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 دادإـع      
 مدرس بقسم الصحة النفسية     

كلية الرتبية –جامعة طنطا       

 ،تهدف الدراسة إلى الكشف  نفم ىفدع ليةلافة المج فةىا العفة ف نافى لتافةم الحيافاف ال فة  
يشففففحجه ااففففو امعففففةم  الليالففففم  ىففففم يفففففي اسففففحكداخ ضسففففةل     ففففج تت  ج ففففة   ذلفففف  لك فففف   إذ

االضففاجاعةم الوففامواة  تتلافففة اللهففةرام االدحلةألافففة لففدع ارا ففةي ن تفففة الدراسففة  تحكم  ن تفففة 
إ فة((  تعوفف إلفىم نلفة  ضا فةي ذ ي اافف  8 ،ذوم 8)  ل ذ ي ااف تمحد( ا16الدراسة ىم)

تمحد عةللجلمنة الحجج ماة )ىتةصف ة يف م الجتوف م(  نلفة  ضا فةي ذ ي اافف الحمحفد عةللجلمنفة 
الحجلافة الكةصفة عل ةل فة  الضةعاة )ىتةصف ة يف م الجتوف م( ىفم ىفدارر الحجلافة ال كج فة  ىجا ف 

ىفح ففة االضففاجاعةم الوففامواة لذا ففةي ذ ي ااففف الحمحد)إنففدا    تففف اسففحكداخ ةة لففة   الغجلاففة
 لج ةىا ةفة ف  ، ىقاةر اللهةرام االدحلةألاة لاا ل ذ ي ااف الحمحد )إندا   البةحثة( ،البةحثة(

  تمصات  حة ا الدراسة إل م ناى لتاةم الحيااف ال ة   )إندا  البةحثة( 
يفففف م ىحمسففففا  رتفففف   ردففففةم  0.05تمدففففد لففففج ل ذام  اللففففة إحتففففة اة نتففففد ىوففففحمع  -1

اللجلفففمنح م الحجج مافففة  الضفففةعاة نافففى ىقافففةر ةة لفففة ىفح فففة االضفففاجاعةم الوفففامواة 
 لذا ةي ذ ي ااف الحمحد لى القاةر البيدع لتةلح اللجلمنة الحجج ماة 

يففففف م ىحمسفففففا  رتففففف   ردفففففةم 0.05تمدفففففد لفففففج ل ذام  اللفففففة إحتفففففة اة نتفففففد ىوفففففحمع  -2
لعماففففففى  البيففففففدع ناففففففى ىقاففففففةر ةة لففففففة ىفح ففففففة اللجلمنففففففة الحجج ماففففففة لففففففى القاةسفففففف م ا

 االضاجاعةم الوامواة لذا ةي ذ ي ااف الحمحد  ضعية ه لتةلح القاةر البيدع 

يففففف م ىحمسفففففا  رتففففف   ردفففففةم 0.05تمدفففففد لفففففج ل ذام  اللفففففة إحتفففففة اة نتفففففد ىوفففففحمع  -3
اللجلففمنح م الحجج ماففة  الضففةعاة ناففى ىقاففةر اللهففةرام االدحلةألاففة لاا ففل ذ ي ااففف 

 القاةر البيدع لتةلح اللجلمنة الحجج ماة الحمحد لى 

يففففف م ىحمسفففففا  رتففففف   ردفففففةم 0.05تمدفففففد لفففففج ل ذام  اللفففففة إحتفففففة اة نتفففففد ىوفففففحمع  -4
اللجلمنفففة الحجج مافففة لفففى القاةسففف م العمافففى  البيفففدع نافففى ىقافففةر اللهفففةرام االدحلةألافففة 

 لاا ل ذ ي ااف الحمحد لتةلح القاةر البيدع 

ىحمسا  رت  اللجلمنة الحجج ماة ناى ىقاةر تمدد لج ل ذام  اللة إحتة اة ي م  ال -5
ةة لفففة ىفح فففة االضفففاجاعةم الوفففامواة لذا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد  ىقافففةر اللهفففةرام 
االدحلةألاففة لاا ففل ذ ي ااففف الحمحففد لففى القاةسفف م البيففدع  الححبيففى )عيففد ىففج ر نفنففة 

  شهمر ىم ا حهةم المج ةىا(
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The effectiveness of a program based on gentle teaching techniques 

for reducing To reduce behavioral disorders and develop social skills 

for children with autism spectrum  

Abstract 
Thirdly: the Study aim: 

The study aims to investigate the degree of efficiency of a 
program based on techniques of gentle teaching in which parents and 
teachers participate through using disalienated techniques to reduce 
behavioral disorders and Social skills development in sample 
children.The study sample consists of 16 students (8 of females, and 8 of 
males) and divided into:Eight students in the expermental group (of the 
two genders) and eight students in the control group (of the two genders) 
Children with autism spectrum in schools of intellectual education and 
special education schools in the city of Tanta.the Study instruments: A 
list of behavioral disorders observed for children with autism spectrum 
(Prepared by the researcher),The social skills scale for autistic 
children(Prepared by the researcher), A program based upon techniques 
of gentle teaching (Prepared by the researcher).  
Resultes: 

1- There are statistical significant differences at level 0.05 among 
mediates of the degrees of the two expermental and control groups 
on A list of behavioral disorders observed for children with autism 
spectrum in the post measurement for the expermental group. 

2- There are statistical significant differences at level 0.05 among 
mediates of the degrees of the expermental group on A list of 
behavioral disorders observed for children with autism spectrum 
and its dimensions in the pre and post measurements for the post 
measurement. 

3- There are statistical significant differences at level 0.05 among 
mediates of the degrees of the two expermental and control groups 
on The social skills scale for autistic children in the post 
measurement for the expermental group. 

4- There are statistical significant differences at level 0.05 among 
mediates of the degrees of the expermental group on The social 
skills scale for autistic children in the two pre and post 
measurements for the post measurement. 

5- There are not statistical significant differences among mediates of 
the degrees of the expermental group A list of behavioral disorders 
observed for children with autism spectrum and The social skills 
scale for autistic children in the two post and following 
measurements.(after three months of completing the program).  
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؛  ذل  رهلاة ىجحاة الا ملفة الحفى تيفد جة اهحلةىًة وم جًا يحجلاة الا لشهدم ار  ة اري 
ح ففإ إ  الكمففجام الحففى يلففج يهففة ال ففج  ىففم يفففي هفف ه اللجحاففة  ،ىففم ضهففف اللجاحففل لففى حاففةة ال ففج 

هفففة اللكحا فففة  هففف ا الحشفففم ل  تشفففمل ىفففم يفلهفففة الليفففةلف الج اوفففاة لشكتففف حو ع عية  ،تففف نج ناافففو
 اسفففحجةعةتو  ، ةدراتفففو ، حةدةتفففو ،يكضفففع النحبفففةرام تحتفففل يففف ام الا فففل ىفففم ح فففإ اسفففحيدا اتو

  لة تكضع لتمألاة ه ه الل نجام  ،لال نجام الل ااة عو   ردحهة
 تيفففد االضفففاجاعةم الوفففامواة ىفففم اللشفففمفم الل رةفففة لكفففل ىفففم ي فففا  عةلا فففل ىفففم  عفففةم 

 ى ة لففة نفدهفة لففى  ةففت  ،الفف ع طحاافف  ضفج رة ىمادهففة هف ه اللشففماة ارىفج ، ىيالف م  ضةففجا 
 ذلف  ىفم يففي  ،ىلة يوةند ناى تجت  الا ل للشمفم ضيجع تتجف نتفو لفى اللوفحعمل ،ىبمج

 ضسففامل الحياففاف  ،اسففحكداخ ضسففامل م ىففم ضسففةل   اليفففه الوففاموى هلففةم ضسففامل الحيةةففد الحبففة لى
 ( 7م 1995 ،ىة ةمل اللدرسة )ل ا  حةىد ىمالى ال ة   لك   لجط التشةط لدع ضا ةي

 تفف نج اللهففةرام اادحلةألاففة لففى إنففجام اليلااففة الحياالاففة لففى اللجاحففل الحياالاففة اللكحا ففة 
اللهفةرام  إنفجام ةفد تمدفد  لافةم توفحكدخ لفى  ،يداية ىم ىجحاة الج ضفة  ححفى اللجحافة الجةى افة

 الحى يجف  ض  طحفمالج اافو امتفىم  ،العة ف عةلجنةيةرشة  الحى يعمخ يهة ااادحلةألاة ىثلم نلااة ا
ر  هففف ا سفففمف طففف نج نافففى ىفففدع  ، اليفةفففة ي تفففو  لففف م افعفففو ىفففم ح فففإ الاغفففة ،الكمفففجة الوفففةععة

 ,.Ryser. L. et al) (248 :2009   ىشةروة ول اةل    وبة اللهةرام اادحلةألاة لو
  ىفم ى فةهج ييفة  عفدل الوفمي. لا ل ي حعد الى سفلةم الا ف همالحمحد ذ ي ااف ةلا ل ل ا ل

 هفة  ذلف  ر، اجاعةم الحامر فة صفيملة  تيع فداً ضفلةلحمحفد هفم ىفم ا ثفج االلف ا   اسةساة تل ف ه نفم   فجه
ةحففجال تتففةي  اري  ففمم ىففم ارض لفف ل  طففجل  الا ففل  ،الكث ففج ىففم ى ففةهج التلففم اللكحا ففة تفف نج ناففى

  شكةص الل اا م عوج ىم تيةىاو ىع ار ثضشاةم اللجج ة الكةرد    جياو ي ضل الحيةىل ىع ار

( الحياففاف ال ففة   ع  ففو اج عففة لايلففل ىففع ارلففجا  1987 لعففد  صفف  ىففةه دففى   يففج م )
 ،اال دلةألافة    ،تشفحت اال حبفةه ،لفجط التشفةط ،ةم سفامواة شفدطدة ىثفل اليتفة اضفاجاعال طم لدطهف 

  (Piachaud , 1995: 318) لة يشلل ارا ةي ذ ع ااف الحمحد 
ولففديل نفدففى سففاموى لحتلاففة اللهففةرام اادحلةألاففة لفففدع  -حكدخ الحياففاف ال ففة    اسفف

يففداًل نففم اسففحكداخ ضسففةل    ،ارا ففةي ذ ع ااففف الحمحففد وففة  ى ففمر اهحلففةخ اليدطففد ىففم الدراسففةم
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 ،اليعففةل اللت ففجة لففى تيففدطل الوففامواةم الكافف  لففى اليفةففةم االدحلةألاففة إلففى سففامواةم إيجةياففة
ةرام اادحلةألاففة  ذلفف  علشففةروة العففة ف عةلجنةيففة سففمام امعففةم ض  الليالفف م توففهف لففى تتلاففة اللهفف

(MCGee et al.,2001: 979)  
يشفحجه  – الدراسة ال ةلاة هى ى ة لة السحكداخ يج فةىا الحيافاف ال فة   ع تاةتفو اللحيفد ة 

اففة لك فف  االضففاجاعةم الوففامواة  تتل –ااففو العففة لم  ناففى رنةيففة ارا ففةي ىففم ىيالفف م   عففةم 
   ارا ةي ذ ي ااف الحمحداللهةرام اادحلةألاة لدع 

اللشفمفم الوفامواة ضهفف ىفم الوامه اليتة ي  لفجط التشفةط  اضفاجال اال حبفةه  اال دلةألافة ييد 
  شففمل ياففجًا ناففى ىثففل يففل  ،سففاموًة   ففج تكا ففى جييحمففإذ  ،ذ ي ااففف الحمحففد اللتحشففجة يفف م ارا ففةي

    نج سابًة ناى ىوحمع ت ت اهف الدراسى   ،  يجةل  لمهف االدحلةنى  الت وى ،الم ارا ةيه  
الحجلاففة ال كج ففة علدرسففة الجفففم للففدارر لابةحثففة لففبي  ا -الل دا اففة  ام  ففةر ال  ىففم يفففي

ذ ي  عيف  ارا فةي  دفم  اسفحجنى ا حبةههفة -علدطتفة اتافة ىدرسة سي د  ىجا   الحجلاة الكةصفة 
شفةط  الوفامه اضاجاعةم سامواة ىكحا ة ىثل اضفاجال اال حبفةه  لفجط التلدطهف  حمحد ال طمااف ال

سفحتة ًا إلفى ا      امعةم م الليالىتهف  شممي ذ ي ااف الحمحد  ه الم ارا ةي  اليتة ي  اال دلةألاة
لفف ا   ،1993  يففج   إيففجاماف  نمففد الوففحةر ،1991دففم  ىففةه دفف ) راسففةم ىثففل إلاففو  مضشففةر ة ىفف

  لفف ا تمصففات البةحثففة إلففى (2006    سففل     يففج  ،2004     ففمه م   يففج  ،1995ىففمالى  حةىففد
االضففاجاعةم الوففامواة اللكحا ففة ىثففل اضففاجال اال حبففةه  لففجط ضهلاففة  راسففة الحياففاف ال ففة   لك فف  

التشةط  الوامه اليتة ي  اال دلةألاة لدي ارا ةي ذ ي ااف الحمحد؛    جًا لتدرة الدراسةم اليجلافة 
 دةمم الدراسة ال ةلاة لح ة ي اادةعة نم الحوةؤالم الحةلاةملعد  ، ا اللجةيلى ه
االضاجاعةم الوفامواة اللكحا فة ىثفل اضفاجال هل ط نج يج ةىا الحيااف ال ة   لى ي    -1

 اال حبةه  لجط التشةط  الوامه اليتة ي  ار دلةألاة لدع ارا ةي ذ ي ااف الحمحد؟

 ؟ذ ي ااف الحمحد ارا ةياالدحلةألاة لدع  لهةرامتتلاة اللى  اللعحجح هل يوةند المج ةىا -2

االضففاجاعةم الوففامواة اللكحا ففة ىثففل لففى ي فف   – دففد  إ  - هففل يلحففد تفف ن ج المج ففةىا -3
 لهففففففةرامال  تتلاففففففة اضففففففاجال اال حبففففففةه  لففففففجط التشففففففةط  الوففففففامه اليتففففففة ي  اال دلةألاففففففة

 ؟(اللحةعية لحجة للة عيد الحام ق ع حجة )يفياالدحلةألاة 
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 ،تهففدف الدراسففة إلففى الكشفف  نففم ىففدع ليةلاففة يج ففةىا ةففة ف ناففى لتاففةم الحياففاف ال ففة  
يشحجه ااو امعةم  الليالم  ىم يفي اسحكداخ ضسةل     ج تت  ج ة   ذل  لك   االضاجاعةم 

 تتلافففة  ، اال دلةألاففة الوففامواة اللكحا ففة ىثففل اضففاجال اال حبففةه  لفففجط التشففةط  الوففامه اليتففة ي
 ىوحمع اللهةرام االدحلةألاة لدع ارا ةي ذ ي ااف الحمحد 

 

 ة:ـــــــريـــــــة النظـــــــاألهمي
عةل ةهجة ىم ىجحافة  صف  اليفةفةم  اليماىفل اللجتبافة  ف حعةيى ة لة لال ةلاة تيحمج الدراسة  (ض 

    ة الحديل الوامملمدى لحيدطل ه ا الوامه اللضاجلالوامه إلى ىجحا ةضاجالع

االضفففاجاعةم الحيافففاف ال فففة   لا فففد ىفففم  عةسفففحكداخهحلفففت ا  فففدرة الدراسفففةم اليجلافففة الحفففى  (ل 
لدي  الوامواة اللكحا ة ىثل اضاجال اال حبةه  لجط التشةط  الوامه اليتة ي  اال دلةألاة

ةد  اة لى تتة لهة له ا الوامه لة ض  عي  الدراسةم اردتم ،ارا ةي ذ ي ااف الحمحد
 اللهةرام اادحلةألاة له الم ارا ةي حتلاة رتبةاو ياض  ات 

تففف تى الدراسفففة ال ةلافففة تلةشفففاًة ىفففع االتجفففةه ال فففدطإ الففف ع ط وفففد نافففى ضفففج رة اسفففحكداخ  (ه 
ويفففه  -المففجاىا الحكةىااففة )نفناففة ارعيففة ( الحففى تجوفف  ناففى الا ففل  اللدرسففة  ارسففجة 

  اللوةهلة لى تتلاة الوامواةم الحمالقاة  -اللضاجلة   ةة ى لاوامواةم

تعديف إاةر   جع شةىل ي  فد لفى ىجفةي االضفاجاعةم الوفامواة اللكحا فة ىثفل اضفاجال  (  
اال حبفففةه  لفففجط التشفففةط  الوفففامه اليتفففة ي  اال دلةألافففة لفففدع ارا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد 

  و ل  لى ىجةي الحيااف ال ة    لتاةتو 

 ة:ـــــــلتطبيقية اـــــــاألهمي
االضاجاعةم الوامواة اللكحا ة ىثفل اضفاجال اال حبفةه  لفجط التشفةط اليلل ناى ي    -1

ه سففففامه   ففففج ةنحبففففةر ع الوفففامه اليتففففة ي  اال دلةألاففففة لففففدع ارا ففففةي ذ ي ااففففف الحمحففففد 
 لى سامه ه الم ارا ةي  اةً إيجةي اً ىلة ي د( تغ ج  ،ىج مل ااو

 ألاة لدع ارا ةي ذ ي ااف الحمحد الويى إلى تتلاة اللهةرام اادحلة -2
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وافافففة الحيةىفففل الليالففف م(    –ىوفففةندة العفففة ل م يجنةيفففة تاففف  ال  فففة ىفففم ارا فففةي )امعفففةم  -3
 ىيهف ىم يفي لتاةم تدر ماة  إرشة ية يوهل تاماعهة 

 

 ة:ـــــــدود منهجيـــــــح -1
 مفففففى العفففففة ف نافففففى لتافففففةم الحيافففففاف ال فففففة   لك ففففف  حفففففدة توفففففحكدخ الدراسفففففة اللفففففتها الحجج 

 االضاجاعةم الوامواة اللكحا فة ىثفل اضفاجال اال حبفةه  لفجط التشفةط  الوفامه اليتفة ي  اال دلةألافة
ح فففإ يلثفففل المج فففةىا اللوفففحكدخ  تتلافففة اللهفففةرام اادحلةألافففة لفففدع ارا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد؛ 

ضففاجاعةم الوففامواة اللكحا ففة ىثففل اضففاجال اال حبففةه االاللحغ ففج اللوففحعل  اللحغ ففجام الحةعيففة هففى 
  اللهةرام اادحلةألاة لدع ارا ةي ذ ي ااف الحمحد  لجط التشةط  الوامه اليتة ي  اال دلةألاة 

 ة:ــــــــانيــــــــدود زمــــــــح  -2
  طحف تام ق المج ةىا ل  نفنة شهمر لاحام ق  نف( شهمر ىحةعية

