
 

 

 

 

 
 

,,,,–

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 دادإـع
 د/اهلام بنت مصطفى القصريين ف اللهييبـوسـاره بنت يــأ/ س

 بي  ااخصة معيد بقسم الرت
 جصمع  جدة –كلي  الرتبي  

 أستصذ الرتبي  ااخصة  املشصرك
 جصمع  جدة –كلي  الرتبي  

 

 DOI: 10.12816/0055787.  

 
 

  



 مــايـــو   –الثــانـي  زء ــاجلـ  ()دد ــالع  ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

41 

 ة ــدى عينــددة لــاءات املتعــذكــوى الــمست
 من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يف مدينة جدة

 دادإـع

 (**) صم بنت مصطفى القصرييند/اهل & (*)أ/ سصره بنت يوسف اللهييب

 ص ــــــــملخ

هدفت  لدفالةدا لدليد دا  ددك لدعندم تدى الدداءا لددمتيدلة لدىاعدفة  ددفا تالدا ادى ل   ددي  
باطباد  اي ديا لددمتيدلة لدىاعدفة  دل  دي  ذوي  وذدك ،افيلا جف ذوي لضطرلب   ف لداءحف تي 

(، تلددك تالددا ادي فة )  تددفلة لدحيح لددمتيدلة لدىاعدر دلضدطرلب   ددف لداءحدف تددي ضدءد اررنددا جدياةا
-3) ىادي بدا(   اًل و  لا اى ذوي لضطرلب   ف لداءحف واىى تارلوح أتىدياه  151اكءاا اى )

(تياددددًي ولدىلالبدددداى بىعيهددددف واددددرلا  لدددددفا  لدلكءا ددددا ول هل ددددا ولدىرل دددد  لد ي ددددا بىفيلددددا جددددف ، 14
الدداءا ارت دل دلددمتيد لدح ددري   ظصدرة لدلاددي  أولتاىدفة لدفالةددا تلددك لدىدلص  لدء دد ي لدىلددلي  و 

 -لدلغددددددءي  لدل رددددددي–لدن  ددددددي  لدددددددملتي  –)لدطب عددددددي لدىكددددددياي والدددددداءنية ال   ددددددا دلددددددمتيدلة
وتددي ضددءد اددي أةدد رة تلددد ااددي   لدفالةددا   لالجاىدديتي( دددفا ل   ددي  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف

  دف لداءحدف ددفا ل   دي  ذوي لضدطرلب  بأهى ا لدعنم تى لددمتيدلة لدىاعدفة  اي تء ي لدحيح 
ت دىالصي تدي لدبراديا  لدارادءي لد درةي تدي ضدءد و  وتلىااصي بيةدا فل   درو وأةديداد تدفانت ا ال دا

ددداال   بندددكل أت دددل حيجدديتص  وم ي  دددص  لدى ال ددا ولدادددي تلددديه  بنددكل تعدددي  تدددي ، هددما لدلررندددا
 .تعلىص  دى الم لدىصيالة ل  يةيى ا ولدل يت ا وتي تطءنر قفالتص  وإاكيايتص 

 .لضطرلب   ف لداءحف لدىاعفة ،لدمتيدلة  :مصت املفتصحي الكل
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Level of Multiple Intelligences in a Sample of Children with 

Autism Spectrum Disorder in the City of Jeddah 
By 

TA. Sarah AL-Lohibi
 (*) & DR. Alham Al-Qusayreen

 (**) 

Abstract 

The current study aimed to identify the level of multiple intelligences in 

a sample of children with autism spectrum disorder (ASD) in the city of 

jeddah. Using the multiple Intelligence Scale for ASD children in view of 

Gardner's theory of multiple intelligences (developed by the researchers), on 

a sample consisting of (151) ASD children from both genders in the age 

range of (3-14) years who were enrolled in governmental and private 

integrated institutes, programs and centers in Jeddah. The study used the 

survey descriptive approach. The results showed a high level of 

visual/spatial intelligence and low levels of (natural-personal/self-

linguistic/verbal-social) intelligence in ASD children.  
In light of the findings of the current study, the researchers 

recommend highlighted the importance of the examining and developing the 

multiple intelligences among ASD children using different teaching methods 

and techniques and including them in the individualized educational 

program. This will contribute to meeting their different needs and 

characteristics in a more effective way, thus enhancing their learning of 

various academic and life skills in addition to the development of their 

abilities and potentials. 

