوا  باسقادا  الباح  قا  أسئلقها وفاوضهاو عخ واإلجابة الدراسة أهداع لقحالة 
  إعداد الباح (عةنة الدراسة  اةطفا  عخاسقمار  لامع الييانا  التاصية(. 
  الباح (. لألطفا  ذوي اضراا  القوحد )إعداد االسقالللية المهارا  مقيا 
  بعااض مهااارا   ميااةقااا   علاا  اسااقااتيايا  نمااوذ  دينفااا للقاادل  المبكااا لقن بانااام  بناااءا

 االسقالللية لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحد )إعداد الباح (.

 وفيما يلب تناو  ك  أدا  بتبء مخ القفصة : 
  .)إعداد الباحث(عينة الدراسة  األطفال عناستمارة لجمع البيانات الشخصية -1

مااع هاادع ج؛ وذلاا  بوألصااا ب الماكااب هااا  اةطفااا أمتاا  تريةاا  هااو  االسااقمار  علاا  
و والساخو كاالسا ذوي اضاراا  القوحاد )عةناة الدراساة( وأسااتع   اةطفاااليياناا  التاصاية عاخ 

و تنااااو  الرعاااا  والتااااا  والعناااواوو ورقااا  الهااااتهو ونةاااا  الرفااا  فااابو باااالماكبوتااااربخ االلقحاااا  
 اةعما  المنبلية. و و ارتداء وللع الملبلو و النةافة والعنا ة التاصيةو 



 زازيــــــــف عــــاطــــد عــــأمحد. 
 

 28 

 االستقاللية: )إعداد: الباحث( مقياس المهارات-2

 اس:ــــف املقيــــوص
مقياااا  لقيااا  المهاااارا  االسااقالللية لاااد  اةطفااا  ذوي اضاااراا  القوحاادو وذلااا   إعااداد تاا 

بالاجوا إل  الدراسا  السابالة والمالااييل القاب تناولات المهاارا  االساقالللية م ا  دراساة محماد يوساه 
محماد إباااهي  عياد الحمةاد و ودراساة  Rogers, Vivanti & Rocha (2017)(و ودراساة 2004)
وتاا  حااوع  ل ااة مفااادا  بناااءا علاا   مفاااد ( 52). وتكااوو المقيااا  فااب صااورتع اةوليااة مااخ(2019)

 ( أبعاد كما يلب:4( مفاد  موزعة عل  )49رأي المحكمةخ وبلغت الصور  النها ية للمقيا  )
   مهارا  فاعية.( مفادا  ل14وتض  ) تناو  الرعا  والتاا مهارا  
   فاعية. لمهارا  مفادا ( 12) وتض  النةافة والعنا ة التاصيةمهارا 
   فاعية. لمهارا  مفادا ( 12) وتض  الملبلوللع ارتداء مهارا 
   ( مفادا  لمهارا  فاعية11وتض  ) اةعما  المنبليةالقيا  بمهارا 
 اس:ـــح املقيـــتصحي

 و ياق  تصاحي  المفاادا  علا   ال  اساقاابا ( مفااد 49بلغت عدد مفادا  المقيا  )
اا ) (و وبهاوا 1-2-3هما ) سقرع بمفاد و  سقرع بمساعد و ال  سقريع(و وتصاح  بالقاتةا  طبالا

 (.49(و وأق  درجة للمقيا  هب )147تكوو الدرجة الكلية للمقيا  )
 :لألطفال ذوي اضطراب التوحد الكفاءة السيكومرتية ملقياس املهارات االستقاللية

 :  داسددددددات المقيدددددثب -1

 حسااا   بااا  : تاا  كرونبددا و وطريقددة ةعددادق تطبيددس المقيدداس –طريقددة فلفددا اليبددات ب
كاونباا،و وطابالاة إعااد  تريةا  المقياا  بفاصا  زمناب  –اسقادا  طابالة ألفاا بالمقيا  

 يوض  ذل . (3)بةخ القرييالةخ اةو  وال انبو والادو   قدر  أسيوعةخ
 املهارات االستقاللية قياسملتطبيق الإعادة وكرونباخ  –معامالت الثبات بطريقة ألفا قيم  (3جدول )

 إعادة التطبيق معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات ادـــــــــــــــاألبعـــ
 812,0 827,0 14 مهارات تناول الطعام والشراب

 801,0 807,0 12 مهارات النظافة والعناية الشخصية
 799,0 811,0 12 ارتداء وخلع املالبس مهارات

 817,0 828,0 11 املنزلية مهارات القيام باألعمال
 910,0 930,0 49 الدرجة الكلية للمقياس

( أو جميااااااااع قااااااااي  معااااااااامل  ال بااااااااا  دالااااااااة إحصااااااااا ياا عنااااااااد 3يقضاااااااا  مااااااااخ الااااااااادو )
 .(01,0مسقو  داللة )
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  :برابالااة القاب ااة النصاا ية تاا  حسااا  معاماا  ال بااااليبددات بطريقددة التج ئددة النصدد ية  
 ( يوض  ذل .4و والادو  )وترية  معادلة تصحي  الرو  لسيةاماو بااوو 

 املهارات االستقالليةملقياس وجتمان(  –معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية )سبريمان براون ( 4جدول )
 مانجتطريقة  سبريمان براونطريقة  عدد العبارات ـادـــــــــــــــاألبعــ

 906,0 906,0 14 مهارات تناول الطعام والشراب
 850,0 850,0 12 مهارات النظافة والعناية الشخصية

 820,0 834,0 12 مهارات ارتداء وخلع املالبس
 820,0 830,0 11 املنزلية مهارات القيام باألعمال
 755,0 756,0 49 الدرجة الكلية للمقياس

 بااا  برابالااة القاب ااة النصاا ية برابالااة ساايةاماو بااااوو ( أو معاماا  ال4يقضاا  مااخ الااادو  )
هااو معاماا   بااا  ماتفااعو كمااا أو معاماا  ال بااا  باسااقادا  معادلااة جقماااو هااو معاماا   بااا  ماتفااعو 
 وذل  باميع اةبعاد والدرجة الكلية مما يد  عل  تمقع المقيا  وأبعاد  الفاعية بمسقو   با  ماتفع. 

 ي:ددددددداخلددددددددالاق ددددددداالتس -2
   كا  ت  إ ااد القاانل الداللب للمقيا  عخ طابا  حساا  معاما  االرتبااا باةخ درجاا

 ( يوض  ذل 5مفاد  والدرجة الكلية للبعد الوي تنقمب إليعو والادو  )
 لدرجة بني كل مفردة والدرجة الكلية معامالت االرتباط  (5جدول )

 .قالليةللبعد الذي تنتمي إليه ملقياس املهارات االست

 مهارات تناول الطعاممفردات 
مهارات النظافة مفردات 

 والعناية الشخصية

مهارات ارتداء وخلع مفردات 
 املالبس

 مفردات مهارات القيام باألعمال
 املنزلية

 معامل ارتباطها املفردة معامل ارتباطها املفردة معامل ارتباطها املفردة معامل ارتباطها املفردة
1 0.555** 15 718,0** 27 0.683** 39 587,0** 

2 0.671** 16 753,0** 28 0.535** 40 713,0** 

3 0.592** 17 387,0* 29 0.750** 41 687,0** 

4 0.727** 18 595,0** 30 0.591** 42 303,0* 

5 0.661** 19 393,0* 31 539,0** 43 436,0** 

6 0.293* 20 471,0** 32 668,0** 44 848,0** 

7 0.346* 21 0.736** 33 481,0** 45 0.651** 

8 0.704** 22 0.574** 34 0.490** 46 0.538** 

9 0.347* 23 0.355** 35 0.473** 47 0.491** 

10 0.559** 24 0.695** 36 0.672** 48 0.754** 

11 0.635** 25 0.530** 37 0.490** 49 0.665** 

12 0.635** 26 0.536** 38 0.449**   

13 0.563**       
14 0.537**       
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ا عناااد مساااقو  أو جمياااع قاااي  معاااامل  االرتبااااا دالاااة إحصاااا يا  (5)يقضااا  ماااخ الاااادو  
 (.0.01داللة )
   تاا  إ اااااد القااااانل الااداللب للمقياااا  عاااخ طاباا  حساااا  معامااا  االرتباااا باااةخ درجاااا

ل  عاااا لمعااام يلاابوفيمااا  وعلاا  الدرجااة الكليااة للبعااد والدرجااة الكليااة للمقيااا  العةنااة
 .ةبعاد المقيا  مع الدرجة الكلية الداللباالتسا  

 ألبعاد املقياس والدرجة الكلية الداخليمعامالت االتساق  (6جدول )