 ة:  ــــــــرائيــــــــدود إجــــــــح  -3
( تال ففففف ًا ىعوفففففل م إلفففففى ىجلفففففمنح م ضفففففةعاة 16تح فففففد  الدراسفففففة عةلي تفففففة اللوفففففحكدىة )

  لة تح د  عةر  ام اللوحكدىة  ارسةل   ااحتة اة الفعةراىحج ة اللتةسبة  ، تجج ماة

 : Gentle Teaching التعليم احلانيأواًل: 

افاف ال ففة   هفم  سفف اة لحيففدطل الوفامه الكففةاى لذا فةي ذ ع االضففاجاعةم الوففامواة الحي
 ذلففف  عةسفففحكداخ ىمفففدض الثفففمال  اليعفففةل لحتلافففة الشفففيمر عةرىفففة   الل بفففة  ال ففف   اللشفففةروة ىفففع 

  (McGee, 2009: 3)اميج م 
 فةي ذ ع تافةرنفدى ددطفد لحيفدطل سفامه اراالبةحثة الحيافاف ال فة   ادجا افًةم ع  فو   تجي 

االضففاجاعةم الوففامواة اللكحا ففة ىثففل اضففاجال اال حبففةه ااففف الحمحففد الفف طم لففدطهف ىجلمنففة ىففم 
اللت فجة ىفم يففي إةةىفة   ذل  عإ يةي ارسةل     ج ، لجط التشةط  الوامه اليتة ي  اال دلةألاة

 ،ارىففة    ، الل بففة ،نفةففة إيجةياففة يفف م العففة ف عةلجنةيففة  الا ففل ذع لففجط التشففةط تحوففف عةلففدفم
 الحفففجاع   ، اللوفففة دة التففة ةة ، االت ففة  ىعةيفففل الي لففة ، التفففداةة ، الحففدألاف ، االنحلففة  اللحبفففة ي
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 ذلفف  ع سففامل طحوففف  ،اا وففة ى  تمتففى الففاف ال توففاااة يففداًل ىففم الحجو فف  ناففى الاةنففة  الكضففمم
لشفففج ط لفففى ىفففع الحجو ففف  نافففى ضهلافففة الحعفففدطج   فففج ال ،عةلحهففف ط   اللفح فففة  االححفففجاخ  الحيفففة   

 الحيااف   ذل  ىم يفي داوةم المج ةىا اللوحكدخ لى الدراسة ال ةلاة 

 ثانيًا: االضطرابات السلوكية لألطفال ذوي طيف التوحد:
 لكفم ا ح فت  ،مواة نتفد ارا فةي ذ ي اافف الحمحفد هتةه اليدطد ىفم االضفاجاعةم الوفا

 الوفامه اليتفة ي و حفد ارضفاجاعةم  البةحثة يدراسة لفجط التشفةط  ار دلةألافة  اضفاجال اال حبفةه
الوفففففامواة لفففففدي ارا فففففةي ذ ي اافففففف الحمحفففففد يتفففففةمًا ناففففف  اليدطفففففد ىفففففم الدراسفففففةم ىتهفففففة  راسفففففة 

(Dennis,2010  .Freitage,2010) سمف تتحة لهة عةلح ت لم  
 : Hyperactivityاط ــــرط النشــــأواًل: ف

صفيملة االحح فةب عةرشفاةم يش ج ىتااح لجط التشةط إلى حةلة الا فل  هفم ييفة ى ىفم 
ح فففإ طتحعفففل ىفففم ىمضفففمم ض  ىمفففة   يفففج ىفففع سفففجنة  ؛ة ةتففف جة ىفففع حجوفففة  ا فففدة   فففج هة لفففةللففد

 (  Dennis, J. H. 2010: 156االسحجةعة  ضي  ةدرتو ناى ت د اهة ض  الح مف ل هة )
ذ ع اافف الحمحفد اللضفاجل   تيجلو البةحثة إدجا اًة ع  فو اضفاجال سفاموى يجيفل الا فل

 دلةن حفو  حوةسف حو   جدفع ذلف  إلفى التشفةط ال جوفى ال ا فد  ا ،  ج ىحمالفق ذاتافًة  ادحلةألافةً  ةً ساموا
 ضفففي  ىعدرتفففو نافففى تكفففم م نفةفففةم إيجةيافففة ىفففع رلةةفففو  ، نفففدخ ت لافففو ااحبفففةط ،ةاعفففوال ا فففدة   

يضفةف إلفى  ،لاحمداو  اارشة  الكةردى ىم ةمل الل اا م عفو - ا لًة  - تيجضو  ، الل اا م عو
  و  ىهلةىو ارسةساة  اللاامل ىتول  إرا تو الض ا ة لى ضب  ذاتو  تمداو تتجلةتذ

 ة:ــــاعيــــدفــــثانيًا:االن
( اال دلةألاة لدع ارا ةي ع  هةم إتاة  ارا ةي 3م 2005 ،  يجف )ى لد التملى ى لد

اسفحجةعة ت هفج  للجلمنة ىم الوامواةم اللشةهدة اللا مظة الحى تحوف يفج  ال يفل ال جفة ى ر ي
 ىففففم نففففف ت حعففففد تافففف  الوففففامواةم لاح ك ففففج اللوففففمق ض  اللحفففف  ى ةمففففل  ،لففففدطهف لالث ففففج الفففف ع طج  ففففو

  ل ا طحت م  عمثجة ارياةم ىع ةتج المةت ال ع تتدر اسحجةعةتهف يفلو  ،االسحجةعة
م ع  ففو سففامه ي ففد( عشففمل  اضففح ح ففإ طففحف ىعةر ففة يففجف البةحثففة اال دلةألاففة إدجا اففةً  ت
ىففففم ارا ففففةي ذ ع ااففففف الحمحففففد اللضففففاجل سففففامواًة علجلمنففففة ضيففففجع ىففففم ارا ففففةي ىجلمنففففة 

ح ففإ يل ففل ارا ففةي ذ ع لففجط التشففةط إلففى اال دلةألاففة  ; ط م ناففى ايحبففةر التففمر اللحشففةيهةاليففة
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 الحوجم لى اادةعة  المةمم لى الكث ج ىم ارياةم عكفف ارا ةي الية ط م ال طم يمم م  ض ثج 
 ايحاةر اادةعة  تج ع ىم   جهف لى 

 التصادمي(:ادي )ــــوك العنــــثالثًا:السل
عةلوففامه  ذ ع ااففف الحمحففد اللضففاجل سففامواًة طحوففلم   تيجلففو البةحففإ إدجا اففًة عفف   ارا ففةي

 دلاففع ارا ففةي يلففج   لففى إحففدع ىجاحفففل  ،لةليتففة  ىففم الوففامواةم الشففة ية نتففد ارا فففةي ،اليتففة ع
 نفة ة يية فد  ، ىم الللمم ض  طبعى الوامه نةيحًة لفدع عيف  ارا فةي ،التلم ل حجة  د  ة عوامه اليتة 

ض  يتفج نافى  ،الا ل ضىو ر و طج د ض  طا ت ا حبةههة لح ع ق رغبة ىي تة ىثل ض  تشحجع لو ل بفة ىفة
ض  طجتدع ضحد ارنمال نتة ًا لى  الدتفو   هتفةه عيف  ارا فةي يية فد   وفو ضيضفًة يةصفة إذا  ضف  

يعفمخ عفةلجل    تفج نافى نفدخ تتفة ي  دمحفو عفةلج ف ىفم  ،ااف  ىتفو تتفة ي الايفةخ ح تلفة ت ،ىم ضىفو
    هات ارخ ساموو  تجوحو ناى راححو لكتو طحتة ي نم نتة ه إذا تجة ،ض و طحضمر دمنةً 

 :اهـــــــراب االنتبـــــــرابعًا: اضط
 اه:ــــات االنتبــــرابــــوم اضطــــمفه

ذ ع ااف الحمحد  لدي ارا ةي ذ ع اضاجال لجط اال حبةه الا لإدجا اًة  البةحثة يجفت
  و ا ل يية ى ىم دلافة ىفم ارنفجات تحلثفل لف  نفدخ العفدرة نافى اللثفةيجة ع اللضاجل سامواةً 

 ت هفج تاف  ارنفجات  ،  حوف عوجنة التواة   ندخ العدرة نافى االسفحجدةم ىفة تفف تيالفو عوفهملة
  اللهت  يمضمح ل  الجة   اال ة يلى  االدحلةن  

 األسباب والعوامل المسببة لالضطرابات السلوكية عند األطفال ذوي طيف التوحد:

 ة:ــــل البيئيــــوامــــالع -1

ض  اليماىفففل الم  افففة  (Freitag, C. M et al., 2010: 215)ض فففدم  راسفففة 
 ارسففففج ة تفففف نج ناففففى الا ففففل ذ ي ااففففف الحمحففففد لففففى تشففففم ل نفةةتففففو االدحلةألاففففة سففففمام ىففففع 

 ةجا  يدايل ارسجة  ال ىفم ار
 ة:ــاعيـة واالجتمــاب النفسيـاألسب -2

إلففى  دففم  ى  ففد ىففم اليماىففل الج تاففة  (Carrasco, 2009: 44) تشفف ج  حففة ا  راسففة 
 الكةصفة  اسحكداخ ارشية الكهجلاة لليجلة االضفاجاعةم اليتفماة  الم ملمدافة  الت وفاة اللحتمنفة 

 اليماىل تد ر حمي تتلاة الوامه لدع ه الم ارا ةي ىي ف إ  ح إ  ،  ي ااف الحمحدي
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 :Social skills ةـــــــاعيـــــــارات االجتمـــــــثالثًا: امله
 تعريف المهارات االجتماعية:

ع  هفة عنفة ام  سفامواةم ىعمملففة الباحثة  جرااياةال لةال ال ذةة  يفل لاةح ال  حةا تيجلهفة 
ىفم يففي الحماصفل االدحلفةنى الف ع  ،التعفة   الفحلممادحلةألاًة طحدرل نا هة الا فل إلفى  ردفة ا

 الحفى ىفم شف  هة ض  ت  فده لفى  ،ييد نلااة ىشةروة ي م ارا ةي ىم يفي ىماةف  ال افةة ال مىافة
 إةةىة نفةةم  ةد ة ىع اميج م لى ىجةلو الت وىع 

 أهمية المهارات االجتماعية:

الكم فففجة لالهفففةرام  إلفففى ارهلافففة( Darling, L. Fetal., 2009: 140)يشففف ج 
 االدحلةألاة ناى ىكحا  اللوحم ةم ناى الت م الحةلىم

  لياى اللوحمع ارسجع يوحااع الا ل ىم يفي اللهةرام االدحلةألافة ض  ي  فى ععمفمي
 امعةم  اريمة ل حيةىل ىيهف   ح ةنام  ىيو عشمل ىثلج لى دم ىم ارل ة  اللم ة 

 الا فففل إلفففى اليفففةلف ار سفففع اللكحاففف  نفففم   نافففى اللوفففحمع الحياالفففى لفففى اللدرسفففة يكفففجه
لف يوحااع ض  يجمج ضحدًا لى ه ا اللجحلع الجدطد ناى ض  ي حجىو ض  ي بو إال  ،ارسجة

 الحفى يوفحااع الا فل ىفم  ،لم اللهةرام االدحلةألاة ،ىم يفي لم الحيةىل ىع اميج م
 يفلهة ض  ي هف ىيالو  ض  يوحج   لو 

  ام االدحلةألاة هى ار اة الحى تلمم ال ج  ىم الحيةىل ىع اميج م  ناى اللوحمع اليةخ لةللهةر 

 ضنجهففة اايجففةيى ناففى ال ففج  لهففى تففدنف  ، تففجي البةحثففة ض  ضهلاففة اللهففةرام االدحلةألاففة 
ال ج  لى إ ارة نفةةتفو عفةلل اا م عفو عتفمرة صف ا ة تتافمع نافى إ شفةم ر اعف   ناعفة 

 ىففم  ةحاففة ضيففجع ط وففد الفف ام  ،ي ففتهف ىيهففف  تعاففام اللشففمفم التةتجففة نففم الح ةنففل
الوامملمدى ناى االرتبةط ي م العتمر لى اللهةرام االدحلةألاة  اليدطد ىم اللشفمفم 

ل حجتفف  ناففى ا ك ففةت ىوففحمع اللهففةرام االدحلةألاففة لففدع ال ففج  ض   ،الوففامواة  الت وففاة
ىلففة  ،يمففم  لففى حةلففة شففبو  ا لففة ىففم الحففمتج  االضففاجال المدففدا ى  العاففق االدحلففةنى

يجياو ضةل ةفدرة نافى تكفم م نفةفةم ادحلةألافة  ةد فة لف ل  لهفم ي ضفل الي لفة  تجتف  
عةاضففةلة إلففى نففدخ العففدرة ناففى الحيم ففج نففم اللشففةنج اايجةياففة  ،اليفةففةم االدحلةألاففة

  الواماة تجةه ىم طحيةىل ىيهف ىلة ط  ع إلى اضاجال اليفةةم االدحلةألاة 



 د.مي السيد عبد الشايف خفاجة
 

 10 

 :حــــدرابعــــًا: طيــــف التــــو
 ه:ـــــريفـــــتع

الفدل ل الحشكاتف   ااحتفة   لاضففجاعةم  (DSM- IV)  لفة دفةم نتفد   يفجف الحمحفد
ح ففإ ي هففج  ،للففدع ال اففةة ،هففم ألبففةرة نففم ياففل نعافف   اضففاجال لفف  التلففم –الجاعففع  –اليعااففة 

ث احهفة نفم ى 1-4  تحشفج ض ثفج نتفد الف ومر يتوفبة  ،يفي الوتمام الثف( ار لى ىم حاةة الا ل
    اليجالاةم  الكافاةم االدحلةألاة ىع ىكحا   مدد الحمحد ل  دلاع ض  ةم اليةلف ،نتد اا ة(

 :دـــــوحـــــالتف ـــــطيواع ـــــان

ال  حةةا ى ةةس    ةة  أن  ((Hancock T; Kaiser A., 2002.45تشةة ا اسا ةة  
 :أن اع م عااة

 الحمحد  ااف اضاجال -1
 ضسمجدج  ىحف ىة -2

 ىحف ىة ر ت  -3

  اضاجال اال حكةر الا مل   -4

   ج الل د   -الشةىل  لتلة  ااالضاجال  -5

  دراسة بلريستوك وآخرين(Plirstok etal., 2003): 
هففدلت الدراسففة إلففى تتلاففة ىهففةرام الحماصففل الففمظا ى لففدع اللففجاهع م ذ ي الحمحففد الشففدطد 

ل إيجةياففة  الحياففاف ال ففة     تففف اسففحكداخ المج ففةىا الفف ع ي ففد( تكةىففل يفف م الحياففاف عةسففحكداخ اففج 
ال فففة    ت ا فففل الوفففامه الحاماعفففى اا وفففة ى  الحفففدر   نافففى الحماصفففل الفففمظا ى ىفففم يففففي تقفففاف 
الح ففةنفم اا وففة اة  تعففديف ال ففجص ال حوففةل اللهففةرام المظافاففة ىففم يفففي ض شففاة تياففف يففد   

( شهج لى  جةح الاجل اايجةيافة  لتافةم يج فةىا 18لدراسة عيد اسحلجارهة )رياةم   تمصات ا
الحيااف ال ة   لفى تتلافة ىهفةرام الحماصفل الفمظا ى  اال ك فةت اللتفةح  لفى الوفامواةم   فج 

 الوم ة الحى يلمم ض  تحمادد لى الم  ة 

 ( 2007دراسة سيد أمحد البهاص:) 
ياففاف ال ففة   ضففلم يج ففةىا تففدر مى تكففةىاى هفدلت الدراسففة إلففى اسففحكداخ عيفف  لتاففةم الح

لذا ةي  امعةم  الليال م لى ي   سفامه إطف ام الف ام  تتلافة الح فةنفم االدحلةألافة لذا فةي 



2020 (4ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 11 

الحيففففدطل الم  فففف (   –ارا ففففةم  –اللحكا فففف م نعااففففًة  ىففففم ال تاففففةم اللوففففحكدىة )الحففففدألاف الحلففففةط ع 
منح م ضفففةعاة  تجج مافففة   تمصفففات ( ضا فففةي ةوفففلما إلفففى ىجلففف10 تكم فففت ن تفففة الدراسفففة ىفففم )

الدراسففففة إلففففى ليةلاففففة ال تاففففةم اللوففففحكدىة لففففى ي فففف  سففففامه إطفففف ام الفففف ام  تتلاففففة الح ففففةنفم 
 االدحلةألاة لدع ارا ةي ن تة الدراسة 

  دراسة هيس وآخرين(Hess etal., 2008) : 
مم هدلت الدراسفة إلفى ىيجلفة الكفدىةم الحفى تاعةهفة ارا فةي ذ  فى اضفاجاعةم الحمحفد وتف

ىفففم االضفففاجاعةم الوفففامواة اللوفففحكدخ لفففى لتفففمي اللفففدارر اليةىفففة يماسفففاة ض ثفففج ىفففم يلففف  
 ،الحيفدطل الوفاموى الليجلفى الحيااف ال ة  ، الحكةىل ال وفى،اسحجاتاجاةم ىوحكدىة لى دمرداة )

العتم االدحلةألاة(   تكم ت ن تة الدراسة اللو اة إلى ن تة ىحلثاة لفى  ،الحكتملمداة ال دطثة
( ا فل ذ  ففى اضفاجاعةم الحمحففد لففى 226ىيافف نمففج الماليفة  هففف يعفدىم  تعففةر جهف نففم ) (185)

اللياففف ىةةمففل التفف مف ىةةمففل الثففة ى نشففج   تمصففات الدراسففة إلففى تضففل تةم  اضفف ة لحففدر   
ااححافةه إلفى ضع فة( ىوفحلجة لحمن فق اسفحكداخ ارسفحجاتاجاة الحفى تيحلفد ناففى  لفى ضنتفةم الكدىفة   

 ر اليةىة عةلتوبة لاافل ذ ع اضاجاعةم الحمحد ار لة لى اللدار 

تمدفففد لفففج ل ذام  اللفففة إحتفففة اة يففف م ىحمسفففاةم رتففف   ردفففةم اللجلفففمنح م الحجج مافففة  -1
ةة لة اللفح ة لفضاجاعةم الوامواة لدي ارا ةي ذ ي ااف  الضةعاة ناى ىقاةر 

 لتةلح اللجلمنة الحجج ماة  بيدع )لى االتجةه ارلضل(لى القاةر ال الحمحد

تمدففد لففج ل ذام  اللففة إحتففة اة يفف م ىحمسففاةم رتفف   ردففةم اللجلمنففة الحجج ماففة لففى  -2
ةة لفففة اللفح فففة لفضفففاجاعةم الوفففامواة لفففدي القاةسففف م العمافففى  البيفففدع نافففى ىقافففةر 