Key words: Multiple Intelligences, Autism Spectrum Disorder. 
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 ة:ــــــــدمــــــمق
( اى أ  ر لالضدطرلبية Autism Spectrum Disorder)لداءحف بر لضطرلب   ف يعا

تعبافًل، ولدمي يعا  لةا عيب لدط ل دلىعلءاية وت ف ا اعيدجاصي، وناىا  بيدافلمل و  يًض لدلىي  ا غىء 
 لدلددلءت ا،لداءل ددل ا  لدى ال ددا  تيالضددطرلبيةولإلتيقددية ل مددرا  لالضددطرلبيةاددل تددفة تباددر اددى 

شدددرل   ك  دددد  هدددمل لالضدددطرلب يلادددي  أددددك  ، بيإلضددديتا لالااحددديا ل دددف لدى ددديحد داندددا  لدلنددديل لدو 
 .(2015ةصال،  2016، )لد انبية لدءلدفيىواايبعا الاىر  اى 

حادددددا ادددددى لدىعدددددرو  تيان  دددددًي أ  أو  ادددددى شددددد    لداءحدددددف تىاال ادددددا أتدددددرل  ةدددددلءت ا 
 ، 1943تددي   (Leo Kanner)وتيضدطرلب ال  ددل بملتدد هددء  باددد ل   دي  لدل لددي داددء تديار 

(   داًل لشدارتءل تدي ةدلءت ية ال تانديبد 11)اى مال  ةالةاد لدادي اندرهي ولدادي و دم تاصدي حيددا 
اددل أي لضددطرلبية ترتدد  تددي ذدددك لدءقدد ، ولقاددرح  ةال  هددما لدلددلءت ية تلدد  و ددم تن   ددي 

أ تدديان  واصددما لدفالةددا لباددف، (Infantile Autismجفيددف وال  ددل أ لدد  تل ددد لةدد  تءحددف   ددءدي )
 (.2004لداءحف )لدنياي،

 Autism Spectrum) واى هلي  لة لالهاىي  برتييا ل   ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحف

Disorder)   تدي لووادا ل مادر  ددفا لدندعءب لدىابفادا، اىدي أمديا لهاىدي  لدعلىديد ولدحديح اى وةتعصد
ئا وت ل  ص  وتن   ص  واى إلجرلد لدعفيف اى لدفالةية ولدحلءث لداي ةع  دلاعر  تلك هما لد 

ةدددديداد ولالةددددارلت ج ية تددددي تعلدددد ىص  وتددددراااص  مدددد  تلفيددددف لدبددددرلا  لدعالج ددددا دصدددد ، وتلفيددددف أهدددد  ل 
ولةاغال  لاكياديتص  لدىعري دا ولالا عيد دا ولدلدلءت ا دعلدد هدطالد لال  دي  أوددك لد طدءلة  واتيياص ،

  دك أت ل ةاجا اى لالةدابالد ا ولداع دف دالاتبيد بلىءه  لدعبلي ولدىعرتي ولإلبفلتي ولدء ء  بص 
 (.2018 )تيار،

ي تددي تغااددر لدبل ددا لداددي تا ددىلصي هددما لد ئددا، ودعددل لدابددف  ل حددفث تددي لدىاددفل  تى ددل حددفي ً 
ي دىددي تدد  لتاىدديةا تددي لدطحعددا لد يالددا اددى لدددفدال لإلح ددي ي ولدان   ددي واعددييار تن   ددصي وتًبدد