 معامل االرتباط عدد العبارات ادــــــــــــاألبعـــ

 **0.807 14 مهارات تناول الطعام والشراب
**0.854 12 مهارات النظافة والعناية الشخصية  

**0.916 12 ات ارتداء وخلع املالبسمهار  

**0.775 11 املنزلية مهارات القيام باألعمال  

ا عناااد مساااقو  أو جمياااع قاااي  معاااامل  االرتبااااا دالاااة إحصاااا يا  (6)يقضااا  ماااخ الاااادو  
 (.0.01داللة )

 :دقددددددددددددالص -3
 ني:ــــدق املحكمــــص 

اتو  القابيااة الااصااة والصااحة تاا ع عاااا المقيااا  فااب صااورتع اةوليااة علاا  عاادد مااخ أساا
وح  أو هنااك عادد كيةاا الاامعا  المصابةو وقد لاا بعدد مخالنفسية وعل  النفل بكليا  القابية 

٪( وهنااااك مفاااادا  حةةااات بنسااابة اتفاااا  100ماااخ المفاااادا   حةااا  بنسااابة اتفاااا  المحكماااةخ )
 قيا .٪( ول  يق  حوع مفاد  مخ الم80٪( ومفادا  ألاي كانت نسبة اتفاقها )90)
 ك:ـــــدق املحـــــص 

ت  إ ااد صد  المح  مخ لل  إ ااد معام  االرتباا بةخ هو المقيا  ومقيا  محماد 
 .(0,932 إل  0. 885وتااوحت معامل  االرتباا بةخ )و (2019إبااهي  عيد الحمةد )

 لألطفا  المهارا  االسقاللليةومخ اإلجااءا  السابالة تأسد للباح   با  وصد  مقيا  
 الحالب. البح القوحدو وصلحةقع للسقادا  فب ذوي اضراا  
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 (الباحث: إعداد)البرنامج التدريبي القائم على استراتيجيات نموذج دينفر للتدخل المبكر  -3

المبكااا كأسااا   للقاادل  دينفااا صاام  الباحاا  هااوا اليانااام  فااب ضااوء اسااقااتيايا  نمااوذ 
االسقالللية لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحادو وقاد علمب لقصميمعو وذل  بهدع تنمية المهارا  

شااارك فااب تريةاا  اليانااام  كاا  مااخ )ألصااا ب اضااراا  توحاادو وأمهااا  اةطفااا  عةنااة الدراسااة( 
لقعليمه  تالنياا  هاوا الياناام و بحةا   كاوو اةلصاا ب قاادراا علا  تريةا  ماا تا  فاب الالساا  ماع 

الاو  اةمهاا  بقأسةاد المهاار  فاب المناب ؛ مماا  اسااه  اةطفا  كمحاولة لقأسةد المهار  لد  الرفا و وت
 بدرجة كيةا  فب تنمية المهارا  االسقالللية لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحد.

 ج: ــــرنامــــام للبــــدف العــــاله
 يهدع اليانام  الحالب إل :

علااا   االساااقالللية لاااد  اةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحااادو لكاااب  عقمااادوا تنمياااة المهاااارا  -1
أنفسااه  فااب مهااارا  الحيااا  الةوميااةو فااب المأساا  والمتااا  والملاابل والنةافااة التاصااية 

 وارتداء وللع الملبل وبعض اةعما  المنبلية.
 سعب اليانام  إل  القا يك مخ حد  أعااا القوحدو مخ لل  اسقسا  الرف  مهارا   -2

 جديد  ومقنوعة.
 رف  المهارا  الاديد .فب تعلي  ال خإشااك والدي الرف  واةلصا ةة -3

 ج: ـــرنامـــللبة ـــرعيـــداف الفـــاأله
 يلب:تقلاا اةهداع الفاعية فيما 

والتاااا  م اا   تناااو  الرعااا علاا  بعااض مهااارا  القوحااد طفااا  ذوي اضااراا  تاادرب  اة -1
)تنااااو  الرعاااا و تنااااو  المتااااوبا و اساااقعما  أدوا  الما اااد  برابالاااة صاااحيحة كمساااا  

   السكةخو عم  سندوتهو تمةةب اةشياء الصالحة لألس (.الملعالةو واسقادا

والعنا ااة التاصااية م اا  النةافااة  علاا  بعاض مهااارا القوحااد طفااا  ذوي اضااراا  تادرب  اة -2
)غس  الوجع والةديخ واةسناو وتا يفه و قضاء حاجقع بنفساع واساقعما  الماحااا وتنةيفاع 

 .التعا ووضع العرور( وطل  الوها  للماحااو وتنةيك اةنه واةذوو وتمتي 
وللعهاا م ا  ارتاداء الملبال  علا  بعاض مهاارا القوحاد طفا  ذوي اضراا  تدرب  اة -3

)مهارا  اللبل والالع للينرلوو والالمايا والحاواء والااور و مهاارا  فا  وتبرباا أزرار 
الالمااااياو ومهااااارا  القمةةااااب كااااالقمةةب بااااةخ الملباااال التااااقوبة والصااااي يةو وبااااةخ الااااابء 
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لالفاااب ماااخ الملبااالو وباااةخ ألاااواو الملبااال وأساااما هاو وباااةخ الحاااواء اليماااةخ اةماااامب وا
 واليسارو وبةخ الملبل النةيفة والمقساة(.

القيا  ببعض اةعما  المنبلية م   )مهاارا  القوحد عل  طفا  ذوي اضراا  تدرب  اة -4
كالبعااد  القاتةاا  كقاتةاا  السااابا والغافااة واةلعااا  فااب الاادر و ومهااارا  اةماااو والساالمة

عخ أماسخ الكهاباء والدر  وتان  االصردا  باة ا و ومهارا  النةافة المنبلية ككانل 
ومسااا  اةرا بالممساااحةو ومهاااارا  تعلةااا  الملبااال بالغافاااةو ومهاااارا  تاهةاااب أمااااسخ 

 .الرعا  والصل  والمقعلالا  التاصيةو ومهارا  سالب النباتا (

 البرنامج:  التي يقوم عليها سساأل
 : وهب مقنوعة مخ اةسلاليانام  الحالب عل  ماموعة  عقمد 

  السلوك اإلنسانب مقعل و وقاب  للقغةةا مخ لل  الياام  القدربيية برابالة  :العامةاألسس
 فاد ة أو جماعية.

 :مااعا  الفاو  الفاد ة بةخ أفااد العةنةو ومااعا  لصاا ا العةناة وتالاد    األسس النفسية
 المعبزا  المناسبة.

 ــ ــة:األس تااوفةا الوقاات العةنااة والبعااد عااخ الغمااواو و مناساابة اليانااام  لالاادرا   س التربوي
قعليمياة مقنوعاة إلبعااد الوساا   و وتنوبع الأنترة اليانام و وتنوبع تنفةو اليانام عند  الكافب

 الرف  عخ المل .
  :ــة ــس االجتماعيــ أهميااااة متاااااركة اةسااااا  فااااب اليانااااام  ولاصااااة اة و وتااااوفةا  األســ

 بة للقدرب .بةئة مناس

 ج: ــــرنامــــدف من البــــالمسته
( 6)  ساااقهدع الياناااام  الحاااالب ماموعاااة ماااخ اةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحاااد وعااادده 

 مقوساارب( إنااا و وهاا  مااخ فئااة 3( ذكااور و)3( شااهاااو )56-30أطفااا و تقااااو  أعماااره  بااةخ )
 .( درجة70-55تقااو  نسبة ذكا ه  )درجة اضراا  القوحدو 

 ج: ــــرنامــــالب قــــن تطبياــــمك
 الس  النفسية والعصيية والقااط  بمسقتف  اةحاار القعليمب بالبقازب ت  ترية  اليانام  فب ب
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 ج:ــرنامــالب ون فيــاركــالمش
( أمهااا  لألطفااا  6شااارك فااب تنفةااو جلسااا  هااوا اليانااام  كاا  مااخ اة  وبلاا  عاادده  )

دو حةا  هادفت متااركة اةمهاا  تنفةاو المهاار  القاب تا  عةنة الدراسةو وألصا ب اضاراا  القوحا
القاادرب  علةهاااا فااب المناااب و وهاادفت متااااركة اةلصااا ب باااالماكب لمقابعااة حالاااة الرفاا  حقااا  ال 

 يقعارا القدرب  الحالب للرف  مع باام  تدرب  ألاي.