 دع )لى االتجةه ارلضل( لتةلح القاةر البي ارا ةي ذ ي ااف الحمحد

تمدفففد لفففج ل ذام  اللفففة إحتفففة اة يففف م ىحمسفففاةم رتففف   ردفففةم اللجلفففمنح م الحجج مافففة  -3
 الضفففةعاة نافففى ىقافففةر اللهفففةرام االدحلةألافففة لاا فففل ذ ي اافففف الحمحفففد لفففى القافففةر 

 البيدع )لى االتجةه ارلضل( لتةلح اللجلمنة الحجج ماة 

الحجج ماففة لففى  تمدففد لففج ل ذام  اللففة إحتففة اة يفف م ىحمسففاةم رتفف   ردففةم اللجلمنففة -4
القاةسفف م العماففى  البيففدع ناففى ىقاففةر اللهففةرام االدحلةألاففة لاا ففل ذ ي ااففف الحمحففد 

 )لى االتجةه ارلضل( لتةلح القاةر البيدع 
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التمدففففد لففففج ل ذام  اللففففة إحتففففة اة يفففف م ىحمسففففاةم رتفففف  اللجلمنففففة الحجج ماففففة ناففففى  -5
   اافففف الحمحفففد ةة لفففة اللفح فففة لفضفففاجاعةم الوفففامواة لفففدي ارا فففةي ذ ي ىقاةسفففى 

 اللهةرام االدحلةألاة لاا ل ذ ي ااف الحمحد لى القاةس م البيدع  الححبيى 

 ة:ـــدراســـة الـــأواًل: عين
( ا ففًف ىففم ضا ففةي اللدرسففة الحجلاففة 17تكم ففت ن تففة الدراسففة لففى صففمرتهة اللمد اففة ىففم )

 ةفد تفف اسفحثتةم ا فًف   فجًا  ة ىلم يية م  ىم اضاجاعةم سفامواة،لحجلاة الكةصال كج ة  ىجا   ا
( ا ففًف ىففم ارا ففةي ذ ي 16لحتففبح ن تففة الدراسففة ال ةلاففة ) ،ر ففو ييففة ى ىففم نففدة اضففاجاعةم

 تف تام ق ةة لة اللفح ة الوامواة لحشكام ارا فةي اللضفاجل م سفامواًة ذ ي  ،ااف الحمحد
لففى ىففدارر الحجلاففة ال كج ففة  اللشففجل م علجا فف  الحجلاففة الكةصففة  ليالفف مااففف الحمحففد يماسففاة ال

  ةد تف ايحاةر الي تة  لعًة لاشج ط امتاةم  ،عل ةل ة الغجلاة
 ةد ت ععت البةحثة ىم ذل  نفم اج فق  ،ض  يمم  الا ل   ج ىتةل ع ىجات نضم ة -1

 الوجل الامى لكل ا ل ىم اللا ةم لى اللدرسة الحى يهة الا ل 

ىم يفي اسحكداخ ىقاةر سحة  مر   (،90-70ل وةم رلجا  الي تة ىم )حجا ح  وبة اض  ت -2
 ه( لاح عق ىم ذل   – 1998ي تاو )التمرة الجاعية( تيج   لم   ىاامة )

حتففمي هفف ه اللجلمنففة ناففى  ردففةم ىجت يففة لففى ةة لففة اللفح ففة الوففامواة لحشففكام  -3
لفففففى ىقافففففةر اللهفففففةرام  حتفففففملهف نافففففى  ردفففففةم ىتك ضفففففة  ،االضفففففاجاعةم الوفففففامواة

 ال ةلاة  االدحلةألاة اللوحكدى م لى الدراسة
( ضا فففةي )ذوفففمر  إ فففة(( عةللجلمنفففة 8تفففف تعوفففاف ضلفففجا  ن تفففة الدراسفففة إلفففى ىجلفففمنح م )

 ( ضا ةي )ذومر  إ ة(( عةللجلمنة الضةعاة  8الحجج ماة  )
ضفًة لفى ةة لفة  ضيالف وةم(  منح م لفى ىحغ فجام )اليلفج ال ىتفى، ةد تف الح عق ىم تجفة   اللجلف

   ردة الح ةنفم االدحلةألاة ع عية هة عجة   الدردة الكااة )القاةر العما (م اللفح ة الوامواة،
 ذلفففف  عةسففففحكداخ ضسففففامل ار  اه اللحلةناففففة  هففففم يحم  ففففع وففففل لففففج طم ىحوففففة   م تعج بففففًة لففففى  :أفلل 

 الحجج ماة  اللحغ جام ع  إ لج   احد لى اللجلمنة الضةعاة  اميج لى اللجلمنة 
)رى  فففففة  Man-Whitenyعةسففففحكداخ ارسففففامل ااحتففففة ى الفعففففةراىحجع عىففففة    حتففففىع : ثاناةةةةا  

 ( تمضح ذل  1،2(  دد لى )66-63 ،1989الغج  ، 
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 فالجاافل ال الا  ت ضح يلك:
 درجات اجملموعتني  لداللة الفروق بني متوسطات رتب Uقيم  (1جدول )

 اخلاصة باجملانسةة فى املتغريات التجريبية والضابط

 ريـــــــــاملتغ
 8اجملموعة الضابطة ن =  8اجملموعة التجريبية ن = 

قيمة 
U 

مستوى 
 املتوسط الداللة

جمموع 
 الرتب

 املتوسط متوسط الرتب
جمموع 
 الرتب

 متوسط الرتب

 غري دالة 29 8.125 65 83.75 8.875 71 84.25 نسبة الذكاء
 العمر الزمين

 )بالشهور(
 غري دالة 30 8.25 66 126.375 8.75 70 132.25

 (.13 -ب ن )صذا 0.05ىنا م   ى  U* الل  
( تجفففة   اللجلفففمنح م الحجج مافففة  ال ةعافففة لفففى ىحغ فففجام اليلفففج 1طحضفففح ىفففم دفففد ي )

لفففى اللحغ فففج م إلفففى ىوفففحمع الداللفففة  U وفففبة الففف وةم ح فففإ لفففف تتفففل الالفففة ،   ال ىتفففى عةلشفففهمر
اةم الفففدردةم عةلجفففد ي ض  ضلفففجا  اللجلفففمنح م ىفففم ذ  فففى  لفففة طحضفففح ىفففم ىحمسففف،   ااحتفففة اة

 (  ردة 90 -80ااف الحمحد   وبة ذوة هف تحجا ح ىم )
 لداللة الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعتني التجريبية  U(قيم  2جدول )

 والضابطة على مقياسي قائمة املالحظة السلوكية واملهارات االجتماعية )القياس القبلي(.

 ريــــــــاملتغ اســــــياملق
قيمة  8اجملموعة الضابطة ن =  8اجملموعة التجريبية ن = 

U 
مستوى 
جمموع  املتوسط الداللة

 الرتب
متوسط 

جمموع  املتوسط الرتب
 الرتب

متوسط 
 الرتب

قائمة املالحظة 
السلوكية 

لالضطرابات 
السلوكية لدي 
األطفال ذوي 
 طيف التوحد

السلوك 
 غري دالة 30 8.25 66 25.50 8.75 70 26.13 العنادي

اضطراب 
 غري دالة 28 8.75 70 23.44 8.25 66 24.22 االنتباه

 غري دالة 33 9.73 75 21.55 9.75 78 27.11 فرط النشاط
 غري دالة 25 7.87 63 26.77 8.50 68 22.14 االندفاعية

املهارات 
االجتماعية 

للطفل ذوي طيف 
 التوحد

الضبط 
 غري دالة 29 8.13 65 8.88 8.88 71 9.35 االجتماعي

االعتناء 
 غري دالة 26 7.75 62 8.00 9.25 74 8.85 االجتماعي

التواصل 
 غري دالة 27 7.88 63 9.38 9.13 73 12.50 االجتماعي

 غري دالة 24 7.50 60 25.88 9.50 76 30.7 الدرجة الكلية

 (.13 -ب ن )صذا 0.05ىنا م   ى  U* الل  
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( نفففدخ  دفففم  لفففج ل  الفففة يففف م اللجلفففمنح م الحجج مافففة  الضفففةعاة لفففى 2ح ىفففم دفففد ي )طحضففف
إلى ىوحمع الداللة ااحتة اة نافى ىقاةسفى ةة لفة اللفح فة  Uح إ لف تتل الالة  ،القاةر العماى

 الوامواة لذا ةي ذ ي ااف الحمحد  اللهةرام االدحلةألاة عةرعية  ال جألاة  الدردة الكااة لكل ىتهف 

 دم:ــــــــــج املستخــــــــــًا: املنهـــثاني

 المنهج الذى تقوم عليه الدراسة: -1
تيحلد الدراسة ال ةلاة ناى اللتها الحجج مى عةنحبةرهة  راسة تجج ماة تهدف إلفى الحيفجف 
ناففى ليةلاففة يج ففةىا ةففة ف ناففى لتاففةم الحياففاف ال ففة   لك فف  حففدة االضففاجاعةم الوففامواة لففدي 

ح فففإ يلثفففل المج فففةىا اللوفففحكدخ   ضنفففجه نافففى اللهفففةرام االدحلةألافففة، الحمحفففد ارا فففةي ذ ي اافففف
 تهفففدف الدراسفففة إلفففى الحيفففجف نافففى ىفففدع تفففةن ج هففف ا اللحغ فففج نافففى نفففد  ىفففم  ،اللحغ فففج اللوفففحعل

اللحغ جام الحةعية  اللحلثاة لى االضاجاعةم الوامواة  اللهةرام االدحلةألاة لفدع هف الم ارا فةي 
  ماة( )ضلجا  اللجلمنة الحجج 

 ة:ـــــــدراســـــــًا: أدوات الـــثالث

 ج(: – 1998مقياس ستانفورد بينيه للذكاء )الصورة الرابعة( تعريب لويس مليكة ) -1
ييحمفففج هففف ا اللقافففةر ىفففم ض ثفففج ىعفففةطا  الففف وةم اسفففحكداىًة لا  فففةم اليلج فففة اللكحا فففة ىفففم 

ةي ذ ي اافف الحمحفد  الحكاف  لحشكام نفم ارا ف  هم ض اة ىهلة ،ستح م إلى ىة لمل الوبي م
 اليعاى  الحةيج الدراسى  اللمهمل م 

تمفدض عةيحبفةر الل فج ام  ، تحكم  التمرة الجاعيفة لالقافةر ىفم يلوفة نشفج ايحبفةرًا لجألافةً 
  تتحهى عةيحبةر يتةم اللية الم  ، ت دطد اللوةر

 ذلفف   ل ىتففى،لال  ففمص علففة طح ففق  نلففجه ا   مففدض تام ففق االيحبففةر يح دطففد اللوففحمع العةنففدع
لإذا لشل لى اادةعة ناى وفل لعجاتفو   وفلى  ،ع   يج   ناى دلاع ضس اة االيحبةر الليج ت نااو

تف تعديف ايحبةرام اللوحمع ارناى ححى ي شل الل  فمص لفى اادةعفة نافى وفل  ،)اللوحمع العةندي(
 )اللوحمع الوع  ( نتد ذل  طحمة  تام ق االيحبةر   ولى  ،الل ج ام لى نفنة ىوحم ةم ىححةلاة

ي و  اليلج اليعاى لال  مص ىم يفي دلاع ض  ا  االيحبةرام الحى ضدةل نتهة عيفد 
 إضةلة اللوحمع العةندع  ةولحهة ناى اليلج ال ىتى السحكجاه  وبة ال وةم 
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ولة تفف تاماعفو نافى  م ىتةسبة لجلاع ىعةطاوو ال جألاة،  حلحع اللقاةر عليدالم صدل  نبة
يملةم الفحياف  اللحكا ف م م ارا ةي الية ط م  ذ ي ااف الحمحد  اللح مة م  ذ  فى صفل ةم ىكحا ة ى

ه،  – 1998   ف  يف م تاف  ال  فةم )لفم   ىاامفو، وة ت  حة جفو ت وفد ةفدرة اللقافةر نافى الحل نعااًة،
  ةد اسحكدىحو البةحثة لالجة وة ي م اللجلمنة الضةعاة  الحجج ماة لى ىحغ ج ال وةم  (،1-3
 إندا   البةحثة اللفح ة لفضاجاعةم الوامواة لاا ل ذ ي ااف الحمحدم ةة لة -1

 تحكم  ةة لة اللفح ة الضاجاعةم الوامواة لاا ل ذ ي ااف الحمحد ىم ضرليفة ضعيفة  
 هى لجط التشةط  اضاجال اال حبةه  اال دلةألاة  اليتة  

 –ض الفق ضحاة فًة  –ق   حف اادةعة ناى ألبةرام اللقافةر ىفم يففي نفنفة ايحافةرام )ض الف
 ،صف ج( نافى الحفمإلى  واهفة ألبفةرام ىمدبفة ضع لفى اتجفةه  احفد-1-2ال ض الق( ت يف  الفدردةم )

  ض  اريتة ى الت وى   عمخ يحام ق اللقاةر اللياف
قامة  الباحثة  سح ةال الئصةايس ال ةاي م ام  ل  عاةا  ى ةس  ،ففس الاسا   الحالا 

 :ح ال  حا، فيلك من  اللل يفل لا( لذ  من األلذا50)ن=  ى ن 
 ينـــدق المحكمـــص: 

ةةىفففت البةحثفففة عيفففجت العة لفففة ناففف  نشفففجة ىفففم ارسفففةت ة اللحكتتففف م علجفففةي التففف ة 
 ةد تف تيدطل ال بةرام ابعفًة ررام الوفة ة الل ملف م  الت   الحجلمي عةل ةة  ق  لتهة، الت واة  ناف

  % ىم ضرا هف 80طح ق ي تهف يتوبة االة 

 نـــويـــدق التكـــص: 
 ذلفففف  ع وففففةل ىتفففف ملة ىيففففةىفم االرتبففففةط يفففف م ضعيففففة  اللقاففففةر  الدردففففة الكااففففة ولففففة 

 ( 3طمض هة دد ي )
 (قيم معامالت االرتباط بني درجة أبعاد قائمة مالحظة االضطرابات السلوكية 3جدول )

 للطفل ذوي طيف التوحد والدرجة الكلية
 عيةاالندفا اضطراب االنتباه فرط النشاط العناد 
 .**296 .**469 .**261 - العناد

 .**404 .**395 - .**261 فرط النشاط
 .**402 - .**395 .**469 اضطراب االنتباه

 - .**402 .**404 .**296 االندفاعية
 .**661 .**797 .**717 .**695 الدرجة الكلية

 0.01**اال  جحصاياال ىنا م   ى  0.05*اال  جحصاياال ىنا م   ى 
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( 0.01( طحضح ض  دلاع ىيةىفم االرتبةط  الة إحتة اًة نتد ىوحمع )3د ي )ىم الج
 علة ييتى ض  الحلةس  الداياى لالقاةر يش ج إلى صدل العة لة 

 اتــــــالثب: 
ذ ي ااففف  ( ىففم ا ففل ىففم ارا ففةي50) =   لففة تففف حوففةل نبففةم العة لففة ناففى ن تففة

 الحمحد عيدة اجل إحتة اةم
 ج  بةخ -اج عة ضل ة  

 حج  ة التتفاة ال 
 :كرونباخ-طريقة ألفا -1

 Alpha-Cronbach ج  بفةخ -اسحكدىت البةحثة لاح  د ىفم نبفةم اللقافةر اج عفة ضل فة
  (  هم ىيةىل نبةم  اي 875 ةد ياغ ىيةىل الثبةم ) ،SPSSىم يفي المج ةىا ااحتة ى 

 :Split-halfطريقة التجزئة النصفية  -2

 وفة   يفجا    دحلفة  –الثبةم ناى ىية لة سفم جىة   انحلدم البةحثة لى حوةل ىيةىل
  ( ناى الحجت    هم ىيةىل نبةم  اي 912 ،912ىيةىل الثبةم )

 ىم ول ىة سمق يلمم العمي ض  اللقاةر طحلحع يدردة ىتةسبة ىم التدل  الثبةم 
 )إعداد / الباحثة( :تجتماعية لطأطفا  ذوي طيف التوحدمقياس المهارات اال -2

 ه ا اللقاةر وى يوحكدخ ىع ارا ةي ل  ىجحاة الا ملة ححى  هةطحهة تف إندا  
    هدف اللقاةر إلى الحيجف ناى ىوحمع الليةرام االدحلةألاة له الم ارا ةي 

ألبفففففةرة اتضفففففح ىففففففم يففففففي الح ا فففففل اليففففففةىاى ض هفففففة تشففففففبع  36  حكفففففم  اللقافففففةر ىففففففم 
 ناى نفنة ضعية  هىم

 ةتففو اتجففةه اميففج م  ت جوففو   ففمهف،حجو   يتففى ضففب  الا ففل لفف الضةةبا الر  ةةاىس:  (أ 
 ألبةرة(ناى الحية   ىيهف  االتتةي يهف  الحمادد  ساهف  )  ضف انتح  نشج  حجصو 

م  ىففم حملففو   يتففى ا شففغةي الا ففل عةلعففة ف عةلجنةيففة لففو  لففةميج الى نةةاا الر  ةةاىس:  (ل 
اففًة  )  ضففف  اليلففل دةهففدًا ناففى دفف ل ا حبففةهف  ىشففةروحهف ا  يةل  الوففج ر لمدففم ه ىيهففف،

 انتح  نشج ألبةرة(

صفداةةم ىفع      يتى ةدرة الا ل نافى إةةىفة نفةفةم ا بفة     ة ال  اص  الر  اىس: (ج 
   )  ضف انتح  نشج ألبةرة(اميج م  ال  ةب نا هة
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ال  -ضحاة فة ض الفق–  حف اادةعة ناى ألبةرام اللقاةر ىم يفي نفنة ايحافةرام )ض الفق 
اماة الحفى تحبفع نمف  صف ج( نافى الحفمالى عإسفثتةم ال بفةرام الوف – 1 -2ض الق( ت ي  الفدردةم )

ولة ي تفل  ة لى ول عيد ىم ارعية  الثفنة،   تل الل  مص ناى  ردة ىوحعا ه ا الحدر ا،
(  ردفة  تفدي الدردفة اللجت يفة نافى 72- الحفى تحفجا ح يف م )صف ج لى اللقافةر، ناى  ردة وااة

  عففففمخ يحام فففففق اللقافففففةر الليافففففف ض   ليمففففف  صففففف اح،وففففحمع ىجت فففففع لالهفففففةرام االدحلةألاففففة،  اى
 اريتة ى الت وى ض  ضع شكم لو نفةة  ناعة عةلا ل 