(، ولددمي اد  تلدك تغاادر الدىك لد ئدا 2013) ي ( ولدمي  فا تDSM-5) دالضطرلبية لدعبل ا
 (Autism) (  دددددك لضدددطرلب   ددددف لداءحددددفAutism Disorder-AD) ادددى لضددددطرلب لداءحدددف
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Spectrum Disorder-ASD  تدي  ولالةدالية ،ونا ىى أاال تئية بيتاحياهي تئا تن    ا ولحف
 ل لدىدددفا لدعىدددري الكدددية لدانددد     ددددك اال ددديانى بدددفاًل ادددى مالمدددا اعدددييار، بيإلضددديتا  ددددك تءةددد

 (.2014   لدجيبري،2016 )لد نءة وأبء  ناء ، دان    همل لالضطرلب
 (Autism Society of America)وتددي لدىبيبددل ت عددر  لدجىال ددا ل ارنك ددا دلاءحددف 

لضددطرلب   ددف لداءحددف بأاددد لضددطرلب اىددي ي ت ددبي اعبددف يرصددر تددي ارحلددا لدط ءدددا لدىحكددر  اددى 
ودا تى لدا يتالة ط لدع ب ا لداي تطمر تلك وظي م لدفايغ ولدىلاا جا دالضطرلبية  لدط ل،تىر 

لالجاىيع ددددا واصدددديالة لداءل ددددل لدل رددددي وغاددددر لدل رددددي، ول انددددطا لدارتاص ددددا، ولدلندددديل لدا الددددي، 
 (.ASA, 2018)ولدلعد ولالهاىياية 

وارًرل الماال  م ي   ل   ي  ذوي لضطرلب   دف لداءحدف ،أةا ذددك  ددك تعدفة لدبدرلا  
ءندددا ولةدددارلت ج ية لدادددفانت لدعيدى دددا لدى دددىىا ددددموي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف، حادددا أ  لدابدددف  لدارا

يعابر اى أه  لإلاجي لة لدلفي ا لداي تد  تلي بصدي،  لدلي ل تي اافل  تبفي  لدبرلا  لداراءنا دصما لد ئا
ك تللداى قدفالة وارغ  لماالتصي تي ل ةت لدلررنا،  ال أاصي لشارت  تي لدادأمار لإليجديبي لدعبادر تلد

ل   ددددي  ذوي لضددددطرلب   ددددف لداءحددددف اددددى حاددددا لةدددداغال  ةاجددددا لدددددمتيد لدليد ددددا، و نددددية  لدلددددلء  
 (.2016  لد نءة وأبء  ناء ،2017لالجاىيتي لدىببء ، ولدابلال اى أترل  لداءحف )لد لاع، 

( بدددأ  بعدددا تلدددك لالةدددارلت ج ية ولدبدددرلا  لداراءندددا تصدددا  بجءلادددد 2013 ىدددي أ دددفة  لحدددا )
د عم اصىلا جءلاد لدبء  دفا ل ترلة ذوي لضدطرلب   دف لداءحدف، اىدي يلدافتي لدىعلاداى بادفانت ل

ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف واعددفي لدبددرلا  لداراءنددا لالتاىددية تلددك لدلررنددية لداددي ترتعدد  تلددك اددي 
 .(Multiple Intelligences)لدىاعفة  دفيص  اى جءلاد قء ، واى تلك لدلررنية، اررنا لدمتيدلة 

 اددى Multiple Intelligences Theory (MI)حاددا تعددف اررنددا لدددمتيدلة لدىاعددفة  
 الدم ظصءاهدي، ولدادي قدفاصي هدءلاة جدياةار لدلررنية لدلفي ا لدادي أحدفم  مدءا  تلدك لدلديحا لداراءندا

(Howard Gardner أةايذ لدارا دا بجياعدا هياتدياة ل ارنك دا تدي تايبدد أ در لدعبدل )(Frames 

Of Mind) وتلالف اررنا لدمتيدلة   ، حاا تلفا اى مالدصي لدلرر  لدابلافيا دلمتيد،1983  تي
لدىاعددددفة  تلددددك قددددفالة لدىاعلىدددداى لداددددي تالدددد  بدددديدالءع ولإلبددددفلع تيدبددددفالة لالجاىيع ددددا، ولدلرت ددددا، 
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ولدن   ا، ولدطب ال ا، ولداي قف تعء  اولتدف جفيدف  إلمدرلد تىل دا لدداعل ، حادا أ دفة لدلررندا تلدك 
وت ددىل  ،  ددرة يىالددك لدعفيددف اددى لدبددفالة لدعبل ددا لدىلددابلا الددبً ي أ لدد  تلاصددي ذتدديدلة ااعددفة أ  لد