 ج:ـــــرنامـــــالب ويـــــمحت
ء اسقااتيايا  نموذ  دينفا للقادل  فب ضو  الحالبقا  الباح  بالقيار محقو  اليانام  

( جلساااةا موزعااااة علااا  أبعاااااد 52المبكااااو وملحةاااا  اة  واةلصااااا بو وتكاااوو اليانااااام  ماااخ )
مقيااا  المهااارا  االسااقالللية لااد  اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحاادو حةاا  كاناات جلسااا  القمهةااد 

( جلسااااةاو 14)  تناااااو  الرعااااا  والتااااااوالقعااااارع بواقااااع جلسااااقةخو وبلاااا  عاااادد جلسااااا  مهااااارا  
( جلساةاو 12)الملبال  وللاع مهاارا  ارتاداء( جلساةاو و 12)مهارا  النةافة والعنا ة التاصية و 

  ( جلسةاو باإلضافة إل  جلسة لقامية.11) القيا  ببعض اةعما  المنبليةومهارا  

 البرنامج: طريقة ومدة تطبيق
مااعااا  الفاااو  الفاد ااة بااةخ تاا  تريةاا  اليانااام  برابالااة فاد ااة لمااعااا  لصااا ا العةنااة ول

السا  النفساية والعصايية والقااطا  بمسقتاف  اةطفا و ت  القرية  بحضور اة  وألصاا ب القوحاد ب
 ( جلسا  أسيوعياا لمد   ل ة شهور تالابباا.4و وت  القرية  بواقع )اةحاار القعليمب بالبقازب 

 البرنامج: الفنيات المستخدمة في
فاااب الياناااام  الحاااالبو واعقماااد الباحااا  علااا  فنياااا  نماااوذ  تنوعااات الفنياااا  المساااقادمة 

 دينفا للقدل  المبكا ومنها:
  القاكةب عل  تروبا مهارا  اللع  بصور  مباشا  وفاد اة للقاللةا   تساعد عل  ب:اللعفنية

االسااقفاد  مااخ القفااااعل  االجقماعيااة مااع اةطفاااا   لصااعوبةوذلااا   ومااخ العبلااة االجقماعيااة
 .(Rogers & Dilalla, 1991) اآللابخ

 :ا ما بملحةة وتاللةد اآللابخ وبقرل  إعاداد تعل  الرف  سلوكا تساعد عل   فنية النمذجة
 .نماذ  للسلوك السوي 

 :تالوبة النقا   الماغوبة بما يؤدي إل  تكاار السلوك واسقماار . تعم  عل   فنية التعزيز 
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 :اضاراا  القوحادو وعما  الرفا  ذو ماا يهاق  باع  ةلحةاتساعد علا  م فنية جذب االنتباه
 قا مة باةشياء القب تاو  انقباهع.

  مكاخ أو والقاب المتاققا  وإدارتهاا تساعد عل  ملحةة  :التخلص من أسباب المنافسةفنية 
الفةااديو أو الكميةااوتا واةلعااا  و صااور مااع اة  أو اةلصااا ب وتاااو  انقبااا  الرفاا  م اا  التقنااافل 

الااقحك  فااب اليةئااة وهندسااقها بحةاا  الب تساااعد هااو  الفنيااة علاا  ؛ بالقااالميكانيكيااة واةشااياء المقحاكااة
 .(Rogers, Vivanti & Rocha, 2017) الرف  كوو لد   قدر أق  مخ المنافسة عل  انقبا  

 :القيا  بقكاار النتاا بصور ماقلفة مما  حال  أهداع ك  جلسة. التكرار 

 :صاعوبة فاب فها  اليةئاة  لاديه   نهااضراا  القوحد إلا  القنةاي  ة اةطفا  ذوي  حقا   التنظيم
غةااا المنقةمااة. وهااو  الرابالااة لهااا لرااوا  واضااحة وتقبااع نفاال القسلساا  ونفاال طابالااة العاااا 

   .وهوا  سه  عل  الرف  ذو اضراا  القوحد إتباا القعليما  وفه  ما هو المرلو  منع

 :لقاا  كا   مخ لل  تكليك الرف  بأداء بعاض الواجباا  المنبلياة فاب الواجبات المنزلية
 مواقه الحيا  الماقلفة. إل جلسة بهدع نال  المهارا  القب تعلمها الرف  فب الالسة 

 البرنامج: األدوات المستخدمة في
تنوعاات اةدوا  المسااقادمة فااب اليانااام  الحااالبو وذلاا  حساا  أهااداع كاا  جلسااةو ومااخ 

 هو  اةدوا :
    ورقية. و منادي و مت و منتفةو صابوو أسناو ومعاوو  فاشا أدوا  نةافة م 
 وقواربا ماء.  اسو أدوا  طعا  وشاا  م   ملعالة وشوكة وسكةخ وصحوو وأ 
 . ملبل م   بنرلوو وقميا وحواء وجور 
 . ألعا  م   باز  ودم  ومكربا 
 أطعمة ومتاوبا  م   بسكوبت وفرا ا وعصةا وتوست وجينة وشييل.... وغةاها.) 
 ج:ـــــرنامـــــم البـــــتقيي

بعد  إجااءا  للقأساد ماخ صالحةقع وملءمقاع للهادع الحالب تالوب  اليانام   ما  ماحلة
 :أجلع وهبوضع مخ  الوي
  :بهادع القأساد ماخ صاد  للياناام  وذلا  بعاضاع علا  عتاا  ماخ المحكماةخ  تقويم مبـدئي

% إلاااا  80المقاصصااااةخ فااااب القابيااااة الااصااااةو وتااوحاااات نساااابة اتفااااا  المحكمااااةخ بااااةخ )
 لمحكمةخ فال  تقعل  ببعض الصياغة اللغوبة وت  تعديلها.%(و وكانت ملحةا  ا100
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 :ــائي ــويم بنــ ا تاااا  عماااا  تالةااااي  لليانااااام  الحااااالب تقــ والبعاااادي  الاليلااااب القيااااا  إلاااا  اسااااقنادا
ااااا لقالاااااربا علاااا  مقيااااا  المهااااارا  االسااااقالللية الماعااااد فااااب الدراسااااة الحاليااااةو  اةمهااااا  ووفالا

  .والفاحا واةلصا ب بالماكب
 دقيقة( 45التدرييب القائم علذ اسرتاتيجيات دينفر للتدخل املبكر )مدة اجللسة ربنامج ال تجلساخمطط  (7جدول )

 الفنيات ةــــــرحلــــــدف من املـــــــاهل مراحل الربنامج
 املستخدمة

عدد 
 اجللسات

 2 املناقشة واحلوار التعارف والتهيئة ألنشطة الربنامج.  جلسات متهيدية

 املرحلة األوىل:
تناول ات "مهار

 "الطعام والشراب

 األهداف الرئيسية:
  تناول الطعام والشرابعلذ مهارات التدريب. 

 األهداف الفرعية:

 الطعــامو وتنــاول تنـاول علــذ ) التوحـد  اضــطراب ذوي األطفـال تنميـة قــدرة  
 امللعقـــةو كمســـ  صـــةيةة بطريقـــة املائـــدة أدوات واســـتعمال املشـــروباتو
 (.لألكل الصاحلة األشياء متييزو سندوتشو وعمل السكنيو واستخدام

 اللعب 
 التكرار 
 التعزيز 
 التنظيم 
 النمذجة 
 الواجب املنزلي 

14 

 املرحلة الثانية:
النظافة " مهارات 

 والعناية الشخصية "

 األهداف الرئيسية:
  الشخصية والعناية علذ مهارات النظافةالتدريب. 

 االهداف الفرعية:
علـذ )سسـل الوجـه واليـدين واألسـنان       تنمية قدرة األطفال ذوي اضطراب التوحـد 

وجتفيفهمو قضـاء حاجتـه بنفسـه واسـتعمال املرحـاظ وتنظيفـه وطلـب الـذهاب         
 للمرحاظو وتنظيف األنف واألذنو ومتشيط الشعر ووضع العطور(.

 اللعب 
 التكرار 
 التعزيز 
 التنظيم 
 النمذجة 
 الواجب املنزلي 

12 

 املرحلة الثالثة:
 وخلع "مهارات ارتداء
 املالبس"

 الرئيسية:األهداف 
  املالبس وخلع ارتداء علذ مهاراتالتدريب. 

 الفرعية:االهداف 

 والقمـي   البنطلـون  وخلـع  لـبس )تنمية قـدرة األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد علـذ      
 املالبــس بــني كــالتمييز والتمييــز القمــي و أزرار وتزريــر وفــ  واجلــوربو واحلــذاء
 املالبـس  ألـوان  وبـني  املالبـسو  مـن  لفـي واخل األمـامي  اجلزء وبني والصيفيةو الشتوية
 .(واملتسخة النظيفة املالبس وبني واليسارو اليمني احلذاء وبني وأمسائهاو

 اللعب 
 التكرار 
 التعزيز 
 التنظيم 
 من التخل  فنية 

 املنافسة أسباب
 النمذجة 
 الواجب املنزلي 

12 

 املرحلة الرابعة:
القيام "مهارات 

ببعض األعمال 
 "املنزلية

 الرئيسية:األهداف 
  املنزلية األعمال ببعض القيام علذ مهاراتالتدريب. 