 ق:ــــاس للتطبيــــة المقيــــالحيــــص
 :ينــــدق المحكمــــص

ةةىففت البةحثففة عيففجت اللقاففةر نافف  نشففجة ىففم ارسففةت ة اللحكتتفف م علجففةي التفف ة 
 ةد تف تيدطل ال بةرام ابعفًة ررام الوفة ة الل ملف م   ق  لتهة،الت   الحجلمي عةل ةة   الت واة  ناف

  % ىم ضرا هف 80طح ق ي تهف يتوبة االة 
 :رداتـــدق المفـــص

ةةىفففت البةحثفففة ع وفففةل ىيةىفففل االرتبفففةط يففف م  ردفففة وفففل ى فففج ة  الدردفففة الكاافففة للقافففةر 
م الفدردةم ى مفًة ر ىجلفم اللهةرام االدحلةألاة عيد حف ف  ردفة ال بفةرة ىفم الدردفة الكاافة عةنحبفة

  حضففح ىففم الجففد ي الحففةلى ض  ىيففةىفم االرتبففةط لكففل ال بففةرام دلايهففة  الففة  لل حففمع ال بففةرة،
  0.01 ىوحمع  0.05نتد ىوحمع 

 يوضح نتائج صدق املفردات ملقياس املهارات االجتماعية (4جدول )

معامل االرتباط بالدرجة  رقم العبارة
رتباط معامل اال رقم العبارة الكلية

 بالدرجة الكلية
رقم 

 العبارة
معامل االرتباط بالدرجة 

 الكلية
1 0.536** 13 0.529** 25 0.792** 
2 0.348* 14 0.693** 26 0.449** 
3 -0.693** 15 -0.558** 27 0.745** 
4 -0.451** 16 -0.709** 28 -0.505** 
5 0.625** 17 0.575** 29 0.575** 
6 0.478** 18 0.693** 30 0.368** 
7 -0.710** 19 -0.379** 31 -0.730** 
8 0.566** 20 -0.704** 32 0.598** 
9 0.622** 21 0.516** 33 0.808** 
10 -0.371** 22 0.888** 34 -0.619** 
11 0.664** 23 -0.540** 35 0.666** 
12 0.577** 24 0.866** 36 0.569** 
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 :ـــــاسات المقيـــــثب

( ىففم 50 )  = ةةىففت البةحثففة ع وفةل نبففةم اللقاففةر نافى ن تففة ل ةلافة، لفى الدراسففة ا
ارا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد علفففدارر الحجلافففة ال كج فففة  ىجا ففف  الحجلافففة الكةصفففة عل ةل فففة الغجلافففة 

 لاغففت ىيففةىفم  دحلففة (،  ىيةىففل ضل ففة وج  بففةخ، –عاج عففة الحج  ففة التتفففاة )سففم جىة  يففجض   
 ناى الحمالى 0.943. 0.787.  0.833الثف( الثبةم لادردة الكااة عةلاجل 

 برنامج التعليم الحاني المستخدم فى الدراسة )إعداد الباحثة(: -3
ييفد المج فةىا اللوففحكدخ لفى الدراسفة ال ةلاففة ىفم المفجاىا الحدر ماففة الحكةىاافة ح فإ يشففحلل 

 ناى د ضطم يابعة  عشمل ىح اىم هلةم
نافففى وافاففففة اسففففحكداخ عيففف  لتاففففةم تيففففدطل يج فففةىا إرشففففة ع تفففدر مى للعففففةم  الليالفففف م  (ض 

  ىع ارا ةي ذ  ى ااف الحمحد إنة ة الحمداو( –الوامه   ج الحت  جي )عةلحمداو 
يج ففةىا تففدر مى لذا ففةي ن تففة الدراسففة ناففى ىجلمنففة ىففم ار شففاة  اللهففةخ عةسففحكداخ عيفف   (ل 

 سففففمف  هفففففار  ام  التففففمر  اللوففففة ل ال وففففةياة البوففففااة ىففففع ىحةعيففففة امعففففةم  الليالفففف م ل
توففحكدخ البةحثففة عيفف  ال تاففةم الكةصففة يحيففدطل االضففاجاعةم الوففامواة لففدع هفف الم ارا ففةي 

الحيفدطل  –ااا فةم  –الحشفم ل - يهد م يد   ضياةمتيااف  –اللعةاية  –الحجةهل ىثل لتاة )
 ضب  اللث ج(  –اللشةروة لى الحعدطج  –ت ا ل اللهلة  –الحي    ض  الحدألاف  –الم  ى 

  ع ضلجا  ن تة اللجلمنة الحجج ماةطحلثل لى ي   االضاجاعةم الوامواة لد (ض 
نفةحففففو يح وففففم اللهففففةرام االدحلةألاففففة  الحماصففففل ىففففع اميففففج م ىففففم يفففففي اللشففففةروة  (ل 

 الليال م( المددا اة ىع العة ل م عةلجنةية  ايل الل سوة الحياالاة  يةردهة )امعةم   

 ج:ــــــامـــــــربنــــــة للــــــرائيـــــداف اإلجـــــــاأله
 بالنسبة لآلباء والمعلمين: ( أ

إرشففة  امعففةم  الليالفف م إلففى تجتفف  اسففحكداخ ارسففةل   الحت  ج ففة لففى تيففدطل االضففاجاعةم  -1
    تكفففففةلاف االسفففففحجةعة ،الوفففففامواة لفففففدي ارا فففففةي ذ ي اافففففف الحمحفففففد وةسفففففحكداخ اليعفففففةل

 لت جة الح ةنااة لاوامه الحى ت  ع إلى سمم الحمالق االدحلةنى لذا ةي ا،

تدر   امعةم  الليال م نافى اسفحكداخ لتافة الحفدألاف لوفامه  يفج إيجفةيى يعفمخ عفو الا فل  -2
  لحمحد طتةة  االضاجاعةم الوامواةذ ي ااف ا
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 اال حبفةه الف ع  تدر   امعةم  الليال م ناى اسحكداخ لتاة الحجةهل  ذل  عإيعفةف الحفدألاف -3
  نتةم الاةىو عةالضاجاعةم الوامواةي تل نااو الا ل ذ ي ااف الحمحد ض

إنة ة الحمداو لاوامه التة ر ىفم  –تدر   امعةم  الليال م ناى اسحكداخ لتاة الحمداو  -4
 الا ل ذ ي ااف الحمحد اللضاجل سامواًة 

  لحج  ففة اللهففةخ الحففى يعففمخ يهففة تففدر   امعففةم  الليالفف م ناففى اسففحكداخ لتاففة ت ا ففل اللهلففة  ذلفف -5
  ضلة   جةحو لى وةلة اللهةخ اللااملة ىتو  ،الا ل ذ ي ااف الحمحد اللضاجل سامواةً 

تففدر مهف ناففى اسففحكداخ لتاففة الحشففم ل للوففةندة ارا ففةي ناففى الح ةنففل لففى ىماةفف  ال اففةة  -6
 اللكحا ة  تتلاة عي  ىهةرام ال اةة ارسةساة لدع ضلجا  الي تة 

 ىشففةروحو لففى ض ام  ،اففى تيففدطل الم  ففة الل ااففة عةلا ففل لحتةسفف  تتففمم ار شففاةتففدر مهف ن -7
 عي  اللهةخ الحى تبيده نم اضاجاعةتو الوامواة 

 بالنسبة ألطفا  أفراد العينة: ( ب
تففدر   الا ففل ذ ي ااففف الحمحففد اللضففاجل سففامواًة ناففى ىجلمنففة ىففم ار شففاة الحففى  -1

 م  عةم  ىيال م تحتةس  ىع ةدراتو علشةروة العة ل م يجنةطحو ى

تدر   الا ل ذ ي ااف الحمحد اللضاجل سفامواًة ىفم يففي رلف  الحفدألاف الف ع يعفدخ لفو ىلفة  -2
 ي عق ىم  جةح لى نفةةتو اايجةياة ىع اميج م  لا  ىجتباًة عةلكضمم  االسحوفخ 

تيااف الا ل ذ ي اافف الحمحفد اللضفاجل سفامواًة وافافة ااالبفةي نافى  يفج م  الح فجه   فمهف  -3
  ندخ الكمف ىم  دم هف  ، ال جص ناى الحية   ىيهف ،تتلاة الح ةنل اايجةيى ىيهف  

 فم م ت ب ق البانامج ى س أسبع  مااح  هس:
 ج:ـــامـــرنـــة البـــدايـــب (أ 

امعففةم  الليالفف م  ارا ففةي اللشففةرو م لففى المج ففةىا اليفدففى طففحف الحيففةرف يفف م البةحثففة   
  ي م ضلفجا  اللجلمنفة  وف ل  رلفع الفج ح الليتم فة ي فتهف  االت فةل  ت ع ق ةدر ىم ارل ة  الحلةس

 ناى وافاة الحيةىل ضنتةم المج ةىا 
 مرحلة تطبيق البرنامج: (ب 

ح فففإ طفففحف  فةفففة يففف م اللشفففةرو م لفففى المج فففةىا،  فففحف ىفففم يففففي هففف ه اللجحافففة تفففدألاف الي
ة  لج ففةىا الحياففاف ىوففةندتهف ناففى لهففف االضففاجاعةم الوففامواة  ضسففبةيهة  اففجل نفدففةه اللكحا فف
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ال ة    ال تاةم اللوفحكدىة  وافافة تت  ف هة ىفم يففي تفدر مهف نافى هف ه ال تافةم الحفى توفةندهف 
 ناى تيدطل سامواةم الا ل ذ ي ااف الحمحد اللضاجل سامواًة 

 مرحلة تقييم البرنامج: (ج 

  فففحف ل هفففة ىيجلفففة اا جفففة ام الحفففى حععهفففة المج فففةىا  ىفففدع لةنا حفففو لاحكفافففف ىفففم حفففدة 
 ي اافف الحمحفد االضاجاعةم الوفامواة  ىفدع تف ن جه نافى اللهفةرام االدحلةألافة لفدع ارا فةي ذ

 ذلفف  ىففم يفففي تام ففق القاففةر البيففدع ار ي  ىعةر ففة الففدردةم الحففى طففحف  اللضففاجل م سففامواة،
 تام ق المج ةىا نا هة 

 ة:ـــابعـــة المتـــرحلـــم (د 

المج ففةىا العففة ف ناففى لتاففةم الحياففاف ال ففة     ل هففة طففحف الح   ففد ىففم ىففدع اسففحلجار ة ليةلاففة
لك ففف  حفففدة االضفففاجاعةم الوفففامواة  لافففة  ضنفففجه نافففى اللهفففةرام االدحلةألافففة لفففدع ارا فففةي ذ ي 

 ااف الحمحد اللضاجل م سامواًة 
الثفففففة ى  ىعةر حفففففو عفففففةر ي عيفففففد لحفففففجة  ىتافففففة   ذلففففف  ىفففففم يففففففي تام فففففق القافففففةر البيفففففدع

 تتل إلى نفنة شهمر 

 النظامات ال س ي  نا جل ها البانامج:
اسفففحتدم البةحثفففة لفففى يتفففةم يج ةىجهفففة نافففى الت ج فففة الوفففامواة    ج فففة الفففحياف االدحلفففةنى 

ي ااففف الحمحففد )لبة ففد را( لففى ت وفف جهلة رسففبةل حففد ( االضففاجاعةم الوففامواة لففدع ارا ففةي ذ  
  ذل  ناى الت م الحةلىم ،اللضاجل م سامواةً 

 ة:ــــــــوكيــــة السلــــــــريــــالنظأ( 
ع ض  دلافع ض فمام الوفامه هفى ى تفاة ىمم فةم الم  فة  إ طجع ض تةر عالت ج فة الوفامواةح

تغ  فج الوفامه  –ت ساوفًة نافى هف ا اللمفدض  – ىفم نفف يلمفم   ج ف االدحلةألافة الل اافة عفةل ج ، ال
 اسحتة ًا إلى ه ه الت ج ة لفإ   ى ي  ة ال ج   تتلاة ال ج ف الل ااة عو نم اج ق إحدا( تغ  ج ل

إلففففى اللشففففمفم الوففففامواة  ىففففم ي تهففففة االضففففاجاعةم الوففففامواة الحففففى ييففففة ى ىتهففففة ارا ففففةي تجدففففع 
 إلفففى اليماىفففل االدحلةألافففة  الت وفففاة الحفففى ىفففج ا يهفففة يففففي نلاافففة  ال فففج ف الم  افففة الل اافففة يهفففف،

 ( 74م 1992 ،مام لى اللت ي ض  اللدرسة )دةيج نمد ال ل د دةيج  يج   الحتش ة االدحلةألاة س
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 نظرية التعلم االجتماعى:ب( 
الوفمع ىتهفة  –ع إلى ض  ال ج  طفحياف دلافع ض فمام الوفامه  تش ج ع  ج ة الحياف االدحلةنى

شف ة يففي نلاافة الحت  التل دفة  اليفةفة الوفمماة ىفم نم اج ق الحعا فد  الل ة فةة –   ج الومع 
  ىةيفح و ال ج  لى سامه اميج م لى الم  ة الحى ي اش ل هة  االدحلةألاة،

   ود ض تةر ه ه الت ج ة ناى إىمة اة تغ  ج الوامه  تمد هو نم اج ق تعديف التلةذه 
التفف ا ة لاوففامه اللج ففمل ااففو  ال ففإ ناففى ى ة ةتهففة   تبيففًة لهفف ا يلمففم نفففه االضففاجاعةم 

عديف  لفةذه ةفد ة لاوفامه التف اح اللاافمل  ىفح حهفة  حفإ ارا فةي الوامواة لدع ارا ةي يح
 (Bandoura, 2008: 100) .  ذ ي ااف الحمحد اللضاجل سامواًة ناى ااةحدام يهة

 فة   م الحيافاف التيجت البةحثة االة طاى لكل لتافة ىفم لتافةم المج فةىا العفة ف نافى لتافة
 لتافة الحفدألاف  ة ة الحمدافو، لتافة إنف ىثل لتاة اللتةةشة  ال مار،  لتاة الل ةضجة،  لتاة الحمدافو،

 لتافة  ة ااا ةم،  لتاة ت ا ل اللهلفة، لتا  لتاة اللمةل ة،  لتاة الحشم ل، الوام (، –)االيجةي  
 لتافة  ،  لتافة الحجةهفل،  لتافة اللعةايفة،الحيدطل الم   ،  لتاة ضب  اللث ج،  لتاة تمل ج المفدا ل

 ةففففد     ضياففففةم،  لتاففففة المادفففف  اللت لفففف ، لتاففففة الحياففففاف يففففد الح ففففةنفم اللجتكفففف ة نافففف  الحعففففدطج،
اسففففحكدىت البةحثففففة وففففل هفففف ه ال تاففففةم لك فففف  حففففدة االضففففاجاعةم الوففففامواة  تتلاففففة اللهففففةرام 

 االدحلةألاة لدي ارا ةي ذ ي ااف الحمحد 

 احلوار:فنية املناقشة و -1
ح فإ يوفحااع الليافف  امعفةم لفى  ض  يمفم  ليفةاًل ىفع عيف  ارا فةي، ىتةةشة الوفامه يلمفم

لهفف يوفحج مم     ج اللج مل ااو علتةةشة الا ل، الغةل  ض  طد  م  ىوةندة الا ل لى تغ  ج سامه
ليافى الليافف لف ا  الا  افة ض  اللهفةرام االدحلةألافة،ناى   م د د للثل ه ه اللتةةشفة سفمام عةللهفةرام 

 امعةم تشفم ل نفةفة ا بفة عةلا فل ححفى طمالفق الا فل نافى ى ة لفة نلفل عيف  الحغ  فجام الوفامواة 
  (McGee, 2009)لى ح م ييد اللياف  امعةم علوة دة الا ل  ض  طمدد لالوةندة ض  الح و ج

 فنية التوجيه وإعادة التوجيه: -2
ا ل االسففحجةعةم   ففج اللف لففة )اليففل  الغففجت ىففم لتاففة إنففة ة الحمداففو هففم االتتففةي يمففد

ه ا يداًل ىم هف ا( لحماصفل لا فج  ض  االسفحجةعةم الحفى ض هفت الح فةنفم ىوفبعًة حفة م اهحلةىفًة لفف 



 د.مي السيد عبد الشايف خفاجة
 

 22 

تيففد ليةلففة  لحمصففل لا ففج  ض  اللمةلفف ة ىحةحففة . ولففة تحوففف لتاففة إنففة ة الحمداففو يففبي  الكتففة م 
دخ اللثجام  االشةرام المد اة  تي د يتةم  ىتهة ض هة ضلضل  س اة ىمدو عاج عة   ج ل  اة  توحك

اللهةرام  اللشةروةم االدحلةألاة   لمم ض  تكم  ىحتةسعة ض  ىحتمنة نمج اللماة   اللهةخ الحى 
 .(71م 2005 ة امعةم  الليال م )إي ةي ألاوى،يعمخ يه

 م:ــــــــدعيــــــــة التــــــــفني -3
ا حوفةل اسففحجةعةم ددطفدة  تعم ففة االسففحجةعةم  الحفدألاف هففم اليلاافة الحففى طفحف ىففم يفلهففة

اللمدم ة  ناى ىفدع ال افةة تتشف  صففم ض  ارتبةافةم يف م اللتمهفةم اللكحا فة  اسفحجةعةم تةلافة 
 نتدىة طحف تدألاف اسحجةعة ىي تة يماساة  م ىم اللمةلف م ل  هفة تايف    ر اللفدنف الف ع ، نا هة

 )298م 2000ص مم لجه . ط  ع إلى تكجار االسحجةعة يحكجار حد ( ىتبو )

 حقائب املساعدة: –حقائب املكافأة  –فنية املكافأة  -4
ذ ي ح ففإ طمالففق الا ففل  لففح مف الفف اتى،تيحمففج لتاففة اللمةلفف ة  اليعففةل هففى ضحففد اجا ففق ا

 لففى حةلففة لففف يعففف عيلففل سففامه ىيفف م، ناففى دفف ام ض  نعففةل ىففة ااففف الحمحففد اللضففاجل سففامواةً 
مه ىج فمل ل ل  ليتدىة ي هفج لوفا يعةل ىع ضسامل اللمةل م،ضسامل ال ىم الل ضل ض  يعحج  
تففًف لديففو يعففمخ اليل ففل علمةلفف ة   وففو للففثًف يشففةهد يج ةىجففًة تاا   م اففًة ىح )عةل  ففة ة ض  التعتففة (،