 الفرعية:األهداف 

 والغرفـة  السـرير  ترتيـب ) تنمية قـدرة األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد علـذ     
 االصـطدام  وجتنـب  والـدرج  الكهربـاء  أمـاكن  عـن  والبعـد  الـدرجو  يف واأللعـاب 
 وجتهيـز  الغرفـةو ب املالبـس  وتعليـق  باملمسـةةو  األرظ ومسح وكنس باألثاثو
 (النباتات وسقي الشخصيةو واملتعلقات والصالة الطعام أماكن

 اللعب 
 التكرار 
 التعزيز 
 التنظيم 
 النمذجة 
 الواجب املنزلي 

12 

 إعادة التدريب علذ بعض األنشطة السابقة.  اجللسة اخلتامية
  .تقيم شامل ألنشطة الربنامج أثناء اعادة التدريب 

 - التوجيه –التعزيز 
الواجب  -جةالنمذ

 املنزلي
1 
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 س من صحة فرو  الدراسةو قام الباحث بإجرام ما يلي:قوللتح

 التةقق من صةة الفرظ األول: -1
"توجدد فدروق دالدة ةحصدائييا بدين متوسدطى رتد  درجدات ينا الفااا اةو  علا  أناع 

القبلدددى والبعدددد  علدددى فبعددداد مقيددداس المهدددارات ففدددراد المجموعدددة التجريبيدددة فدددى القياسدددين 
. وللقحالاا  مااخ صااحة هااوا الفاااا االسددتقاللية والدرجددة ال،ليددةو وذلددا لصددالل القيدداس البعددد "

لاااد  عةنقاااةخ للقعااااع علااا  داللاااة الفااااو   Wilcoxon اساااقاد  الباحااا  القباااار وبلكوكساااوو 
 ( يوض  ذل :8و وجدو  )ماتبرقةخ

 ملقارنة الفروق بني القياس القبلي  نتائج اختبار ويكلوكسون (8جدول )
 (6والبعدي ملقياس املهارات االستقاللية )ن=

 الفاعلية الداللة (Zقيمة ) جمموع الرتب متوسط الرتب الرتب األبعاد م
درجة 
 الفاعلية

 مهارات تناول الطعام والشراب 1
 السالبة
 املوجبة
 املتعادلة

0 
3.5 
0 

0 
21 

 كبرية 76,0 05,0 – 201,2

 ارات النظافة والعناية الشخصيةمه 2

 السالبة
 املوجبة
 املتعادلة

0 
3.5 
0 

0 
21 

 كبرية جًدا 85,0 05,0 – 214,2

 مهارات ارتداء وخلع املالبس 3
 السالبة
 املوجبة
 املتعادلة

0 
3.5 
0 

0 
21 

 كبرية جًدا 96,0 05,0 – 201,2

 مهارات األعمال املنزلية 4
 السالبة
 املوجبة
 املتعادلة

0 
3.5 
0 

0 
21 

 كبرية جًدا 96,0 05,0 – 201,2

 الدرجة الكلية

 السالبة
 املوجبة
 املتعادلة

0 
3.5 
0 

0 
21 

 كبرية جًدا 93,0 05,0 – 201,2

 1.96( = 0.05) عند الداللة مستو   2.58( = 0.01) عند الداللة مستو  
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( باةخ مقوسارب 0,05)عناد مساقوي  ا( وجاود فااو  دالاة إحصاا يا 8يقض  مخ الاادو  )
  درجااا  اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد بالماموعااة القاابييااة فااب كاا  مااخ القياسااةخ الاليلااب رتاا

مقيااا  المهااارا  االسااقالللية لصااال  القيااا  البعاادي أي أو مقوساا  رتاا  درجااا  علاا  والبعاادي 
بداللاة إحصاا ية ماخ نةةاا  فاب القياا  الاليلاب  عل أفااد الماموعة القاابيية فب القيا  البعدي أ 

 اضراا  القوحد.  ذوي فا  اةطلد  

 مناقشة نتائج الفرظ األول
( بااااةخ 0,05وجااااود فاااااو  دالااااة إحصااااا ياا عنااااد مسااااقوي )أشااااار  نقااااا   الفاااااا اةو  ل

مقوسرب رت  درجا  اةطفا  ذوي اضراا  القوحد بالماموعة القاابيية فب ك  ماخ القياساةخ 
 الياناام ؛ مماا يؤكاد أو ا  البعاديالاليلب والبعدي عل  مقيا  المهارا  االسقالللية لصاال  القيا

وساةلة فعالاة وناجحاة فاب تنمياة  القدربيب الالا   عل  اسقااتيايا  دينفا للقدل  المبكاا فاب تنمياة
االسقالللية لد  اةطفا  ذوي اضراا  القوحدو الويخ أصبحوا  سقرعوو االعقمااد علا  مهارا  

 تاتة  السابا ورعا ة شؤوو المنب .المأس  والمتا  والملبل والنةافة التاصية و فب  أنفسه 
-Sinai وبمااجعاااة الدراساااا  الساااابالة نااااد أنهاااا تقفااا  ماااع هاااو  النقيااااة ومنهاااا: دراساااة

Gavrilov & Golan (2020)  نماوذ  دينفاا للقادل  المبكاا المك اه  القا  توصالت إلا  أو
عاااا و القراااور المعافاااب ال حةااا  سااااعد علااا  تنمياااة فعااااالا علااا  اةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحاااد 

والمهااارا  اللغوبااةو والساالوك القكيفاابو والمهااارا  االجقماعيااةو وقااد أظهااا اةطفااا  الااويخ  عااانوو 
 & Waddington, Vanدراساااةو أعلااا .  تكي يااااا أداءماااخ انافااااا شاااد  أعاااااا القوحاااد 

Whitehouse (2019)   القا  ركاب  علا  تادرب  أمهاا  اةطفاا  ذوي اضاراا  القوحاد علا
زاد  لاااديهخ إلااا  أو جمياااع اةمهاااا   هاااانقا القااادل  المبكااااو وتوصااالت فنياااا  نماااوذ  دينفاااا ل

والقا  أساد   Eapen, Crncec & Walter (2016)ودراساة . تريةا  الياناام  اةساالة  بعاد
فااب تنميااة مهااارا  الساالوك القكيفااب كالمهااارا  نقا اهااا علاا  فعاليااة بانااام  دينفااا للقاادل  المبكااا 

 .فب سخ ما قي  المدرسة ذوي اضراا  القوحد اةطفا لد   اللغوبة واالجقماعية واالسقالللية
المالااااقا   القااادربيب وجاااود الفااااو  فاااب هاااو  النقياااااة إلااا  فاعلةااااة اليانااااام وبعااابي الباحااا  

حةاا  اسااقاد  فنيااا  مناساابة للمتاااركةخ لاال  تريةاا   االسااقالللية مهاااارا الالمساااقاد  فااب تنمةاااة 
اعقماااد اليانااام  القاادربيب علاا  الاامااا  ة والقعبباابو وكااول  كفنيااة اللعاا  والنموجاا جلسااا  الياناااام 

والماااواد واةدوا  الموجاااود  باليةئاااةو وعلااا  اةنتااارة القافةهياااة البصاااابة والحاكياااة الممقعاااة للرفااا و 
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واالبقعاد عخ اةواما اللفةية أو الم ةااا  السامريةو وذلا  ماا يقوافا  ماع ماا يقسا  باع اةطفاا  ذوي 
القادربيب الالاا    ياناام ال إو اساقادا وبمكاخ الالاو   الواسا  البصابة لاديه . اضراا  القوحد مخ قو 

تنميااة المهااارا   واضااحة فااب اابياة إر ا ااآساااو لااع  علا  اسااقااتيايا  نمااوذ  دينفااا للقاادل  المبكاا
اليةئاة  ا  الباحا  أو هاو  النقيااة  عاود ساييها إلا  تنةاي باطفاا  ذوي القوحادو و اةاالسقالللية لد  

 والقعلااي  محااددو وجااداو  يوميااةو وتنةااي  العماا و روتااةخعلاا  المبااادئ القاليااة:  يااة القااب تاتكاابالقعليم
عل  االحقياجاا  القدربيياة القاب أقاتهاا وكول  ليناء اليانام  القدربيب  البصايو وتنةي  المساحا .

 .  ذوي اضراا  القوحد أطفاله لد   مخ أج  تنمية االسقالللية الاعا ة اةمها  ومالدمو
ااا تاجااع هااو  النقااا   السااقناد اليانااام  القاادربيب علاا  ماانه  واسااقااتيايا  نمااوذ  دينفااا  وأ ضا

 جااو  انقبااا  الرفاا  وفةهااا يااق  معافااة -1للقاادل  المبكااا والقااب تاادور حااو  عااد  اسااقااتيايا  وهااب: 
 فاب وجباا  الرعاا  أو أنتارة ة الرفا بعض اةنترة أو اةلعا  القب  مكخ اسقادامها أ ناء متاارك

القااب و واالسااقحما  ا ارتااداء الملباال ا تغةةااا الملباال ا وقاات النااو (  الرعااا وتالااد   الاعا ااة )وجبااا  
وفةها ياق  تعادي   حدد موقع  -2وتاساه  فب جو  انقباهع.  ييقس  أو  ضح  الرف  مكخ أو تاع  

علاا  وجهاااا  نةاااا واضاااحة  للحصاااو  باااالعةخ؛اتصاااا  مقكااار  حاااد   طابالااة جلاااو  الرفااا  بحةاا 
 الاقالا ماخ أسابا  المنافسااة -3ماع الرفا .  وهناا وتعيةااتناا وأنمااا نةاتناا وأفواهناا أ نااء حاادي نالوج

الموجود  فب بةئة القادرب  لاعلهاا بةئاة آمناةو وذلا  باعلهاا لالياة ماخ  المتققا وفةها يق  إزالة جميع 
القااب تقنااافل علاا  جااو  الفةااديو أو الكميةااوتا واةلعااا  الميكانيكيااة واةشااياء المقحاكااة بالااو  و صااور ال

علا   Waddington, Van & Whitehouse (2019)أساد  نقاا   دراساة  انقباا  الرفا ؛ حةا 
الرفا  ذو اضاراا  وهندسقها  كوو لد   قادر أقا  ماخ المنافساة علا  انقباا   الماد ة القحك  فب اليةئة

 الرفاا  القوحاادياحااة تحديااد مسااقو  ر  للرفاا  وفةهااا يااق منرالااة الااحااة االجقماعيااة تحديااد  -4 .القوحااد
 علا  أو Rogers, Vivanti & Rocha (2017)و حةا  أساد  نقاا   دراساة بالقالاار  الاسادي

؛ لااوا  ااا  لااديه  ردود فعاا  ماقلفااة تاااا  القالااار  الاساادي ليلااابخ اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد
ا أو مااخ التااا ع جااحةاا   الرفاا تباااا إرشااادا  إ -5مسااافة اجقماعيااة أس ااا مااخ غةاااه .  جعاا  هناااك دا

يقفاعاا  اآلباااء مااع أطفاااله  مااخ لاال  إنتاااء نتاااا جديااد وتالد مااع عناادما  كااوو الرفاا  بالفعاا   عقنااب 
اااا فاااب فاااق  وإغااال  الباااا  ف وبتااابء آلاااا و وعنااادما تالااااطع اة  أو اة  مااا لا الاااد  كاااوو الرفااا  منااطا

فالااد راعاااب  ؛ لااواباإلحباااااوبتااعا بالفتاا  و فالااد يقااهاا  الرفااا  الوالااد  صااالةوالققاااا  نتاااا غةااا ذي 
 حق  تحالالت النقا   الماجو  منع.  اليانام  الحالب هو  االسقااتيايا
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 التةقق من صةة الفرظ الثاني: -2
قبدل  يختلف مستوي فدام األطفدال ذوي اضدطراب التوحدد"عل  أناع  ال انبينا الفاا 

 . مقياس مهارات االستقاللية" وبعد تطبيس البرنامج التدريبي على
الفاا ت  تحديد النسبة المئوبة للقحسخ لك  طف  عل  حد  باسقادا  لبجابة عل  هوا 

 المعادلة القالية:

 100  =  نسبة القحسخ

  يوجد اختالف فدي نسدبة التحسدن المالحدى لدد  الطفدل األول الدذي يعداني مدن التوحدد
 بي.على مقياس المهارات االستقاللية نتيجة تعرضه للبرنامج التدري

 ع(: .)ك ل األولـــــالطف
وهاااو طفااا  ذكاااا تاتةباااع الااباااعو وتقمقاااع اةساااا  بمساااقوي اققصاااادي واجقمااااعب وتعليماااب 

عااا  ولد ااع ابنااع أ، مصاااابع 44مقوساا و ال توجااد صاالة قاابااة بااةخ اة  واة و ييلاا  عمااا اة  
اااااااا 35باضااااااراا  القوحاااااادو وعمااااااا اة    عااااااا و وكاناااااات والد  الرفاااااا  بالاااحااااااةو والرفاااااا  شا

باضراا  القوحد مخ قي  المقاصصةخو ووصفت المتكلة مخ وجهة نةاا اةها  وااللصاا ةةخ 
  بالصور فب المهارا  االسقالللية ولاصة مهارا  المتاركة فب اةعما  المنبلية.

 التدرييب يف املهارات االستقاللية بعد تعرضه للربنامج األولنسبة حتسن الطفل ( 9جدول )
 الُبعد

 الدرجة
تناول مهارات 

 الطعام والشراب
مهارات النظافة 
 والعناية الشخصية

رتداء مهارات ا
 خلع املالبسو

مهارات األعمال 
 املنزلية

 الكلية الدرجات

 147 33 36 36 42 الدرجة القصوي

 67 16 17 17 18 القياس القبلي

 129 24 33 35 38 القياس البعدي

 %42 %24 %44 %50 %47 النسبة املئوية للتةسن

الدرجااااة الكليااااة علااا   اةو  ( أو النساااابة المئوبااااة للقحساااخ للرفاااا 9) قضااا  مااااخ جااادو ي
(و وأو أعلااا  نسااابة مئوباااة للقحساااخ كانااات علااا  %42قاااد بلغااات )لمقياااا  المهاااارا  االساااقالللية 

%(و يلةهاا القحساخ علا  مهاارا  تنااو  الرعاا  50مهارا  النةافة والعنا ة التاصية إذ بلغات )
يلةهااا القحسااخ علاا  مهااار  مااعااا  مهااارا  ارتااداء وللااع الملباال إذ  %(و47والتاااا  إذ بلغاات )
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%(و 24(و بةنما كانات أقا  نسابة تحساخ علا  مهاارا  اةعماا  المنبلياة إذ بلغات )%44بلغت )
علاا  المهااارا  فااب القياسااةخ الاليلااب والبعاادي علاا  مقيااا   ةو ( أداء الرفاا  ا1وبيااةخ التااك  )

 المهارا  االسقالللية.

 
 يوضح نسبة حتسن الطفل األول بعد تعرضه للربنامج التدرييب (1شكل )

يقض  مخ نقا   الرف  اةو  أنع تحسخ تحسناا ملحوظاا فب جميع المهاارا  االساقالللية 
ماعدا المهارا  القيا  ببعض اةعما  المنبلية كاو تحسنع فةها بسيرااو وباجع الباحا  ذلا  إلا  

  ل  اسقااتيايا  دينفا وفنياتع وأدواتع.فعالية اليانام  المسقاد  والالا   ع
  يوجد اختالف في نسبة التحسدن المالحدى لدد  الطفدل اليداني الدذي يعداني مدن التوحدد

 على مقياس المهارات االستقاللية نتيجة تعرضه للبرنامج التدريبي.

 أ(: .)م يــــانــــل الثــــالطف
ققصاااادي واجقمااااعب وتعليماااب وهاااو طفااا  ذكاااا تاتةباااع ال اااانبو وتقمقاااع اةساااا  بمساااقوي ا

عاا و وكانات 29عاا و وعماا اة  34ماتفعو وتوجد صلة قاابة بةخ اة  واة و ييل  عماا اة  
اا باضراا  القوحد مخ قي  المقاصصةخو ووصفت المتكلة  والد  الرف  طييريةو والرف  شا

ا  النةافااة مهااار ماخ وجهااة نةاا اةهاا  وااللصاا ةةخ بالصااور فااب المهاارا  االسااقالللية ولاصاة 
  .مهارا  ارتداء وللع الملبلة و والعنا ة التاصي
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 التدرييبيف املهارات االستقاللية بعد تعرضه للربنامج  الثانينسبة حتسن الطفل  (10جدول )
 الُبعد

 الدرجة
مهارات تناول 
 الطعام والشراب

مهارات النظافة 
 والعناية الشخصية

رتداء مهارات ا
 خلع املالبسو

ال مهارات األعم
 املنزلية

 الدرجات
 الكلية

 147 33 36 36 42 الدرجة القصوي

 69 13 18 17 21 القياس القبلي

 124 28 29 28 40 القياس البعدي

 %37 %45 %30 %30 %45 النسبة املئوية للتةسن

الدرجااة الكليااة علاا   ال ااانب ( أو النساابة المئوبااة للقحسااخ للرفاا 10) يقضاا  مااخ جاادو 
(و وأو أعلااا  نسااابة مئوباااة للقحساااخ كانااات علااا  %37قاااد بلغااات )ساااقالللية لمقياااا  المهاااارا  اال

%(و يلةهاااا 45إذ بلغااات ) تنااااو  الرعاااا  والتااااا  ومهاااارا  اةعماااا  المنبلياااة بالقسااااوي مهاااارا  
 بالقسااوي  مهاارا  ارتاداء وللاع الملبالالنةافة والعنا ة التاصية و القحسخ عل  مهارا  تناو  

علااا  المهاااارا  فاااب القياساااةخ الاليلاااب  ال اااانب( أداء الرفااا  2)%(و وبياااةخ التاااك  30إذ بلغااات )
 المهارا  االسقالللية.والبعدي عل  مقيا  

 
 يوضح نسبة التةسن اليت حصل  للطفل الثاني  (2شكل )