 ( 186م 2008 )ي ج ى ومر  م   يج  ،

 ل:  ــــــــة التشكيــــــــفني -5
  فف  اايجففةيى اللتففح ف لفسففحجةعةم الحففى ييففجف الحشففم ل ع  ففو اادففجام الفف ع طحضففلم الحي

لكففى طتشفف  سففامه ددطففد ال طمدففد لففى المةففت ال ففةلى     ًة لشفف  ًة ىففم الوففامه اللوففحهدف،تعحففجل شفف
 ح تلة تي   شكتًة ر و ةةخ يحتجف د د  سااف له ا ال ييتى ض تفة  يف   ذلف  الحتفجف لعف    

 ةففد ض ضفف ت الب ففم( اليدطففدة  اففة،مه الفف ع حففد(  الوففمواةم الللةنلكتتففة لففى الماةففع  يفف   الوففا
ليةلاففففة إدففففجامام الحي  فففف  اللحبيففففة لففففى الحشففففم ل  لففففى تياففففاف سففففامواةم ىكحا ففففة ىثففففل اللهففففةرام 

 ( 206م 2006 االتتةي )سامع ى لد نمد البةةى، االدحلةألاة  ىهةرام
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 ة:ــــــــل املهمــــــــة حتليــــــــفني -6
ل اللهلة  دم  ضع ىشفماة تيافف  لة افة يةصفة  ال ي حجت ضسامل الحدر   العة ف ناى ت ا 

نتد الا ل ض  نج  لى ضع ةدرة  ايل الا فل نفدا  عفم الكمفجة عةللهلفة   وفهة  ةفد تفف  نفف  دهفة 
 الت ج ه ه ىم ةمل ى ااى الوامه الحاماعى ح تلة ضشةر ا إلى ضهلاة ارسامل ىم ح إم

 ة ىي تة الكش  نلة يوحااع الا ل نلاو  ىة ال يوحااع نلاو لى ىهةر  -1

 ت دطد ىة إذا وة  الا ل يلحا  الوامواةم الضج ر ة لاتجةح لى ض ام اللهلة ضخ ال  -2

 ت دطد ارهداف ع بةرام إدجا اة ةةياة لالفح ة  -3

حي  فففففف  )نمفففففففد الففففففجحلم ألاوفففففففمع تت ففففففاف يج ففففففةىا نفدفففففففى ىففففففت ف يوفففففففحكدخ ضسففففففةل   ال -4
 ( 214م 2003  ضيج  ،

يوفففحكدخ االةحففففجال  تشةةةةي   ال ةةةة    فن  ةةةس ال شةةةةي   فتح  ةةةة  ال ه ةةة : فالذةةةاي بةةةة ن
الف ع يوفحااع  در جاًة ايحدام عةلوفامه اللفدياى، هم إدجام يشحلل ناى   ة ة الحي    ت الحدر جى،

فب ن ةا  ضع الوفامه الف ع طفجا  الحمصفل إلافو،  تحهفى ذلف  عةلوفامه التهفة ى  حةلافًة، ال ج  ض  ي يافو
 (  216م 1996 حاعة ) لاةخ وج م،قاةخ ل هة حاعة يوحااع ال ج  ال فنا  تح    ال ه  

 اء:ــــــــة األطفــــــــفني -7
  يحمففج ىففم ةم ففل اال ا ففةم  م االسففحجةعة  حاجففة تمةفف  الحففدألاف،ييتففى االا ففةم الحمةفف  نفف

الحمة  نم إنةعة الوامه عةللمةل م  الجما   ض  الحمة  نم االلح فةم لاوفامه )إذا وفة  االلح فةم 
ى الماةففع اليلاففى  جففد ض  وث ففجًا ىففم الوففامواةم   ففج اللج ملففة ض  ييلففل ولففدنف لهفف ا الوففامه(  لفف

 إ لة ةد ي د( لى المداية ض  ط  ا  سفاموهف  ،  ج الحكافاة تعمع  حاجة امنةر الحدألالاة لفلح ةم
 (  67-66م 2002   الحدر جى )ى لد ى ج ر الشتة ع،  ج اللج مل نف طمدا ذل  لى الحتةة

 ل:ــــــــاهــــــــة التجــــــــفني -8
 الم االضفاجاعةم الت وفاة الجوفلاة،ةد اسحكدىت ه ه ال تاة يتجةح لى نفه عي  حة

  وحكدخ ىع الافل يحجةهفل عيف  ضسفةل   ل فت   فج الاففل لاليافف  ايفل التف  وجلفع ال فد 
ة ناى س اي ض  ىةشةعو ذل    تجدر االشةرة إلى ضج رة اال حبةه عةسحلجار  التجاخ يهدف اادةع

 هتفففة ال يتفففاح اتبفففةم  ى ذيفففًة لاففف ام ض  ىهفففد ًا لليفففج م،إلفففى  فففمم الوفففامه اللحجةهفففل لعفففد يمفففم  
 (185م 2000  يج )دلةي ىثعةي العةسف   يج م، ضسامل الحجةهل  إ لة اليد ىم اتبةم ضسامل
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 ض فو طفحف تجةهفل الوفامه اللضفاجل  نفدخ الحيا فق  ه :فالذاي ب ن فن  س اإللذاا فال جا
نااو  ندخ تيجت ال ج  رع  حة ا ناى اااففل ححفى طتا فى   كح فى   يلفل ااا فةم 
ناى تعا ل  ي   الوامه تدر جاًة  لكم   ف  الوفامه ةفد ي هفج ىفم ددطفد عيفد ا ا ة فو 

 (88 م2005 حاعة اة )نفم الدطم يد ع لج اى، ه ا ىةيولى االسحية ة ال

 ى:ـــل البيئـــديـــة التعـــفني -9
ييحلفد ناففف الففت   نتفد سففمتج ناففى لكفجة الحفف ن ج الم  ففى لاوفامه ر  االسففحجةعة تفف نج لففى 

لفففإ  الم  ففة هففى الحففى توفففم   لتحفففة ا ت ففد( لففى الم  ففة الكةرداففة،ح ففإ ض  هفف ه ا ،ال ففد( الحففةلى
 ( 91م 2004 ال،الوامه )ى لم  نمد ال ااف ىتوى، س د ى لد الام  الحغ  ج لى

 ري:ــــــط املثـــة ضبـــفني -10
يش ج سمت ج إلى ض  االشحجاط االدجا ى يلمم  صف و     الجدفمم إلفى ض فو ىث فجام ض لافة 

لفففةللث جام الحفففى توفففمق  ،ييتفففى ض  ىثفففل هففف ه اللث فففجام   فففج ىهلفففة   مفففد  هففف ا حقاعفففًة إال ض فففو ال
ىثفففل نتففدىة  فففحياف ض  االيحوفففةىة هفففى  االسففحجةعةم ةفففد يمفففم  لهففة انحبفففةر هفففةخ لفففى ضففب  الوفففامه

 نتدىة يعا  اميج م  الحةلاة سمف تعةيل علمة  إيجةيى،ىتةسبة طحامهة ااةحجال لإ  االيحوةىة 
 اةللففة ض  ذلفف  صفف اح لففإ  تيم ففجام  حففمه اميففج م  ،دم ففحهف لففإ  ذلفف  يمففم  ىعدىففة لا وفف ةل

اللث ففج اللل فف  ي عففق ىثففل هفف ا  ر ففف ض   ،تيحمففج ىث ففجام ىل فف ة تضففب  للففم تعحففجل  نلففم تمحيففد
ىثالففة ي ففد( لففى الوففامه الضففب  ل  ففو اليففد ىففم الح   ففد ناففى ض  هفف ا الضففب  لففا  ض تمىةتاماففًة 

لفى تجفةرل عفةلا مف اللث فج اللوفمق يوفحث ج االسفحجةعة ض تمىةتامافًة ضىفة لفى االشفحجاط  االسحجةيى،
 ( 215م 1996 م،ع  ) لاةخ وج اادجا ى لإ  ىثل ه ا اللث ج يجيل الفسحجةعة ض ثج اححلةاًل ل

 ل:ـــدائـــري البـــوفـــة تـــفني -11
ىففم اللهففف ض  تكففم  المففدا ل اللحففملجة ىجتباففة عةل عففة ق  الم  ففة الل ااففة عةلا ففل  إذا لففف 

 (،45م 2005م الففدطم يففد ع لج اففى، يمم ففما وفف ل  لعففد ييحمجهففة الا ففل ىجففج  تالفف م لففةر  )نففف
)امعفةم  ارىهفةم( ض فو  ذ ي ااف الحمحد اللضاجل سفامواةً لاا ل   ارلضل  ند العة ف عةلجنةية

 هفف ا  سففممألاة لففى اللمففة  الل ضففل لاا ففل،إذا ليففل وةلففة الوففامواةم اللج ملففة ععضففةم اادففة ة ار
 ( 123م 1998  مل ل هة )ي حج     ملةر   يج  ،ييلل ناى تعا ل الوامواةم   ج اللج 
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سعضةها فناةات جسدةااي  تاسمباة  ل سةاا  اات، ئام الباحث  مج  ى  من الذنف  ف ت 
 فالبعض اآل ا فناات تاسمبا  لأللذال ى س النح  ال الس: ،فال ع   ن

لتاففةم إرشفففة ية تدر مافففة للعففةم  الليالففف م تشفففلل ال تاففةم امتافففةم لتافففة الحففدألاف  الحمدافففو  إنفففة ة  (ض 
الح فففةنفم اللجتكففف ة نافففى الليتم فففة(  ااا فففةم  ت ا فففل اللهلفففة    –الحمدافففو  اللمةلففف ة )اللة يفففة 

الحعدطج  الحيااف يهد م يفد   ضيافةم  اللعةايفة  ضفب  اللث فج  عةاضفةلة إلفى لتافةم الل ةضفجة 
  ضيضًة التل دة لاحدر   ناى اسحكداخ ال تاةم الوةععة  ، اللتةةشة الجلةألاة  الحعم ف

ام، ضفففاجل سفففامواًة نافففى عيففف  اللهفففةر لتافففةم تدر مافففة لذا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد الل (ل 
  ذل  ىم يفي ار  ام  ار شاة الحةلاةم

ىجلمنة ىم التمر ياا  ىم الا ل ذ ي ااف الحمحد اللضاجل سامواًة تام تهفة  -1
 ض  تجت مهة  لعًة للة ياا  ىتو 

 ىجلمنة ىم اللم بةم الكشماة ىكحا ة ارلما    حف تكم م ىتهة ضشمةي ىكحا ة  -2

ذ ي اافف الحمحفد اللضفاجل سفامواًة ىجلمنة ىم ارلغة  الحى يوح  د ىتهة الا فل  -3
  تعدخ لو ضنتةم الجاوةم  عيد حاهة

تفففففففففدر   ارا فففففففففةي ذ ي اافففففففففف الحمحففففففففففد اللضفففففففففاجل م سفففففففففامواًة نافففففففففى الحيففففففففففة    -4
 الح ةنففففل ىففففم يفففففي اريفففف   الياففففةم ح ففففإ ياافففف  ىتففففو الجسففففف ىففففع  ضففففع ضةفففففخ 

 ى د ة  ضلما  ىكحا ة طحف تبة لهة 

في ىشففففةروة ارا ففففةي ذ ي ااففففف الحفففدر   ناففففى ىهففففةرام اليلفففل الجلففففةنى ىففففم يففف -5
   لفففى تت فففاف ال تفففل  تجت ففف  ارنفففة(،الحمحفففد اللضفففاجل م سفففامواًة عيضفففهف الفففبي

  تت اف ار  ام الدراساة الكةصة يهف 

 الحدر   ناى عي  االليةل الجلةألاة وةلكجاسى اللمساقاة  شد ال مل  -6

تفةمًا نافى الحدر   ناى عيف  االليفةل الجلةألافة ىثفل ل بفة تكفم م البفة ي الكشفمى ي -7
 التلمذه اللعدخ لو  اللاامل تت   ه 

 ج:ــــــامــــــربنــــــة للــــــرائيــــــدود اإلجـــــــاحل
 ة: ــــــزمنيــــــدود الــــــالح

ح فإ لفى ارسفممم  ( ضسفممم،11( داوة يفي )23ىدع ) سمف طحف تت    المج ةىا ناى
 فج اع ت ي  داوفح م وفل ضسفممم ىةنفدا ارسفممم اريار ي يشحلل ناى ضرلع داوةم  لةةى ارسةي
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-30 تتعوفف ىفدة الجاوفة ىفم ) (  الاعفة90-60 تحفجا ح ىفدة الجاوفة ىفم ) لجاوة  احفدة لاحع فاف،
لذا فةي اللشفةرو م  (  الاعفة45-30ىم )الليال م اللشةرو م لى المج ةىا،   (  الاعة للعةم   45

للشفففةرو م لفففى تت  ففف  المج فففةىا ىفففم  عفففةم   كتفففم دففف م ىتهفففة ارشفففة   تفففدر   ا لفففى المج فففةىا،
 تكتم عقاة الجاوة للحةعية تدر   ارا ةي ذ ي ااف الحمحد اللضاجل م سامواًة  ال م، ىي

 ناى ار شاة  اللهةخ الحى طحف ت دطدهة لهف 

 ة: ــــــانيــــــدود المكــــــالح
 لدراسة الكةصة سمف طحف تت    المج ةىا ناى ضلجا  اللجلمنة الحجج ماة لى حججة ا

 ة: ـــــــريـــــــدود البشـــــــالح
سمف يشةره لفى تت  ف  المج فةىا نفنفة ىدرسف م  نلة افة ضا فةي ذ ي اافف الحمحفد اللضفاجل م 

 سامواًة هف ضلجا  اللجلمنة الحجج ماة ىع ضىهةتهف   عة هف الفتى سمف ي ضج   الجاوةم ىيهف 

 خامسًا: أساليب املعاجلة اإلحصائية:  
اسففففحية ت البةحثففففة علجلمنففففة ىففففم ضسففففةل   الليةلجففففة ااحتففففة اة لاماة ففففةم  هففففى ناففففى 

 الح ت ل الحةلىم
ل وففةل نبففةم ةة لففة اللفح ففة لفضففاجاعةم (: Splithalfلامقةة  ال جةيةة  النصةة ا  ) -1

الوامواة لاا فل ذ ي اافف الحمحفد  ىقافةر اللهفةرام االدحلةألافة اللوفحكدى م عةلدراسفة 
 (. SPSSانامج اإلحصايس )سا  ئاام الب ال ةلاة

ل وفةل نبفةم ةة لفة اللفح فة  :(Alpha Cronbach)لامقة  معامة  ألذةا نافنبةا   -2
ىقاففففةر اللهففففةرام االدحلةألاففففة اللوففففحكدى م لففففى الوففففامواة لاا ففففل ذ ي ااففففف الحمحففففد   

 (. SPSS)سا  ئاام البانامج اإلحصايس الدراسة ال ةلاة 

ضسامل احتة ى العفةراىحجع لحعفدطج  هم  :(Man-Whitney Test)ا  باس مان فم نس  -3
 م ىفف يمذت م ىففم   فف  اللجحلففع،ال ففج ل يفف م ىحمسففاةم رتفف   ردففةم ىجلففمنح م ىوففحعاح 

ةةىت البةحثة عةسحكداىو لاح  د ىم  دم  الحجة   ي م اللجلمنح م )الحجج ماة  الضفةعاة( 
حضفلم  و ل  لاح  د ىفم صف ة ال فج ت الحفى ت مدم لى داوةم المج ةىا اللوحكدخ،ةمل ال

 ىعةر ة ي م اللجلمنح م )الحجج ماة  الضةعاة( عيد ا حهةم داوةم المج ةىا اللوحكدخ 
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: (Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test)ا  بةاس فم و ن ة ن  -4
اةم رت   ردةم ىجلمنح م  هم ضسامل احتة ى ال عةراىحجع لحعدطج ال ج ل ي م ىحمس

ارسففففامل ااحتففففة ى لاح  ففففد ىففففم صفففف ة   ةففففد ةةىففففت البةحثففففة عةسففففحكداخ هفففف ا ىففففجتبا م،
 البيفففدع ال فففج ت الحفففى تحااففف  ىعةر فففة يففف م اللجلمنفففة الحجج مافففة لفففى القاةسففف م العمافففى 

  و ل  لى القاةس م )البيدع  الححبي ( لامج ةىا اللوحكدخ  لحام ق المج ةىا،

 ة:ــــــدراســــــوات الــــــًا: خطـــسادس
 ناى لتاةم الحيااف ال ة    تف إندا  المج ةىا الحدر مى العة ف -1
ى ىحغ ففففجام ايحاففففةر الي تففففة  إدففففجام اللجة وففففة يفففف م اللجلففففمنح م الحجج ماففففة  الضففففةعاة لفففف -2

نفففف الحام فففق العمافففى لعة لفففة اللفح فففة الوفففامواة لفضفففاجاعةم  )اليلفففج ال ىتفففى، الففف وةم(،
 ىقاةر اللهةرام االدحلةألاة الوامواة لاا ل ذ ي ااف الحمحد   

( 23( ضسفففممنًة ىفففم يففففي )11ضلفففجا  اللجلمنفففة الحجج مافففة للفففدة ) تام فففق المج فففةىا نافففى -3
  ذ ي ااف الحمحد اللضاجل م سامواةً داوة للشةروة امعةم  الليال م لذا ةي 

الحام ففففق البيففففدع لعة لففففة االضففففاجاعةم الوففففامواة لاا ففففل ذ ي ااففففف الحمحففففد  اللهففففةرام  -4
  م الحجج ماة  الضةعاة االدحلةألاة عيد اال حهةم ىم المج ةىا ناى ضلجا  اللجلمنح

الحام ق الححبيى لالقاةس م ناى ضلفجا  اللجلمنفة الحجج مافة عيفد ىفج ر نفنفة شفهمر نافى  -5
 تام ق المج ةىا 

 Man - Whitneyاسفحكداخ ارسفةل   ااحتفة اة الفعةراىحج فة ىثفل ايحبفةر ىفة    حتف  -6
 السحكفص التحة ا .  ىم نف ت و جهة   Zالالة  ،Wilcoxon  اكمووم  

تتة لت الدراسة ال ةلاة يج ةىجًة ةة لًة ناى لتاةم الحيااف ال فة   لك ف  حفدة االضفاجاعةم 
 ،ذ ي ااففف الحمحففد اللضففاجل م سففامواةً  ضنففجه ناففى اللهففةرام االدحلةألاففة لففدع ارا ففةي  الوففامواة

 ت عفق  اة لاح عق ىم ص ة لج ت الدراسة،  االة طاى نجت ت ت اى لتحة ا الح اافم ااحتة
  ت و ج التحة ا لى ضمم اااةر الت جع  الدراسةم الوةععة  ىم ىدع ضهداف الدراسة،
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 ة:ــــــدراســـــــــج الـــــــــائــــــأواًل: نت