 يف املهارات االستقاللية بعد تعرضه للربنامج التدرييب

المهارا  االساقالللية يقض  مخ نقا   الرف  ال انب أنع تحسخ تحسناا ملحوظاا فب جميع 
تحسناا بسيرااو وباجع الباح  ذل  إل  فعالية اليانام  المسقاد  والالا   عل  اساقااتيايا  دينفاا 

  وفنياتع وأدواتع.
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  يوجد اختالف في نسبة التحسن المالحدى لدد  الطفدل اليالدث الدذي يعداني مدن التوحدد
 لتدريبي.على مقياس المهارات االستقاللية نتيجة تعرضه للبرنامج ا

 م(: .)ي ثــــالــــل الثــــالطف
وهااو طفاا  ذكااا تاتةبااع اةو  وهااو وحةاادو وتقمقااع اةسااا  بمسااقوي اققصااادي واجقماااعب 

عااااا و وعمااااا اة  32وتعليمااااب مقوساااا و وتوجااااد صاااالة قاابااااة بااااةخ اة  واة و ييلاااا  عمااااا اة  
اا باضراا  القوحد م31 خ قي  المقاصصةخو عا و وكانت والد  الرف  بالاااحةو والرف  شا

  ووصفت المتكلة مخ وجهة نةا اةه  وااللصا ةةخ بالصور فب المهارا  االسقالللية.
 ( نسبة حتسن الطفل الثالث يف املهارات االستقاللية بعد تعرضه للربنامج التدرييب110جدول )

 الُبعد
 الدرجة

مهارات تناول 
 الطعام والشراب

مهارات النظافة 
 والعناية الشخصية

رتداء رات امها
 خلع املالبسو

مهارات األعمال 
 املنزلية

 الكلية الدرجات

 147 33 36 36 42 الدرجة القصوي

 60 13 14 16 18 القياس القبلي

 103 26 29 24 25 القياس البعدي

 %29 %39 %42 %22 %17 النسبة املئوية للتةسن

الدرجااة الكليااة لاا  ع ال الاا  ( أو النساابة المئوبااة للقحسااخ للرفاا 11) يقضاا  مااخ جاادو 
(و وأو أعلااا  نسااابة مئوباااة للقحساااخ كانااات علااا  %29قاااد بلغااات )لمقياااا  المهاااارا  االساااقالللية 

إذ  اةعماا  المنبلياة%(و يلةها القحسخ عل  مهارا  45إذ بلغت ) مهارا  ارتداء وللع الملبل
بةنماا  و%(39إذ بلغات ) النةافاة والعنا اة التاصاية%(و يلةها القحسخ علا  مهاارا  39بلغت )

( 3وبيةخ التك  ) %(و17إذ بلغت ) تناو  الرعا  والتاا سانت أق  نسبة تحسخ عل  مهارا  
 المهارا  االسقالللية.عل  المهارا  فب القياسةخ الاليلب والبعدي عل  مقيا   ال ال أداء الرف  

 
 نامج التدرييبيوضح نسبة حتسن الطفل الثالث يف املهارات االستقاللية بعد تعرضه للرب (3شكل )
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يقضااا  ماااخ نقاااا   الرفااا  ال الااا  أناااع تحساااخ تحساااناا بسااايراا فاااب جمياااع المهاااارا  االساااقاللليةو 
   وباجع الباح  ذل  إل  فعالية اليانام  المسقاد  والالا   عل  اسقااتيايا  دينفا وفنياتع وأدواتع.

 م(: .)ن ةــــرابعــــة الــــالطفل
 ى لدد  الطفلدة الرابعدة التدي تعداني مدن التوحدد يوجد اختالف في نسبة التحسن المالح

 على مقياس المهارات االستقاللية نتيجة تعرضها للبرنامج التدريبي.
أفااادو  عما  اة  محاسا  بينا  واة   4وهب طفلع أن اب تاتةيهاا ال انياة ماخ أساا  تضا  

وجااد صاالة مدرسااة بااالقعلي و وتقمقااع اةسااا  بمسااقوي اققصااادي واجقماااعب وتعليمااب مسااقالاو ال ت
عااااا و وكاناااات والد  الرفلااااة  31عااااا و وعمااااا اة  36قاابااااة بااااةخ اة  واة و ييلاااا  عمااااا اة  
اصت باضراا  توحد ماخ 2017ا2ا21طييريةو والقحالت الرفلة بالماكب بقاربخ   و والرفلة شا

 قي  المقاصصةخو وتعانب مخ قصور فب معة  المهارا  االسقالللية.
 التدرييبللربنامج  ايف املهارات االستقاللية بعد تعرضه لرابعةا ةنسبة حتسن الطفل( 12جدول )

 الُبعد
 الدرجة

مهارات تناول 
 الطعام والشراب

مهارات النظافة 
 والعناية الشخصية

رتداء مهارات ا
 خلع املالبسو

مهارات األعمال 
 املنزلية

 الكلية الدرجات

 147 33 36 36 42 الدرجة القصوي

 70 15 17 21 18 القياس القبلي

 118 24 32 29 33 القياس البعدي

 %33 %27 %42 %22 %36 النسبة املئوية للتةسن

الدرجاة الكلياة لمقياا  علا   ة الاابعةلرفلا( أو النسبة المئوبة لقحسخ 12) يقض  مخ جدو 
(و وأو أعلاا  نساابة مئوبااة للقحسااخ كاناات علاا  مهااارا  ارتااداء %33قااد بلغاات )المهااارا  االسااقالللية 

إذ بلغاااات  تناااااو  الرعااااا  والتاااااا %(و يلةهااااا القحسااااخ علاااا  مهااااارا  42إذ بلغاااات ) لباااالوللااااع الم
بةنماااا كانااات أقااا  نسااابة  %(و27إذ بلغااات ) اةعماااا  المنبلياااة%(و يلةهاااا القحساااخ علااا  مهاااارا  36)

 ة( أداء الرفلا4وبياةخ التاك  ) %(و22عل  إذ بلغات ) النةافة والعنا ة التاصيةمهارا  فب تحسخ 
 المهارا  االسقالللية.لمهارا  فب القياسةخ الاليلب والبعدي عل  مقيا  عل  ا الاابعة
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 يوضح نسبة حتسن الطفلة الرابعة يف املهارات االستقاللية بعد تعرضها للربنامج (4شكل )

( أو الرفلااااة الاابعااااة تحساااانت تحسااااناا 4( والتااااك  )12وبفسااااا الباحاااا  نقااااا   الااااادو  )
ااااا فااااب جميااااع المهااااارا  االسااااقالل لية ذلاااا  إلاااا  فعاليااااة اليانااااام  المسااااقاد  والالااااا   علاااا  ملحوظا

 اسقااتيايا  دينفا وفنياتع وأدواتع. 
 ب(: .)أ ةــــامســــة الخــــالطفل
  يوجددد اخددتالف فددي نسددبة التحسددن المالحددى لددد  الطفلددة الخامسددة التددي تعدداني مددن

 التدريبي.اضطراب التوحد على مقياس المهارات االستقاللية نتيجة تعرضها للبرنامج 

أفااااادو  عمااا  اة  مااادر  واة  ال  5وهاااب طفلاااع أن اااب تاتةيهاااا الاابعاااة ماااخ أساااا  تضااا  
تعم و ومسقوي اةسا  االققصاادي واالجقمااعب والقعليماب مقوسا و وتوجاد صالة قااباة باةخ اة  

عاااا و وكانااات والد  الرفلاااة بالاااحاااةو والرفلاااة  38عاااا و وعماااا اة  45واة و ييلااا  عماااا اة  
اصت باضراا  القوحد مخ قي  الماكبو وتعانب مخ قصاور فاب بعاض المهاارا  االساقالللية  شا

  ولاصة اةس  والتا .
 يف املهارات االستقاللية بعد تعرضها للربنامج التدرييب اخلامسنسبة حتسن الطفلة ( 13جدول )

 الُبعد
 الدرجة

مهارات تناول 
 الطعام والشراب

مهارات النظافة 
 والعناية الشخصية

رتداء مهارات ا
 خلع املالبسو

مهارات األعمال 
 املنزلية

 الكلية الدرجات

 147 33 36 36 42 الدرجة القصوي

 66 13 12 17 24 القياس القبلي

 132 27 33 35 38 القياس البعدي

 %45 %42 %58 %50 %33 النسبة املئوية للتةسن
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الدرجاااة الكلياااة علااا   مساااةة الاا( أو النسااابة المئوباااة للقحساااخ للرفلااا13) يقضااا  ماااخ جااادو 
(و وأو أعلا  نسابة مئوباة للقحساخ كانات علا  مهاارا  %45قاد بلغات )لمقيا  المهاارا  االساقالللية 

إذ  النةافااة والعنا ااة التاصااية%(و يلةهااا القحسااخ علاا  مهااارا  58إذ بلغاات ) ارتااداء وللااع الملباال
بةنماااا كانااات أقااا   %(و42)إذ بلغااات  اةعماااا  المنبلياااة%(و يلةهاااا القحساااخ علااا  مهاااارا  50بلغااات )

 ة( أداء الرفلاا5وبيااةخ التااك  ) %(و33إذ بلغاات ) تناااو  الرعااا  والتاااا مهااارا  علاا  نساابة تحسااخ 
 المهارا  االسقالللية.عل  المهارا  فب القياسةخ الاليلب والبعدي عل  مقيا   الاامسة

 
 عرضها للربنامجيوضح نسبة حتسن الطفلة اخلامسة يف املهارات االستقاللية بعد ت (5شكل )

( أو الرفلاااة الاامساااة تحسااانت تحساااناا 5( والتاااك  )13وبفساااا الباحااا  نقاااا   الاااادو  )
ااااا فااااب جميااااع المهااااارا  االسااااقالللية ذلاااا  إلاااا  فعاليااااة اليانااااام  المسااااقاد  والالااااا   علاااا   ملحوظا

  اسقااتيايا  دينفا وفنياتع وأدواتع.
 ب(: .)أ ةـــادســـة الســـالطفل

ة التحسددن المالحددى لددد  الطفلددة السادسددة الددذي تعدداني مددن يوجددد اخددتالف فددي نسددب
 اضطراب التوحد على مقياس المهارات االستقاللية نتيجة تعرضها للبرنامج التدريبي.

وهب طفلع أن ب تاتةيها ال انية مخ أسا  تض  فااديخو  عما  اة  بالياباد واة  ال تعما و 
قوساا و وال توجااد صاالة قاابااة بااةخ اة  وتقمقااع اةسااا  بمسااقوي اققصااادي واجقماااعب وتعليمااب م

لصاعوبا  عدياد  أ نااء فقاا  اة  تعاضت عا و و  31عا و وعما اة  40واة و ييل  عما اة  
وكانت الوالد  قي  موعدهاو ولاجت الرفلة بالتفاا ووضعت فب حضاانةو كانات  الحم  والوالد 

اصات باضاراا  القوحاد ماخ قيا  الماكابو وتعاانب ماخ قصاور كلاب  تعاانب ماخ تاألا لغاويو وشا
  فب المهارا  االسقالللية.
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 يف املهارات االستقاللية بعد تعرضها للربنامج التدرييب السادسةنسبة حتسن الطفلة ( 14جدول )
 الُبعد

 الدرجة
مهارات تناول 
 الطعام والشراب

مهارات النظافة 
 والعناية الشخصية

رتداء مهارات ا
 خلع املالبسو

مهارات األعمال 
 يةاملنزل

 الكلية الدرجات

 147 33 36 36 42 الدرجة القصوي

 66 16 17 16 17 القياس القبلي

 100 25 30 24 22 القياس البعدي

 %23 %27 %36 %22 %12 النسبة املئوية للتةسن

الدرجااة الكليااة علاا   ة السادسااة( أو النساابة المئوبااة للقحسااخ للرفلاا14) يقضاا  مااخ جاادو 
(و وأو أعل  نسبة مئوبة للقحسخ كانت عل  مهارا  %23قد بلغت )ة لمقيا  المهارا  االسقالللي

إذ بلغاات  اةعمااا  المنبليااة%(و يلةهااا القحسااخ علاا  مهااارا  36إذ بلغاات ) ارتااداء وللااع الملباال
بةنمااا كاناات  %(و22إذ بلغاات ) النةافااة والعنا ااة التاصااية%(و يلةهااا القحسااخ علاا  مهااارا  27)

( أداء 6وبيااةخ التااك  ) %(و12إذ بلغاات ) الرعااا  والتاااا  تناااو مهااارا  علاا  أقاا  نساابة تحسااخ 
 المهارا  االسقالللية.عل  المهارا  فب القياسةخ الاليلب والبعدي عل  مقيا   السادسة ةالرفل

 
 يوضح نسبة حتسن الطفلة السادسة يف املهارات االستقاللية بعد تعرضها للربنامج (6شكل )

ااا فااب 6لتااك  )( وا14وبفسااا الباحاا  نقااا   الااادو  ) ( أو الرفلااة تحساانت تحسااناا ط يفا
المهارا  االسقالللية بعد تعاضها لليانام  القادربيب ذلا  بساي  الةااوع التاديد  القاب تعاضات 

 لها اة  والرفلة سواء فب ماحلة الحم  أو الوالد . 
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 :الثالثالتةقق من صةة الفرظ  -3
ا بدين متوسدطى رتد  درجدات ةحصدائيي  ةلدا"توجدد فدروق دعل  أناع  ال ال ينا الفاا 

ا لمتغير الجنه ) اإلناث( فدى التطبيدس البعدد  علدى الذكور و األطفال ذوي اضطراب التوحد وفقي
 –مااو . وللقحال  ماخ صاحة هاوا الفااا اساقاد  الباحا  القباار مقياس المهارات االستقاللية"

 ل :ذ( يوض  15و وجدو  )مسقاللقةخلد  عةنقةخ للقعاع عل  داللة الفاو  وبقنب 
 (6ويتين لداللة الفروق بني الذكور واإلناث يف املهارات االستقاللية )ن= –نتائج اختبار مان  (15جدول )

 العدد اجملموعة ادـــــــــــاألبع م
متوسط 
 الرتب

 مستوى الداللة (Zقيمة ) (Uقيمة ) جمموع الرتب

 مهارات تناول الطعام والشراب 1
 12.5 4.17 3 ذكور

2.5 886,0- 376,0 
 8.5 2.83 3 إناث

 مهارات النظافة والعناية الشخصية 2
 10 3.33 3 ذكور

4 225,0- 822,0 
 11 3.67 3 إناث

 مهارات ارتداء وخلع املالبس 3
 8.5 2.83 3 ذكور

2.5 899,0- 369,0 
 12.5 4.17 3 إناث

 مهارات القيام باألعمال املنزلية 4
 11 3.67 3 ذكور

4 218,0- 827,0 
 10 3.33 3 إناث

 الدرجة الكلية
 11 3.67 3 ذكور

4 218,0- 827,0- 
 10 3.33 3 إناث

( أناااع ال توجاااد فااااو  باااةخ اةطفاااا  ذوي اضاااراا  القوحاااد تعااابي 15يقضااا  ماااخ جااادو  )
لمقغةا الانل )ذكور وإنا (و حة  كانت قيمة ماو وبقنب غةا دالة إحصا ياا؛ وهوا  تةا إلا  أو 

خ الوي طاأ بعد ترية  اليانام  القدربيب فب المهاارا  االساقالللية كااو مقالاار  لاد  الاوكور القحس
 و ودراساااة إحسااااو(2012عفااااع عيااادالفادي دانياااا  ) واإلناااا و وهاااو ماااا اتفالااات معاااع نقاااا   دراساااة

اإلناا  و  باةخ الاوكور االاة إحصاا يا دعاد  وجاود فااو  والقاب توصالقا إلا   (و2016) السابع غد فاو
 المهارا  االسقاللليةو وبفسا الباح  ذل  إل  عد  أسبا  وهب:مقيا   فب اضراا  القوحدذوي 

أو المهاااارا  االساااقالللية تعاااد ماااخ المهاااارا  الحياتياااة الوظي ياااة القكاارباااة الةومياااة الاااالزمة  -1
ا مخ أساسيا  جود  الحياا  وال  مكاخ  لاميع اةطفا  بغض النةا عخ جنسه و وهب أ ضا

 وتاتب  بالصحة العامة للرف و ولاصة اةطفا  ذوي اضراا  القوحد. االسقغناء عنها
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تاااانل العةنااة الماقااار  مااخ حةاا  العمااا والمسااقوي االققصااادي واالجقماااعب والقعليمااب  -2
 لألسا ؛ مما سه  عملية ضب  المقغةاا  والقحك  فةها.

علااا   دور اةمهاااا  فاااب فهااا  المهاااارا  ومحاولاااة ترييالهاااا باااالمنب ؛ مماااا سااااعد أطفاااالهخ -3
 اسقسا  المهارا  بدرجا  مقالاربة.