 نتائج الفرض األو : (أ 
م عتمدفففد لفففج ل ذام  اللفففة إحتفففة اة يففف م ىحمسفففاةم رتففف   ردفففةم فمةةةنس ى ةةةس أنةةة 

نح م الحجج ماففة  الضفةعاة ناففى ىقافةر ةة لففة اللفح فة لفضففاجاعةم الوفامواة لذا ففةي اللجلفم 
 ذ ي ااف الحمحد لى القاةر البيدع )لى االتجةه ارلضل( لتةلح اللجلمنة الحجج ماةع 

 –Manىففففة    حتفففف ال ففففجت اسففففحكدىت البةحثففففة ايحبففففةر ع  لاح عففففق ىففففم صفففف ة هفففف ا

Whitneyىففدع  اللففة ال ففج ل يفف م اللجلففمنح م،اكشفف  نففم ع لالجلمنففةم التففغ جة اللوففحعاة ل 
 ( طمضح ذل  5 الجد ي )

 لداللة الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعتني التجريبية  U(قيم 5جدول )
 والضابطة على مقياس قائمة املالحظة السلوكية لالضطرابات السلوكية لألطفال ذوي طيف التوحد

 
 8الضابطة ن = اجملموعة  8اجملموعة التجريبية ن = 

قيمة 
U 

مستوى 
 املتوسط متوسط الرتب جمموع الرتب املتوسط الداللة

جمموع 
 الرتب

 متوسط الرتب

 0.05 صفر 12.50 100 26.50 4.50 36 12.88 الدرجة الكلية

 (.13 -ب ن )صذا 0.05ىنا م   ى  U* الل  

جلففففمنح م لا ففففج ل يفففف م ىحمسففففاةم رتفففف   ردففففةم الل U( ض  الففففاف 5طحضففففح ىففففم دففففد ي )
لعة لفففة اللفح فففة لفضفففاجاعةم  لفففى الدردفففة الكاافففة 0.05الحجج مافففة  الضفففةعاة  الفففة نتفففد ىوفففحمع 

 لفةلجدمم إلفى ىحمسفاةم الفدردةم اللدردفة عةلجفد ي طحضفح  ،الوامواة لذا فةي ذ ي اافف الحمحفد
 ي  ه ه التحاجة لى ىجلاهة ت عق ص ة ال جت ار   ل ج ل لتةلح اللجلمنة الحجج ماة،ض  ه ه ا

 نتائج الفرض الثانى: (ل 
تمدفففد لفففج ل ذام  اللفففة إحتفففة اة يففف م ىحمسفففاةم رتففف   ردفففةم م عفمةةةنس ى ةةةس أنةةة 

اللجلمنفففة الحجج مافففة لفففى القاةسففف م العمافففى  البيفففدع نافففى ىقافففةر ةة لفففة اللفح فففة االضفففاجاعةم 
 لتةلح القاةر البيدي(ع  الوامواة لذا ةي ذ ي ااف الحمحد )لى االتجةه ارلضل

ع  الالفة Wilcoxon ة ه ا ال جت اسحكدىت البةحثة ايحبفةر ع  اكمووفم   لاح عق ىم ص
Z  ( طمضح ذل  6 دد ي ) نة الحجج ماة،لاكش  نم ال ج ل ي م القاةس م العماى  البيدع لالجلم 
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 للفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة التجريبية فى القياسني القبلى  Zقيم  (6جدول )
 املالحظة لالضطرابات السلوكية لألطفال ذوي طيف التوحدوالبعدى على مقياس قائمة 

 مستوى الداللة Zقيمة  قيمة ق متوسط الرتب جمموع الرتب ن اجتاه الفروق 

 الدرجة الكلية
 سلبى

 إجيابي
 حمايد

8 
 ـــــ
 ـــــ

36 
 ـــــ
 ـــــ

4.50 
 ـــــ
 ـــــ

3 
 ـــــ
 ـــــ

-2.10 
 ـــــ
 ـــــ

0.05 
 ـــــ
 ـــــ

 .2.896= 0.01. ىنا م   ى  1.86=  0.05ىنا م   ى  Z* قا  
لا فج ل يف م ىحمسفاةم رتف   ردفةم ضلفجا  اللجلمنفة  Z ( ض  الالفة6طحضح ىم دد ي )

لادردففة الكااففة لعة لففة  0.05الحجج ماففة لففى القاةسفف م العماففى  البيففدع  الففة إحتففة اًة نتففد ىوففحمع 
 اللفح ة الوامواة لذا ةي ذ ي ااف الحمحد 

إلففففى ىحمسفففاةم الففففدردةم لاقاةسففف م طحضففففح ض  هففف ه ال ففففج ل لتفففةلح القاففففةر   لفففةلجدمم
 ه ه التحاجة لى ىجلاهة ت عق  ،ح إ ا ك ضت  ردة لجط التشةط ىعةر ة عةلقاةر العماى،البيدع

 ص ة ال جت الثة ى 
 نتائج الفرض الثالث: (ج 

م عتمدفففد لفففج ل ذام  اللفففة إحتفففة اة يففف م ىحمسفففاةم رتففف   ردفففةم فمةةةنس ى ةةةس أنةةة 
نح م الحجج ماة  الضةعاة ناى ىقاةر اللهةرام االدحلةألاة لاا ل ذ ي ااف الحمحد لى اللجلم 

 ع رلضل( لتةلح اللجلمنة الحجج ماةالقاةر البيدع )لى االتجةه ا
–Man لاح عفففففق ىفففففم صففففف ة هففففف ا ال فففففجت اسفففففحكدىت البةحثفففففة ايحبفففففةر عىفففففة    حتففففف 

Whitney ال ففج ل يفف م اللجلففمنح م،ىففدع  اللففة ع لالجلمنففةم التففغ جة اللوففحعاة لاكشفف  نففم 
 ( طمضح ذل  7 الجد ي )

 لداللة الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعتني التجريبية  Uقيم  (7جدول )
 والضابطة فى القياس البعدى على مقياس املهارات االجتماعية للطفل ذوي طيف التوحد.

 األبعاد
 8اجملموعة الضابطة ن =  8اجملموعة التجريبية ن = 

 قيمة
U 

مستوى 
جمموع  املتوسط الداللة

 الرتب
متوسط 

 الرتب متوسط الرتب جمموع املتوسط الرتب

 0.05 5 5.12 41 4.13 11.88 95 16.13 الضبط االجتماعي
 0.05 6 5.25 42 5.63 11.75 94 16.00 االعتناء االجتماعي
 0.05 صفر 4.50 36 5.00 12.50 100 19.75 التواصل االجتماعي

 0.05 صفر 4.50 36 14.75 12.50 100 51.88 الكلية الدرجة

 (.13-ب ن )صذا 0.05ىنا م   ى  U* الل  
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لا ج ل يف م ىحمسفاةم رتف   ردفةم اللجلفمنح م الحجج مافة  U( ض  الالة 7طحضح ىم دد ي )
لففى ضعيففة  ىقاففةر اللهففةرام االدحلةألاففة لاا ففل ذ ي ااففف الحمحففد  0.05 الضففةعاة  الففة نتففد ىوففحمع 

 االدحلةنى  الحماصل االدحلةنى  االنحتةم االدحلةن (  ضيضًة الدردة الكااة لالقاةر )الضب  
 لففففةلجدمم إلففففى ىحمسففففاةم الففففدردةم اللدردففففة عةلجففففد ي طحضففففح ض  هفففف ه ال ففففج ل لتففففةلح   

ح ففإ  ا  ىحمسففف   ردفففةم ضلجا هففة الدردفففة الكاافففة لالهففةرام االدحلةألافففة لفففدي  ،اللجلمنففة الحجج مافففة
  ه ه التحاجة لى ىجلاهة ت عق ص ة ال جت الثةلإ  لحمحد  ضعية ه ال جألاة،  ى ااف اارا ةي ذ

 نتائج الفرض الرابع: (ا 
م عتمدفففد لفففج ل ذام  اللفففة إحتفففة اة يففف م ىحمسفففاةم رتففف   ردفففةم فمةةةنس ى ةةةس أنةةة 

اللجلمنة الحجج ماة لى القاةسف م العمافى  البيفدع نافى ىقافةر اللهفةرام االدحلةألافة لاا فل ذ ي 
 التجةه ارلضل لتةلح القاةر البيدي(ع ااف الحمحد )لى ا

ع  الالفة Wilcoxon  اكمووفم  ال جت اسحكدىت البةحثة ايحبفةر ع  لاح عق ىم ص ة ه ا
Z ( طمضح ذل  8 دد ي ) ،لاكش  نم ال ج ل ي م القاةس م العماى  البيدع لالجلمنة الحجج ماة 

 يبية فى القياسني القبلى للفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة التجر Zقيم  (8جدول )
 والبعدى على مقياس أبعاد مقياس املهارات االجتماعية للطفل ذوي طيف التوحد.

 مستوى الداللة Zقيمة  قيمة ق متوسط الرتب جمموع الرتب ن اجتاه الفروق ادــــــاالبع

الضبط 
 االجتماعي

 سلبى
 إجيابي
 حمايد

 ـــــ
8 

 ـــــ

 ـــــ
36 
 ـــــ

 ـــــ
4.50 

 ـــــ

 ـــــ
3 

 ـــــ

 ـــــ
-2.10 

 ـــــ

 ـــــ
0.05 
 ـــــ

االعتناء 
 االجتماعي

 سلبى
 إجيابي
 حمايد

 ـــــ
8 

 ـــــ

 ـــــ
36 
 ـــــ

 ـــــ
4.50 
 ـــــ

 ـــــ
3 

 ـــــ

 ـــــ
-2.10 

 ـــــ

 ـــــ
0.05 
 ـــــ

التواصل 
 االجتماعي

 سلبى
 إجيابي
 حمايد

 ـــــ
8 

 ـــــ

 ـــــ
36 
 ـــــ

 ـــــ
4.50 
 ـــــ

 ـــــ
3 

 ـــــ

 ـــــ
-2.10 

 ـــــ

 ـــــ
0.05 
 ـــــ

 الدرجة الكلية
 سلبى

 إجيابي
 حمايد

 ـــــ
8 

 ـــــ

 ـــــ
36 
 ـــــ

 ـــــ
4.50 
 ـــــ

 ـــــ
3 

 ـــــ

 ـــــ
-2.10 

 ـــــ

 ـــــ
0.05 
 ـــــ

  2.896= 0.01. ىنا م   ى  1.86=  0.05ىنا م   ى  Z* قا  
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لا فج ل يف م ىحمسفاةم رتف   ردفةم ضلفجا  اللجلمنفة  Z( ض  الالفة 8ي )طحضح ىم دد  
لفففى ضعيفففة  ىقاففففةر  0.05الحجج مافففة لفففى القاةسففف م العماففففى  البيفففدع  الفففة إحتفففة اًة نتففففد ىوفففحمع 

اللهففففةرام االدحلةألاففففة لاا ففففل ذ ي ااففففف الحمحففففد )الضففففب  االدحلففففةنى  الحماصففففل االدحلففففةنى 
 ااة لالقاةر  االنحتةم االدحلةن (  ضيضًة الدردة الك

طحضففففح ض  هففف ه ال ففففج ل لتفففةلح القاففففةر   لفففةلجدمم إلففففى ىحمسفففاةم الففففدردةم لاقاةسففف م
ح إ ارت يت  ردة الح ةنفم االدحلةألاة  ضعية ه ىعةر ة عةلقاةر العماى .  هف ه التحاجفة  ع،البيد

 لى ىجلاهة ت عق ص ة ال جت الجاعع 
 نتائج الفرض الخامس: (ه 

م  اللففة إحتففة اة يفف م ىحمسففاةم رتفف   ردففةم م عال تمدففد لففج ل ذافمةةنس ى ةةس أنةة 
 اللجلمنة الحجج ماة ناى ىقاةسى ةة لة اللفح ة لفضاجاعةم الوفامواة  اللهفةرام االدحلةألافة

 لذا ةي ذ ي ااف الحمحد لى القاةس م البيدع  الححبي ع 
ع Wilcoxon  اكمووففم  ال ففجت اسففحكدىت البةحثففة ايحبففةر ع  لاح عففق ىففم صفف ة هفف ا

 ( طمضح ذل  9 الجد ي ) كش  نم تا  ال ج ل،لا Z الالة 
 للفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة التجريبية فى القياسني البعدى  Zقيم  (9جدول )

 والتتبعى على مقياسى قائمة املالحظة السلوكية لألطفال مفرطى النشاط و التفاعالت االجتماعية.

اجتاه   اســـــــــــــاملقي
متوسط  الرتبجمموع  ن الفروق

 الرتب
قيمة 

 ق
قيمة 

Z 

مستوى 
 الداللة

قائمة املالحظة 
لالضطرابات السلوكية 

 لألطفال ذوي طيف التوحد

الدرجة 
 الكلية

 سلبى
 إجيابي
 حمايد

3 
3 
2 

13 
18 
5 

4.33 
6.00 
2.50 

غري  0.70- 13
 دالة

 املهارات االجتماعية
 للطفل ذوي طيف التوحد

الضبط 
 االجتماعي

 سلبى
 إجيابي

 ايدحم

4 
2 
2 

16 
15 
5 

4.00 
7.50 
2.50 

غري  0.28- 16
 دالة

االعتناء 
 االجتماعي

 سلبى
 إجيابي
 حمايد

4 
2 
2 

13.5 
10.5 
12.0 

3.38 
5.25 
6.00 

13.5 
 

-0.63 
 

غري 
 دالة

التواصل 
 االجتماعي

 سلبى
 إجيابي
 حمايد

5 
1 
2 

17 
8 
11 

3.40 
8.00 
5.50 

17 
غري  0.14- 

 دالة

الدرجة 
 الكلية

 سلبى
 جيابيإ

 حمايد

4 
2 
2 

13 
8 
15 

3.25 
4.00 
7.50 

غري  0.70- 13
 دالة

  2.896= 0.01. ىنا م   ى  1.86=  0.05ىنا م   ى  Z* قا  
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لا فج ل يف م ىحمسفاةم رتف   ردفةم ضلفجا  اللجلمنفة  Z( ض  الالفة 9طحضح ىم دد ي )
اة سفففمام نافففى  الححبيفففى لفففف تتفففل إلفففى ىوفففحمع الداللفففة ااحتفففة  الحجج مافففة لفففى القاةسففف م البيفففدع

ىقاففةر ةة لففة اللفح ففة لفضففاجاعةم الوففامواة لذا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد   ىقاففةر اللهففةرام 
 هفف ه التحاجففة لففى ىجلاهففة ت عففق  ،االدحلةألاففة لاا ففل ذ ي ااففف الحمحففد  ضعيففة ه  الدردففة الكااففة

 ص ة ال جت الكةى  

ى فدا ًة طجوفف  نافى ضسففةل   تغ  ففج  Behaviour Modificationطل الوفامه ييحمفج تيففد
  وحتد تيدطل الوامه ناى ساوفاة  ، السالة الواموةم اللضاجلة   ج الوم ة ،الوامه اا وة ى

ىم ي تهة إىمة اة الحتم  عوفامه اا وفة  ر فو طحبفع  ،ىم االلحجاضةم ذام اليفةة عوامه اا وة 
   جه ىم  ض تة  وحااع تغ  ج سامه اا وة  عةسحكداخ االشحجاط اادجا ى  ،ةما  م   لةذه ى د ة

ل ا دةمم الدراسة ال ةلاة لحعدخ يج ةىجًة ةة لًة ناى لتاةم الحيااف ال فة     تعتاةم اليامخ الوامواة
 ايحبفةر ىفدع ليةل حفو لفى ال فد ىفم االضفاجاعةم الوفامواة  حجه ااو ول ىم امعفةم  الليالف م،يش

 ضنجه ناى اللهةرام االدحلةألاة لدع ن تة ىم ارا ةي ذ ي ااف الحمحد   لاة 
 فقا أ ذات ن ايج الاسا   ى ا يأتس:

 :السلوكية لألطفال ذوي طيف التوحدبالنسبة لفعالية الربنامج املستخدم فى احلد من االضطرابات أ( 
الوامواة لدع لعد وش ت  حة ا الدراسة نم ليةلاة المج ةىا لى ي   حدة االضاجاعةم 

فاتضح يلك من ن ةايج  ي ذ ي ااف الحمحد )ن تة الدراسة(،ضلجا  اللجلمنة الحجج ماة ىم ارا ة
 وة فت  اللجلمنح م الحجج ماة  الضةعاة، لعد دةمم ال ج ل  الة ي م ،(5الذاض األفل )رافل 

لوففامواة ال ففج ل لتففةلح اللجلمنففة الحجج ماففة لففى االتجففةه ارلضففل  هففم ا ك ففةت االضففاجاعةم ا
 لدي ارا ةي ذ ي ااف الحمحد 

تمفف م ىففم  حففة ا  فا ةةا ع ع ةةق سالضةة ااسات ال ةة  نا  لةةال األلذةةال يفل لاةةح ال  حةةا:
( 26.50ىعةيفل )( 12.88( ض  ىحمس  لجط التشةط را فةي اللجلمنفة الحجج مافة هفم )5دد ي )

 تفجع  (،0.05ع )لجلفمنح م  الفة نتفد ىوفحم لا ج ل ي م ال U وة ت الالة  لالجلمنة الضةعاة،
البةحثففففة ض  تجادففففع ار ام ناففففى هفففف ا البيففففد ىففففم اللقاففففةر طجدففففع إلففففى تفففف ن ج ار شففففاة  االليففففةل 
اللوحكدىة لفى يج فةىا الدراسفة ال ةلافة عجة ف  لتافةم الحمدافو  إنفة ة الحمدافو  الحجةهفل  ااا فةم 
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حفد اللضفاجل م الحى اامت البةحثة ىم امعةم  الليال م اسفحكداىهة ىفع ارا فةي ذ ي اافف الحم 
سففامواًة   تففف تففدر   امعففةم  ارىهففةم  الليالفف م ناففى وافاففة اسففحكداىهة ىففع ارا ففةي ذ ي ااففف 

ولففة تفففدرل ارا ففةي ذ ي اافففف الحمحففد اللضفففاجل م سففامواًة نافففى  ضففاجل م سفففامواًة،الحمحففد الل
ت    تفففدر مهف نافففى ضفففب  الففف اللهفففةخ اللاافففمل ىفففتهف القافففةخ يهفففة، افاففة اللية  فففة  اللشفففةروة لفففى 

 ةفد تفف  ج ىف ف لالمة  الف ع طحيجضفم  لفو، الضب  ال اتى لى حةلة صد ر ضع سامه ىتهف   
هفف ا ىففم يفففي تعففديف البةحثففة لففبي  االليففةل اللوففااة لذا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد اللضففاجل م 
سفففامواًة لفففى داوفففةم المج فففةىا  ىتهفففة التفففمر  الجسفففمىةم الحفففى يعفففمخ الا فففل ذ ي اافففف الحمحفففد 