 وتفسةاا  يوصب الباح  باآلتب: نقا   ما توص  إليع البح  مخ ضوء  بف
 ترية  بانام  دينفا فب مااسب ومؤسسا  رعا ة اةطفا  ذوي اضراا  القوحد. -1
د لقادربيه  عالد دورا  تدربيياة وور  عما  ةساا ومعلماب اةطفاا  ذوي اضاراا  القوحا -2

 عل  كي ية اسقادا  اسقااتيايا  نموذ  دينفا للقدل  المبكا وترييالها.
القاكةااب علاا  تنميااة المهااارا  االسااقالللية لااد  اةطفااا  ذوي اضااراا  القوحااد ولاصااة  -3

مهااارا  تناااو  الرعااا  والتاااا و ومهااارا  النةافااة والعنا ااة التاصاايةو ومهااارا  ارتااداء 
 قيا  ببعض اةعما  المنبلية.الملبل وللعهاو ومهارا  ال

حااا  البااااح ةخ علااا  إجاااااء بحاااو  تهاااق  بينااااء بااااام  تدربيياااة تعقماااد علااا  اساااقااتيايا   -4
نموذ  دينفا للقدل  المبكا فب تنمية مهارا  ألاي لد  اةطفاا  القوحاديةخ كالمهاارا  

 االجقماعية ومهارا  القواص  وغةاها.
اا لقحدياااد فئاااة ذوي اضاااراا  القوحاااد؛ إجاااااء تتاااايا مبكاااا لألطفاااا  المقاااألابخ نما يااا -5

ا لقالد   باام  تدل  مبكا له .  تمهةدا
عالاااد ناااادوا  ولالاااااءا  ماااع اةلصااااا ةةخ والمعلمااااةخ والبااااح ةخ والوالااااديخ للطاااالا علاااا   -6

 الياام  القب تري  مع اةطفا  ذوي اضراا  القوحد وتدربيه  علةها.
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 بيــــة:أواًل: املــــراجــــع العــــر
(. مساااااقو  المهاااااارا  االساااااقالللية لاااااد  اةطفاااااا  ذوي 2016إحسااااااو غاااااد فاو علااااا  الساااااابع )

اضراا  طيك القوحد المادماةخ فاب المادار  فاب ضاوء بعاض المقغةااا  الد موغاافياة 
سلياااة -ماااخ وجهاااة نةاااا المعلماااةخ النةاااامةةخ فاااب اةردو. مالاااة القابياااةو جامعاااة اةزهاااا

 .321 -298(و 2)170القابيةو 
 (. مهارا  السلوك القكيفب لووي اإلعاقة العاللية. الاباا: دار البهااء.2010إسماعة  محمد بدر)

 تاادربيب بانااام (. 2020) حساونة محمااد وأما  عيدالمسااي و ناادي ومابانااا براا و حاااف  براا 
 اةطفا  رباا سلية مالة. القعل  صعوبا  ذوي  الاوضة أطفا  لد  االسقالللية لقنمية
 .313 -250 و16 عةدوبورس جامعة

 .الكق  عال  الالاها : .والمااهالة النمو الرفولة النفل . عل (1990) حامد زهااو
 (. عل  النفل التاصية. دمت : مربعة القعلي  العالب.2001حنا عببب داوودو وناظ  هاش  )

تصااامي  باناااام  تااادربيب لقراااوبا المهاااارا  القواصااالية واالجقماعياااة . (2004 اااد موسااا  ذيااا  )را
و رسالة دكقاورا  غةاا منتاور و واالسقالللية الواتية لد  اةطفا  القوحديةخ وقيا  فاعلةقع

 سلية الدراسا  العلياو الاامعة اةردنية.
 تراااوبا فاااب مبكاااا تااادل  باناااام  فاعلياااة(. 2015) التااايو  لالاااد ومهناااد الالضاااا و محماااد ضااااار

 جامعاة -القابياة سلياة الاةم. القوحاديةخ اةطفاا  ماخ ماموعاة لد  االسقالللية المهارا 
 .207 -181 و(2)31 أسةواو

 .الاشاد الالاها : دار العاللية.(. اإلعاقا  2004عاد  عيد هللا محمد )
 دار البهااء. الاباا: القوحد.أسالة  تتايا وتالةي  اضراا   (.2015هللا محمد ) عاد  عيد
ذوي  لألطفاا  تالاد  القاب ذ النماا سأحاد للقدل  دينفا (. نموذ 2017سةد سليماو ) خعيد الاحم

 اإلرشااد شامل ماكاب عاةخ النفسابو جامعاة اإلرشااد المناب . مالاة فاب القوحاد اضراا 
 . 213 -195(و 49النفسبو )

(. فاعليااااة مقيااااا  لاااابعض المهااااارا  االسااااقالللية لااااد  2018) معاااااوو حمةاااادي عيااااد الاااااحمخ
 . 336-319و 2 (2)26. القابوبة العلو  الماهالةخ. مالة
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القاااوافالب لاااد  اةطفاااا  الاااواتوبةخ المااادماةخ وغةاااا  ك(. السااالو 2012الفادي دانياااا  )عفااااع عياااد
المدماةخ باباا اةطفا . مالة دراسا  نفسيةو رابرة االلصا ةةخ النفساةةخ المصاابة 

 .535-507(و 4)22و )ران (
الب القريي فاعلية بانام  تدربيب قا   عل  فنيا  تحلة  السلوك. (2020)إسماعة  عماو محمد 

ذوي اضاراا   السلوكيا  القكااربة لد  اةطفا  فب تنمية المهارا  االسقالللية ولفض
 و رسالة دكقورا  غةا منتور و كلية القابية جامعة دمياا.القوحد

 السااالوك تحساااةخ فاااب الاااوا  إدار  علااا  للقااادرب  باناااام  فاعلياااة .(2010) ساااعةد محماااد فاطماااة
 ماجسااقةا غةااا رسااالة الساالوكيةو متااكلته  خماا والحااد القوحااديةخ اةطفااا  لااد  القكيفااب
 شمل. عةخ القابية جامعة سلية منتور و

الماكااب  الدوحااة: الغامضااة. اإلعاقااة القوحااد .(1999) صااال  حماااد وأمااا  توفةاا  الااااويو فضااةلة
 .ال الافب االجقماعب لووي االحقياجا  الااصة

 المصابة.نالو مكقبة اة اها :الال الااصة.(. مدل  ال  القابية 2005فةولةت فؤاد ابااهي  )
 مهااااارا  لقنميااااة المبكااااا القاااادل  فااااب تاااادربيب بانااااام  فاعليااااة(. 2012)قواساااامة  عيدربااااع سااااو ا

 سلياة مالاة. اةردو فاب القوحاد اضاراا  ذوي  اةطفاا  ماخ عةناة لد  واالنقبا  القواص 
 .64 -29 و(91)23 بنهاو جامعة القابية
للقوحااد دراسااة مةدانيااة لحااالقةخ باسااقعما  نمااوذ  "دنفااا" (. القاادل  المبكااا 2015) لةنااد  بوجمعااة

Denver"الحمةاد  و رسالة ماجسقةا غةا منتور و كلية العلاو  االجقماعياةو جامعاة عياد
 ابخ باد لو الابا ا.

(. فعالياة باناام  لألمهاا  والمعلماا  فاب تنمياة المهاارا  االساقالللية 2014) ماجد عةد الحاباب
اإلعاقة العالليةو رساالة ماجساقةا غةاا منتاور و كلياة القابياة  لد  عةنة مخ اةطفا  ذوي 

 جامعة عةخ شمل.
 لاااد  االساااقالللية المهاااارا  بعاااض لقنمياااة تااادربيب . باناااام (2019) الحمةاااد عياااد إباااااهي  محماااد

 .92-57(و 3)8والموهبةو  اإلعاقة لعلو  العابية القوحديةخ. المالة اةطفا 
 لاد  االساقالللية المهاارا  بعاض تنمياة فاب تةاقه بانام  فاعلية(. ۲۰۱۸) مصبا  أحمد محمد

 المبكاا و الرفولاة القابياة سلياة -ماجساقةا رساالة الواتوباةو طياك اضاراا  ذوي  اةطفا 
 .الالاها  جامعة

(. فعالية الصور  اةردنية مخ مقيا  فاينلند للسلوك القكيفاب 2004يوسه ) خمحمد عيد الاحم
اةردوو رسااالة دكقااورا  غةااا منتااور و كليااة الدراسااا  فااب تتااايا اإلعاقااة العالليااة فااب 

 العلياو الاامعة اةردنيةو عماو.
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 الالاها : مكقبة ابخ سةناء. القوحد. اضراابا  ومواجهة المبكا (. القدل 2005) علب كام  محمد
 اإلعاقاااة ذوي  ماااخ االطفاااا  تهةئاااة: مبكاااا تااادل  باناااام  فعالياااة(. 2018) أركاااوبب عياااد هللا مهاااا

 لاباااااا ماكااااب فااااب( سااانوا  6 -3 سااااخ مااااخ اةطفاااا  لاباااااا النما يااااة ابا االضااارا )
 ذوي  وتأهةااا  لعلااو  الدوليااة المالااة. السااعود ة العابيااة المملكااة جااد  مدينااة فااب اةطفااا 

 .29 -11 و(1)9الااصةو  االحقياجا 
(. إعاداد وتالناةخ 2016)عااما الساةد  اوعياد الناصاو عياد هللاشوكت محماد و ولةد جمعع ع ماوو 

يا  لقالديا مهارا  العنا اة بالاوا  لاد  اةطفاا  ذوي اضاراا  طياك القوحاد. مالاة مق
 .333 -315(و 105)27سلية القابيةو جامعة بنهاو 
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