كحا ففة اًة يحام تهففة سففمام عتففمرة لج يففة ض  عاج عففة دلةألاففة عةسففحكداخ ارلففما  اللاللضففاجل سففامو
وففل ا ففل ذ ي ااففف اليفةففة اايجةياففة يفف م البةحثففة    ىففم يفففي   ل بففة شففد ال مففل   فف  ال مففل،

الحمحد اللضاجل سامواًة ناى حده يداية ىم داوةم المج ةىا ححى  هةية داوةتو  ش م صداةة 
ى  فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد اللضفففاجل م سفففامواًة ي مفففم  لهفففة الحتفففجلةم الحفففةم فففة ىيهفففف  لفففدض ارا

 وة فففت البةحثفففة تعفففمخ يحمدافففو ارا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد  تتفففدر ىفففتهف  وافافففة الحتفففجف ل هفففة،
 ضيضففًة ىففم يفففي إةةىففة  ايجففةيى التففةتا نففم هفف ه الحتففجلةم،اللضففاجل م سففامواًة إلففى الوففامه ا

م الففف طم تفففف إرشفففة هف إلفففى ال تافففةم الحفففى يجففف  نلاهفففة ىفففع نفةفففة إيجةيافففة ىفففع ارىهفففةم  الليالففف 
 تيحلد تاف  ال تافةم نافى الجما ف  اايجةيافة الحفى ال  ،ضا ةلهف لى حةلة اتاة هف عوامه ىضاجل

تل فل إلفى اسففحكداخ اليعفةل ع سففةل بو ض  ارل فةب الوفاماة الحففى تغضف  ارا ففةي ذ ي اافف الحمحففد 
إيجةياففة ى مبففة إلفف هف  الحففى تعففمخ ناففى اللففم ة  الل بففة  اللضففاجل م سففامواًة  اسففحمدالهة ع سففةل  

  الحمالق ي م ارل  اريم ض  ارخ  اريم ض  اللياف  الحال   
لعفففد ةةىفففت البةحثفففة يحيج فففف امعفففةم  الليالففف م اللشفففةرو م لفففى المج فففةىا وافافففة اسفففحكداخ 

ع   فحف ذلف  يحيافاف  ةيفةض  الحكتملمدافة  سف اة  لفا   ح إىثل لتاة اسحكداخ الحكتملمداة ع ال تاةم
امعففةم  ارىهففةم وافاففة اسففحكداخ الحكتملمداففة ال دطثففة  اللحاففمرة لففى اليتففج ال ففةلى الفف ع   اشففو 

 ضيضفففففًة تمألافففففة ارا فففففةي ذ ي اافففففف الحمحفففففد  ،ىثفففففل الهماتففففف  الل لملفففففة  الكلم فففففمتج  اال حج فففففت
ة يى ىتهففة  االسففح ة اللضففاجل م سففامواًة ع هلاففة هفف ه الحكتملمداففة شففج اة اسففحكداخ الجة فف  اايجففة

 نلفل المادبففةم اللت لافة  تت  فل المفجاىا الدراسفاة الكةصفة يهففف  ىتهفة ععفدر ااىمفة  لفى  راسفحهف،
ولفة تفف تيافالهف وافافة اسفحكداخ  لحى تعفدخ لهفف الفدر ر الكةصفة يهفف، ىشةهدة العتمام الحياالاة ا
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ماففففففة  الج ةضففففففاةم  اللففففففما  ارسففففففاما ةم الحياالاففففففة لالففففففما  اللكحا ففففففة ىثففففففل الاغففففففة اليجلاففففففة  اردت
االدحلةألاة   ىيفجلحهف ضهلافة هف ه ارسفاما ةم اليالافة لفى رلفع ىوفحماهف الحياالفى    فة ة ةفدرتهف 

 ةففففد تففففف هفففف ا علشففففةروة ىففففم ض لاففففةم ارىففففمر )ارل  ارخ(  لففففى المصففففمي إلففففى الففففدردةم التهة اففففة،
عةاضفةلة  ةخ الكلم فمتج، ف  ا حبفةه الا فل ضىف للوةندة اايمة ار مج لذا ةي لضلة  تماصفل تجو

 ضيضفًة تفف اسفحكداخ لتافةم  يفجع  الحى التل ل إلى اليت   اليفد ا ،إلى اليةل الكلم متج اللوااة 
ىثففل لتاففة الت ففجة الح ةنااففة لاوففامه  لتاففة ت ا ففل اللهلففة  هففى تياففاف ارا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد 

كدىت عيفف  االليففةل الحففى ولففة اسففح فاففة تجت فف  اللهففةخ ع وفف  ض لم حهففة،اللضففاجل م سففامواًة وا
تيلل ناى   ة ة تجو   ارا ةي ذ ي اافف الحمحفد اللضفاجل م سفامواًة  ىتهفة ارلغفة  الج ةضفاة 
)للفففثًفم ىوففف لة ر ةضفففاة ي اهفففة الحال ففف   الحال ففف ة  لفففى  هةيفففة الا بفففة طمدفففد شفففمل عفففو وةلفففة التحفففة ا 

 عوففااة  ىيج لففة   عففمخ الل حلاففة الحففى يتففل لهففة الحال فف   الحال فف ة  تكففم  ناففى شففمل ح ما ففةم
ولففة تففف اسففحكداخ ل بففة البففة ي الكشففمى ) همألبففةرة نففم ىجلمنففة  عمحةعففة اسففف ال  ففما  ض  الاففة ج(،

ةافففع وة فففت ىجليفففة لفففى شفففمل تعدىفففو البةحثفففة لذا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد اللضفففاجل م سفففامواًة 
  ف  التلفمذه(،ا ةي تجو مهفة  نلفل   تلمذه ض اًل  ليد ذل  طحف ت كا  تا  العاع   اا  ىم ار

 و ل  المادبةم اللت لاة الحى تاامهة البةحثة لاحت    ىم ةمل الا ل ىثل رسفف الشفمل الكافى الف ع 
 تف تكم تو ىم  حى ياةلو لحجع ىدع ةدرتو ناى الحجو   

اسففحكداخ ار شففاة اللكحا ففة لذا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد اللضففاجل م سففامواًة ضنتففةم   تففف
شففد ال مففل )ح ففإ اامففت البةحثففة ىففم الي تففة الحجج ماففة تعوففالهف إلففى  المج ففةىا الحففدر مى ىثففل ل بففة

ىجلفففمنح م  هفففى ىجلمنفففة يتفففةم  ىجلمنفففة يتففف م  وة فففت ل بفففة د فففدة(  ل هفففة تفففف حفففد ( عيففف  
الوفففامواةم اال دلةألافففة لذا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد اللضفففاجل م سفففامواًة يففففي الا بفففة  ةفففد تفففف 

ولفة تفف االسفح ة ة ىتهفة لفى يافق ر ح الحيفة    ة،امواةم إيجةياة ىم يففي البةحثفتمد ههف إلى س
 ضيضففًة ةففةخ وففل ا فففل ىففم ارا ففةي ذ ي ااففف الحمحفففد  شففةروة يفف م اللشففةرو م لففى االليفففةل، الل

اللضاجل م سامواًة ع  ام ل بة    ال مل ) ل هة يعفمخ وفل ا فل يفت  ال مفل   فحف نفد نفد  الا فةم 
سففحكداخ رلضففل وففة  يةيفف  دففة  ة  ةففد تففف االحففى ييلاهففة لففى وففل  الاعففة ىففم يفففي عقاففة  ىف ففو  ا

ةي اللجلمنفففة  لكفففى طفففحف يتفففةم نفةفففة اايجةيافففة يففف م وةلفففة ضا ففف سفففةنة إيعفففةف ل وفففةل المةفففت(،
لعد ةةىت البةحثة يحمداو ارا ةي ذ ي ااف الحمحد اللضاجل م سامواًة عمل  الحجج ماة  البةحثة،

 م اهففة إلففى سففامواةم إيجةياففة تففف ال فف  نتففد حففد ( سففامواةم اال دلةألاففة ىففم هفف الم ارا ففةي  ت
ولففة اامفت البةحثففة ىفم امعففةم  ارىهفةم ىجاالبففة  هففة لفى إتلففةخ الايف  اللااففمل ىفتهف،االسفح ة ة ىت
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المففجاىا الحاا   م اففة الحففى يشففةهدهة ارا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد اللضففاجل م سففامواًة  تفف ليهف إلففى 
 لففة تففف  عة ىثففل يج ففةىا عاللتففةرنةنحعففة هف ض هففة صفف ا القاففةخ يففبي  الوففامواةم اال دلةألاففة ال

تمداو ارا ةي ىم يفي امعةم  ارىهةم  الليال م إلى وافاة اسحكداخ الحكتملمداة   سة اهة لى 
صفففةلح ارا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد اللضفففاجل م سفففامواًة لاحعا فففل ىفففم اال دلةألافففة لفففى سفففامواةتهف 

 التة رة ىم يفي ىشةروحهف لى داوةم المج ةىا 
 الب ففإ نففم الهم ففة  ر الا ففل ذ ي ااففف الحمحففد ع هل حففو،لبةحثففة ناففى إشففيةحجصففت ا لفف ا

ج الا فل   س اة ىم يفلهة ييمف نفةة ةم ة ي م الا ل  البةحثة، الحى ي مهة لحتبح ىديًف لحكم م
لعفففد وة فففت البةحثفففة تعفففدخ لذا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد اللضفففاجل م  ذ ي اافففف الحمحفففد نفففم ذاتفففو،

لكجة تكم م اللم بةم الحى ناى ضشمةي ا مر عوااة ىثل الددةه )ىفم  سامواًة عي  االليةل ىثل
 ضيضفًة تفف وحةعفة وفل    ىفم ارا فةي تجو مهفة ولفة وة فت(،يفي تعديف التلمذه  ل  اللم بةم  تاا

 لم حهففة ىففم ا ففل لالهففةخ الفف ع يعففمخ يهففة  نالففحهف البةحثففة وافاففة تجت فف  هفف ه ارىففمر ناففى حوفف  ض
اضففةلة إلففى تعففديف عيفف  ال عففجام الحففى يعففمخ يهففة ارا ففةي ذ ي ااففف عة يفففي داوففةم المج ففةىا،

ة هفففة ضىفففةخ  ىف فففو الحمحفففد اللضفففاجل م سفففامواًة ىثفففل ايحافففةر ضع ض تافففة ي مهفففة وفففل ا فففل  القافففةخ عغت
 لى حةلة صد ر الوامه اليتة ع ضنتفةم الايف  وة فت البةحثفة تعفمخ يحجةهفل عيف    سية تهف ي ل ،

حفف م تمدففو الوففامه عاج عففة   ففج ىبةشففج لفسففح ة ة ىففم هفف ا الوففامه الوففامواةم التففة رة ىففتهف لففى 
 ا افةففًة ىففم اليفةففة  يففةل الجلةألاففة اللكحا ففة، ولففة لففى داوففةم المج ففةىا،عشففمل إيجففةيى لففى ارل

لكة ت البةحثة تجفجع ىيهفف  حمحد اللضاجل م سامواًة  البةحثة،اايجةياة ي م ارا ةي ذ ي ااف ال
ف  ىفة ييفة م  ىتفو ىفم ىشفمفم ىفع  ىف هفف  ذ  هفف   تتفةةش البةحثفة حمارام لححيجف ناى ضلكةره

ه ه اللشمفم ىفع امعفةم  الليالف م ىفم يففي اسفحكداخ عيف  الكافمام الل فد ة ولفة هفم ىمدفم  
لى اللماة  اللكحا ة الحى طحيجضفم  لهفة ىفم ةمفل ارا فةي ذ ي اافف الحمحفد اللضفاجل م سفامواًة 

 ة لة ناى اللم ة  ال    التداةة  وافاة حاهة عاج عة إيجةياة ة
 هف ا طجدففع ىففم  دهففة   ففج البةحثففة إلففى ىففدع ليةلاففة المج ففةىا العففة ف ناففى لتاففةم الحياففاف 

   ةففد  دففدم البةحثففة ض  مواة لففدع ارا ففةي ذ ي ااففف الحمحففدال ففة   لك فف  االضففاجاعةم الوففا
ح إ تيحلد ناى اللتةةشةم ال مار  اللتةةشة الجلةألاة ىم ارسةل   اليفداة  الحياالاة اللهلة 

 الوهاة ىع الحفى   الحى تهدف إلى تغ  ج ارلكةر  االتجةهةم لدع الحفى     م ض  وهف   ىف هف اميج م 



 د.مي السيد عبد الشايف خفاجة
 

 36 

 مناقشة نتائج الفرض الثانى:
( لح وففد ليةلاففة المج ففةىا اللوففحكدخ لففى ي ففف  6دففد ي ) ن ةةايج الذةةاض الثةةانسدففةمم 

ح فإ وة فت ال فج ل  ي ااف الحمحد اللضاجل م سامواًة،االضاجاعةم الوامواة لدي ارا ةي ذ  
  الة لتةلح القاةر البيدع ىعةر ة عةلقاةر العماى لالجلمنة الحجج ماة 

( ض  اتجةه ال ج ل يوف ج لفى االتجفةه الوفامى )ر  القافةر البيفدع 6 تم م  حة ا دد ي )
( 2.10-هففى ) Zة (  الالفف4.50(  ىحمسفف  الجتفف  )36ضةففل ىففم القاففةر العمافف ( علجلففمم رتفف  )

(  ذلفف  لففى وةلففة ارعيففة   هففى لففجط التشففةط  اضففاجال 0.05 وة ففت التحففة ا  الففة نتففد ىوففحمع )
اال حبففةه  اال دلةألاففة  الوففامه اليتففة ي  وفف ل  الدردففة الكااففة لالقاففةر اللوففحكدخ   هفف ا طجدففع إلففى 

 ليةلاة المج ةىا اللوحكدخ لى ي   االضاجاعةم الوامواة لدع ه الم ارا ةي 
( ىفم ض  المففجاىا 2009ىففع ىةضشفةر إلافو دفم  ىفةه دفى )هةه  الن ةايج رةاات م  ةق  ف 

العة لة ناى لتاةم الحيااف ال ة   ضنمحت ليةل حهة لى ال د ىم الوفامواةم اللضفاجلة ىثفل سفامه 
 لففجط التشففةط  اضففاجال اال حبففةه  اال دلةألاففة  الوففامه اليتففة ع لففدع ارا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد

 م الوامواة الحى تمادو ارا ةي اللضاجل م سامواًة    جهة ىم اللشمف
الحى تتة لت ضهلاة يج ةىا الحيااف  ك ا ت ذق مع ن ايج الاسا ات ال اسق  فاأللا النظام 

ال ة    لتاةتو اللحيد ة لفى ي ف  االضفاجاعةم الوفامواة لفدع ارا فةي ذ ي اافف الحمحفد ىثفل 
 راسة ل ا  حةىفد (   1993د الوحةر ايجاماف )  راسة نم (،1991 راسة دم  ىةه دى   يج م )

 هتةه  راسةم اسحكدىت لت حفى الحفدألاف  (،2001دى   يج م )  راسة ىةه  (،1995اللمالى )
ولفففة اسفففحكدىت لتافففة اسفففحكداخ الحكتملمدافففة ومسففف اة لك ففف  االضفففاجاعةم  ، تكفففةلاف االسفففحجةعة

لتاففففة تكا ففففة االسففففحجةعة   راسففففةم اسففففحكدىت  (،2005ىثففففل  راسففففة وففففمل م   يففففج م ) الوففففامواة
 راسفة اريافةم )الحيافاف يهفد م يفد   ضيافةم( ىثفل  اللمةل ة  حعة   اللوةندة  تيااف ي ة ي تفشى 

 ( 2004 راسة ومللة  ) (،1991ى ج م ) -س ا ة ة   

 بالنسبة لفعالية الربنامج فى تنمية املهارات االجتماعية:ب( 
اففة  ضنففجه ناففى ىوففحمع اللهففةرام االدحلةألاففة لففدع ل ا الدراسففة نففم ليةلاففة المج ففةىا    شفف ت  حففة

 ضلجا  اللجلمنة الحجج ماة ىم ارا ةي ذ  ى ااف الحمحد )ن تة الدراسة( ىعةر ة عةللجلمنة الضةعاة 
ض  ال فففج ل  الففة يففف م اللجلفففمنح م  (7فقةةا اتضةةةح مةةةن ن ةةةايج الذةةةاض الثالةةة  رةةافل )

 تجةه ارلضل الحجج ماة  الضةعاة لتةلح اللجلمنة الحجج ماة لى اال
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 تمفف م  حففة ا الجففد ي ضيضففًة ض  ىحمسفف  ضعيففة  الضففب  االدحلففةنى  االنحتففةم االدحلففةنى 
( ناففى 66.50.  19.75.  23.50.  19.50 الحماصففل االدحلففةنى  وفف ل  الدردففة الكااففة هففم )
( لالجلمنففففففة 14.75. 5.00.  5.63.  4.13الحجت فففففف  را ففففففةي اللجلمنففففففة الحجج ماففففففة ىعةيففففففل )

دخ لففففى تجت فففف  ارعيففففة   الدردففففة الكااففففة للقاففففةر اللهففففةرام االدحلةألاففففة اللوففففحك الضففففةعاة يففففت  
 هف ا ىجديففو ىففم  (،0.05لجلففمنح م  الفة نتففد ىوففحمع )لا فج ل يفف م ال U وة ففت الالففة  الدراسفة،

تحااففف  اليلفففل الجلفففةنى يففف م   ن ج ىةتضفففلتو المج فففةىا ىفففم ض شفففاة، دهفففة   فففج البةحثفففة إلفففى تففف
 الحي  فف  اللحماصففل ىففم ةمففل  ،حلةألاففة عةللشففةروة لففى هفف ه ار شففاةارا ففةي لحتلاففة اللهففةرام االد

 ،البةحثة تجةه الوامواةم اايجةياة التة رة ىم الا ل   م  ىف فو سفمام عليف  ام ىة يفة )حافمع 
ىلحفة   ( ض   ،شفةاج ،ض  ىيتم ة تحلثل لى الثتةم ناى الا ل يبي  الكالةم ىثل )يجالم ،ل بة(

 وفف ل   ،للفف  ارطففدع عاج عففة تيمففج نففم  جةحففو لففى ض ام اللهلففة( ،يففبي  ارليففةي ىثففل )الحعم ففل
 ةفففم نفففد  ىفففم العتفففم عةت فففةل ارا فففةي ىفففع  ، الحيفففة    ،حفففثهف نافففى ااطثفففةر  حففف  اميفففج م

عيضففففهف الففففبي    عمىففففم  يحلثفففف اهف )ح ففففإ تففففف تعوففففاف ىجلمنففففة ارا ففففةي ذ ي ااففففف الحمحففففد 
ة ض  ىشفةهد ىفم ضلففخ ى مبفة لهفف اللضاجل م سامواًة إلى ىجلمنةم صغ جة تكم  ةتفة ض   تفم 

طج د   تلث اهة عةالت ةل ىع عيضهف البي    عمىم  يحلث اهة ضىةخ  ىف هفف  تشفجايهف لفى  هةيفة 
 لفففة ضيضفففًة تفففف ىشفففةروة ارا فففةي ذ ي اافففف الحمحفففد اللضفففاجل م سفففامواًة عيفففد تكفففم م  ،اليفففجت(

 م التاتفةي ليلفل ضشففمةي صفداةة ي فتهف لفى ارليفةل اللمدفم ة عجاوفةم المج فةىا  اسفحكداخ الاف
 وة ت البةحثة ت إ ارا فةي  ا لفًة نافى ر ح الحيفة    اليلفل الجلفةنى لا تفمي نافى  ،ىكحا ة

 ضيضًة وة  ل تاة المادف  اللت لفى الف ع وفة  يماف  يهفة الا فل ذ ي اافف الحمحفد  ،ضلضل التحة ا
ةم  الليالف م لفى  ىفم يففي ىشفةروة امعف ،  ر لى ظهمر شمل ىم الحية   ي م الا فل   ىف فو

حإ ضا ةلهف ناى اليلل الحية  ى  ىوةندتهف لى ض ام ه ه اللهفةخ اللموافة إلف هف لفى اللتف ي ىفم 
ح فإ وة فت البةحثفة لفى  هةيفة وفل داوفة توفاف  لفى  ،يفي ىجاالبة الا فل لفى نفةحفو ىفع ضيماتفو

 إيبفةرهف  ،ةضىج الا ل  رةة تحضلم ار شفاة الحفى تفف إدجاؤهفة  تااف  ىفتهف تفدر   الا فل نا هف
إذا حدنت ضع ىشماة  وة ت تدلهف ناى ار  ام البوااة الحى يوحكدىم هة ىع ضا ةلهف لللةرسفة 
ار شففاة اللكحا ففة   ةففد شففجحت البةحثففة هفف ه المففدا ل لففى لتاففة تففمل ج المففدا ل لاا ففل ذ ي ااففف 

و لفى اللتف ي الحمحد اللضفاجل سفامواًة  ضهل حهفة لفى تتلافة ىهةراتفو االدحلةألافة ىفع ضةجض فو   ىف ف
  اللدرسة ىم يفي ادحلةنهة عةمعةم  الليال م )العة ل م عةلجنةية( له الم ارا ةي 
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 مناقشة نتائج الفرض الرابع:  
( لح وفففد  حفففة ا ال فففجت الثةلفففإ  تمضفففح ليةلافففة 8دفففد ي) ن ةةةايج الذةةةاض الااسةةةعدفففةمم 

ح ففإ   الم ارا ففةي،م االدحلةألاففة لففدع هففالمج ففةىا اللوففحكدخ لففى ياففة  ضنففجه ناففى ىوففحمع اللهففةرا
  ة ت ال ج ل  الة لتةلح القاةر البيدع ىعةر ة عةلقاةر العماى لالجلمنة الحجج ماة 

( ض  اتجففةه ال ففج ل توفف ج لففى االتجففةه اايجففةيى )ر  القاففةر 8 تمفف م ىففم  حففة ا دففد ي )
 (4.50(  ل تلفة وة فت رتف  القافةر العمافى )36البيدع ض مج ىفم القافةر العماف ( علجلفمم رتف  )

(  ذلفف  لففى وةلففة ارعيففة   هففى 0.05(  وة ففت التحففة ا  الففة نتففد ىوففحمع )2.10-هففى ) Z الالففة 
الضفففففب  االدحلفففففةنى  االنحتفففففةم االدحلفففففةنى  الحماصفففففل االدحلفففففةنى  الدردفففففة الكاافففففة لالقافففففةر 
اللوحكدخ   ه ا طجدع إلى ليةلافة المج فةىا اللوفحكدخ لفى رلفع ىوفحمع اللهفةرام االدحلةألافة لفدع 

 ضنتةم تدر مهف لى داوةم المج ةىا  ااف الحمحد ارا ةي ذ ي 
 هفف ه التحففة ا دففةمم لح وففد ض  اسففحكداخ لتاففةم الحياففاف ال ففة   الفف ع ي ففإ ناففى تيففدطل 
الوفففامواةم   فففج الحت  ج فففة وةلحفففدألاف  حعة ففف  اللمةلففف ة  ضفففب  اللث فففج ض ع إلفففى إ راه الا فففل ض  

 لفففا  ىجتبافففًة عةلاةنفففة  الكضفففمم   دفففم  اميفففج م ىفففم حملفففو يمفففم  ىجتبافففًة عةرىفففة   الال   تفففة
 ةففففد ظهففففجم امنففففةر اايجةياففففة  اخ ارسففففةل   اليعةياففففة الحت  ج ففففة، االسحوفففففخ التةتجففففة نففففم اسففففحكد

م ىم  عةم  ىيالف م   ىففم  راسفة،  ت جوفو   فمهف،  نفدخ لامج ةىا لى إالبةي الا ل ناى اميج 
  ال جص ناى الحية   ىيهف  الكمف ىم  دم هف،

الذاض ن الثال  فالااسع م  ق  مع اإللاس النظاى فالاسا ات ال ةاسق   ك ا راات ن ايج
الحففى ض ففدم ناففى ليةلاففة اسففحكداخ لتاففة ضففب  اللث ففج  الحيففدطل الم  ففى لففى تتلاففة ض    ففة ة الح ةنففل 

 .(2009سامواًة  ىتهة  راسة تاو  )االدحلةنى لدع ارا ةي ذ ي ااف الحمحد اللضاجل م 
( الحففى 2007ىففع  حففة ا  راسففة سفف د ضحلففد المهففةص )   ةةق ك ةةا رةةاات ن ةةايج الاسا ةة  م

ضشةرم إلى ض  اسحكداخ عي  لتاةم الحيااف ال ة     ج الحت  ج ة ةد ضسهلت لى ت وم الح ةنفل 
 االدحلةنى لدع ارا ةي ذ  ى االضاجاعةم الوامواة 

(، ىتفففا ى ى لفففد ردففف  2006 حفففة ا  راسفففة سفففل إ  تفففةطاج ) ىفففعفأيضةةةال رةةةاات م  ةةةق  
( الحفففى ضشففةرم إلففى ليةلافففة اسففحكداخ لتاففةم الحيافففاف ال ففة   يةصفففة 2009 تاوففةه   يففج م ) (،2008)

 الحيدطل الم  ى لى تتلاة الح ةنفم االدحلةألاة لذا ةي ذ  ى ذ ي ااف الحمحد اللضاجل م سامواًة 
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االرتبةط المن ق ي م ا ك فةت االضفاجاعةم  فمالحظ من ن ايج الذافض األسبع  ال اسق 
لهففةرام االدحلةألاففة لففدي ارا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد ووففامه سففامى  ت وففم ىوففحمع الالوففامواة 

 الحى ضشةرم إلى ليةلافة  حوعة ىع  حة ا الدراسةم الوةععة، ه ه التحة ا دةمم ى  وامه إيجةيى،
اسفففحكداخ يج فففةىا الحيافففاف ال فففة    لتاةتفففو لفففى ال فففد ىفففم االضفففاجاعةم الوفففامواة  تتلافففة اللهفففةرام 

ع ارا ةي ذ ي ااف الحمحفد اللضفاجل م سفامواًة  ذلف  علشفةروة العفة ل م يجنةيفة االدحلةألاة لد
 ( 2009ه الم ارا ةي ىثل امعةم  الليال م  الل سوةم الحياالاة ودراسة دم  ىةه دى )

د عف   المج فةىا الحفدر مى اللوفحكدخ ةفد سفةن فم ين تذ  ا يلةك مةن فرهة  نظةا الباحثة 
 ىحةعيفففة الحفففدر بةم ىفففم دة ففف  الليالففف م عةللدرسفففة  امعفففةم  ،ىفففم يففففي ال تافففةم الحفففى طحضفففلتهة

 ارىهففففةم عففففةللت ي إلففففى ا حوففففةل ضلففففجا  اللجلمنففففة الحجج ماففففة ىففففم ارا ففففةي ذ ي ااففففف الحمحففففد 
ىلفففة  الحفففدر    الللةرسفففة، اللضفففاجل م سفففامواًة للجلمنفففة ىفففم اللهفففةرام االدحلةألافففة نفففم اج فففق

ولففة سففةهلت تافف   ف،اففة ىففع الل اافف م يهففسففةند ناففى ا ففدىةدهف لففى نفةففةم  ت ففةنفم ادحلةأل
اللهففةرام الحدر ماففة اللمحوففبة لففى الحعا ففل ىففم الوففامواةم الفتمالقاففة   ففج اللج ملففة  لففى ىعففدىحهة 
االضاجاعةم الوامواة عت ة نةىة  لةسحكداخ ارا ةي لذ شاة  اللهةخ اللوحكدىة لى المج فةىا 

 ض  وففهف عاج عففة ىعمملففة،  جصففة لاحيم ففج نففمضتففةح لهففف ال ىةدهف ل هففة اففماي داوففةم المج ففةىا، ا ففد
ولفففة ض  ار شفففغةي عففف  ام اللهفففةخ  إ جة هفففة يعافففل  م  الشففف تةم اال  يةلافففة اللمممتفففة، ت ج فففغ الاةةفففة

 عشمل وم ج ىم القاةخ ع ي سامه ىضاجل 

 بالنسبة الستمرارية فعالية الربنامج:ج( 
يفف م القاةسفف م ( نففم نففدخ  دففم  لففج ل  الففة 9دففد ي ) ن ةةايج الذةةاض الئةةام  شفف ت 

البيفففدع  الححبيفففى لفففدع ضلفففجا  اللجلمنفففة الحجج مافففة لفففى وفففل ىفففم ةة لفففة اللفح فففة لفضفففاجاعةم 
الوففامواة لذا ففةي ذ ي ااففف الحمحففد  اللهففةرام االدحلةألاففة لاا ففل ذ ي ااففف الحمحففد ع عية هففة 

 لجار حو ال جألاة عيد نفنة شهمر ىم ا حهةم المج ةىا ىلةطدي ناى اىحدا  ليةلاة المج ةىا  اسح
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 ي ين تقايم ال  صاات ال الا : ما أ ذات ن ايج الاسا   الحالا ،فس ض ا 
إدجام الل  د ىم الدراسةم عةسحكداخ لتاةم ت ا ل اللهلفة  الحفدألاف  الح فةنفم اللجتكف ة نافى  -1

  ةي اللدرسة االيحدا اة الحعدطج لى ي   الوامواةم الفتمالقاة وةلوامه اال و ةيى لدع ضا

إدجام الل  د ىم الدراسةم عةسحكداخ ال تاةم ىثل تمل ج المدا ل  االا ةم  الحيفدطل الم  فى  -2
 لى تتلاة الوامواةم الفتمالقاة لذا ةي اللدرسة االيحدا اة 

تففدر    عففةم  ضىهففةم ارا ففةي ى جاففى التشففةط ناففى اسففحكداخ لتاففةم تيففدطل الوففامه   ففج  -3
 يتة هف الحت  ج ة ىع ض

 من  الل ن ايج الاسا   ي ين ل باحث  اق ااح النقاط البحثا  ال الا :
ليةلاففففة يج ففففةىا تففففدر مى لذيتففففة   م الت وفففف  م عةللففففدارر االيحدا اففففة ليفففففه الوففففامواةم  -1

 اللضاجلة لدع ارا ةي 
 لجط التشةط لى ىجحاة اللجاهعة ليةلاة يج ةىا إرشة ع لحمألاة امعةم  ارىهةم لك   سامه  -2

ليةلاة يج ةىا تديل ىبمج لحتلاة اللهةرام االدحلةألاة لدع ارا ةي ى جافى التشفةط لفى  -3
 ىجحاة ر ةت ارا ةي 

ليةلاففة يج ففةىا ةففة ف ناففى الايفف  الجلففةنى اللمدففو لففى ي فف  سففامه لففجط التشففةط لففدع  -4
 ضا ةي اللدرسة االيحدا اة 

 ال ة   لى نفه اللشمفم الوامواة لدع اللجاهع م  ليةلاة يج ةىا ةة ف ناى الحيااف -5
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 أواًل: املراجع العربية

 ( 2005إي ففةي ألاوففى  )تجدلففةم ةوففف الحجدلففة  ت راةة  ال ع ةةام فالةة ع م فةةس ال ذ لةة  ال بيةةاة(
  الحيج   عةلدار(    ةم  ار الكحةل الجةىيى 

 ( 2008ي ج ففففى وففففمر  م  ل حج ر  ي  سففففحا م عففففةللج  )العةةةةالج ال عافةةةةس ال ةةةة  نس ال ئ صةةةةا 
 تعديفم ى لفد  ج ف  ضحلفد التفممة(،  ار ىجادية  )تجدلةم ى لم  ن د ىتا ى،

 ساواة ناف الت   اال ا تكى الليةصج )الكحةل الكةى (  إط اه لاابةنة  التشج،

 ( 1992دةيج نمد ال ل د دةيج  سه ج ض مر ى  مب  سمامة الكاا فى  )ى م الةنذ  الب ىةس  
 عةهجةم  ار التهضة اليجلاة ال

 الضةةة ااسات ال ةةة  نا (  2000نلففة  ال  مففى ) ،ىةدففدة الوفف د نم فففد ،دلففةي ىثعففةي العةسفففف، 
 الابية ار لى  ارر  م  ار ص ةم لاتشج  الحم  ع 

    تابا  األلذال فال ااهق ن ال ض اب ن    ناال (  1999ر لجم هف   ايل ) ،دم  ف ف  ر
  ففففدا  ضحلففففد  ،جدلففففةم نمففففد الي  فففف  الوفففف د الشففففكم)ت ،)النظامةةةة  فال  ب ةةةةق(

   لة ااىةرام اليجلاة  الي مم  ار الكحةل الجةىيى  ،1ط ،الوجاة ي(

 ( 1993ر    يففف م  ) تم  فففع  ،1ط ،)تجدلفففةم ى لفففد  ج ففف  التفففممة( الضةةة ااسات ال عافاةةة
 ىجو  التشج لجةىية العةهجة 

 ( 2006سففامع ى لففد نمففد البففةةى  )االسففمتدر ةم 1ط ،ذ ةةس لأللذةةالاإلسدةةاا فال  راةة  الن  
 ىجو  ااسمتدر ة لاكحةل 

 ( ليةلاة يج ةىا تدر مى تكةىاى لا د ىم سامه إط ام ال ام 2007س د ضحلد ضحلد المهةص  )
 ،(6اليفففد  ) ، ت وففف م الح فففةنفم االدحلةألافففة لفففدع ارا فففةي اللحكا ففف م نعاافففةً 

  رامع  الذ  م مج   ن ا  ال ابا ،

 ( 2000ص مم لجه  ) العةهجةم ىمحبة ار جام اللتج ة م النذ  اإلك  نوسى   

 العةةةةالج (  1993) نمففففد الوففففحةر إيففففجاماف  نمففففد الي  فففف  يففففم نمففففد   الففففدي ل  رضففففما  إيففففجاماف
  ارنةلف الليجلة    الكم تم2ط ،ال   نس ل  ذ  )أ ال ب  فن ايج من حالت (
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 ( 2007نف نمد البةةى إيجاماف ةشفاة  )لةاى األلذةال سا ة ئاام بةاامج  ىالج النشاط الةايةا
  2ط ،      ال ابا  فاإلسدةاا فةس مجةالت جىاقةات ال ذ لة  ،تعاع  ل     

 العةهجةم  ار العةهجة لاابةنة  التشج 

 ( 2005نفم الدطم يد ع لج افى  )العفةهجةم ىمحبفة 1ط ،مهةاسات العةالج ال عافةس ال ة  نس  
 التهضة اللتج ة 

 (2003ناففى نمففد   ناففى ىوففةلج) راسففة ىعةر ففة ل يةلاففة لت حففى ااةحتففة  الجىفف ع  الحياففاف   
تفففة ىفففم ارا فففةي اللحكا ففف م ىوفففحمع إطففف ام الففف ام لفففدع ن  اللااففف  لفففى ي ففف 

 دةىية ال ةة  ق  ، وااة الحجلاة،غ ا منش سة –س ال  ان  سا   نعااًة،

 ( راسة تجج ماة لك   التشةط ال ا فد لفدع ضا فةي ىةةمفل ا1995ل ا  حةىد ىمالى   )  للدرسفة
  38-1 (، ىةطم،28، اليد  )رامع  ال نص سة –مج   ن ا  ال ابا  

 ال ةةة  نس الحةةةاع   العةةةالج(  2002ى لفففد ى فففج ر الشفففتة ع ) ،ى لفففد الوففف د نمفففد الفففجحلم
   العةهجةم  ار  ج   لاابةنة  التشج  1ط ،أ    فت باقات 

  ذةاط النشةاط الةايةا ا  باس اض اال الن با  ال صح ل س(  2005)ى لد التملى ى لد ناى
ساوففاة ايحبففةرام الحجلاففة الكةصففة  ،)فةةس مجةةال اإلىاقةة  ال ةة اا  فالعةةااع ن(

   العةهجةم ىمحبة ار جام اللتج ة 1ط ،ع جاسة الحياالةمع ، الية ط م

 ،1ط ،ى ةةةةةم نذةةةةة  الن ةةةةة (  2004سففففف د ى لفففففم  الافففففمال ) ى لفففففم  نمفففففد ال افففففاف ىتوفففففى  
 بةنة االسمتدر ةم شجوة الجلهمر ة ال دطثة لاا

 (  ليةلاففة عيفف  لتاففةم تيففدطل الوففامه لففى تكفاففف 2008ىتففا ى ى لففد ىتففا ى ردفف  )
 وااففة الحجلاففة، ،س ةةال  مار ةة  ا ،ضنففجات التشففةط ال ا ففد لففدع الليففةة م سففل اةً 

  دةىية اللتمااة

 ( 1996 لاةخ وفج م  )تجدلفة الفدوحمر ى لفد ار تفةرع  ،نظامات الن   مذةايام فت باقةات(، 
 ،الجل افففة الكم حافففة لحعفففدخ الا ملفففة اليجلافففة ،ضيفففم اليفففف( ىجاديفففة ردفففةم ى لفففم 

 ( 25ساواة الدراسةم اليالاة اللمسلاة اللحكتتة )
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