وت دددىل  هدددما ،   اءًتدددي مياًلدددي وأةدددىيا بيددددمتيد لدطب عدددي 1955مىدددي  ذتددديدلة وأضدددي  تدددي تدددي  
، لدددمتيد (Linguistic/ Verbal Intelligence) لدددمتيدلة لدىاعددفة ل )لدددمتيد لدلغددءي  لدل رددي

 لدىكدددياي لددددمتيد لدح ددري  (Logical/ Mathematical Intelligence)  لدرنيضددي لدىلطبددي
(Spatial/ Visual Intelligence) لدلرتددي ، لدددمتيد لدجلددفي (Bodily/ Kinesthetic 

Intelligence) لددددمتيد لدىءةددد بي لإليبددديتي ،(Musical Intelligence)لددددمتيد لالجاىددديتي ، 
(Interpersonal social intelligence) لددددملتي ، لددددمتيد لدن  دددي (Intrapersonal 

Intelligence)،  لدددمتيد لدطب عددي(Naturalist Intelligence)) حاددا تعددف اررنددا لدددمتيدلة ،
 )تييدد، ل تدرلة ددمتيدلتص  بطدرو غادر تبلافيدا لةدا فل اعري ا تصدف   ددك ت ف دا  اررنالدىاعفة  بأاصي 

 (.2012   بء ا،2018   لدغلياي،2016
أمبا  لدفالةية لداجرنب ا تعيد ا تطبا  اررنا لدمتيدلة لدىاعفة  تي ت ار اى لدلدءلحي  وقف

ل  يةيى ا ولدل ل ا دلىاعلىاى، حاا أظصرة لدلاي   لاليجيب ا دفا لدطالب تي تللى ا صدء  لددملة 
الدداءا  تددي ة وتلىددل الددطود ا لددداعل ، وتلددءع ل تعدديا لالبفلع ددا، و نددي، دددفا لدطلحددا ول ةيددية لدفلتال ددا

تجدد  أو  یلدال ددال لدفالةددي، تددء  هددما لدلررنددا تلرددر دل ددرة تكددل ااعياددل، تعىددي يءجددف دل ددرة اددءلح
ضددعم تددمدك يىالددك اددءلحي ادددى لدبددء  تددي اجدديالة ااعددفة  ادددى لدددمتيدلة لداددي يىكددى أ  تلدددا ف  

رتاد  لدا ءوتءظم ب يتل ا تي تىل ا لداعل ، وايدايدي تصدي تلابدي ادل أهد  احديةر لدارا دا لد ي دا وهد
تلك جءلاد لدبء  دفا لد رة وتع ن هي، وتف  لدلرر  دك لدطيدد اى مال  جءلاد تج ا ووةىد بصي، 

اعلىددي وابددفاي لدرتييددا دددموي لالحا يجددية لد ي ددا تبددفي  مددفايتص  تلددك أةدديا  وايدادديدي يلدداط ل
يجدية ح أت دلملف ا اى لدمتيدلة لدىاعفة ، وذدك اى مال  تعدفيل أةديداد لدادفانت دداال   بندكل 

 (.2009ل   ي  وم ي  ص  لدى ال ا داطءنر قفالتص  وإاكيايتص ) لدعلا لة، 
مال  لال الع تلك لدحلءث ولدفالةية لدليببا لداي تليود  اررنا لدمتيدلة لدىاعدفة   واى

،    برله   ولدبالي2013  لحا،  2014 ي ا تفالةا تاًل اى )ه يجلا،ال ا الم تئية لدارا ا لد 
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  Temiz & Kiraz, 2007  2016   تيشدءا،2010بلصدي ،   2017 ونءةدم،  الىدف 2018
Evans & Burman, 2003   Torng, 2013) ،  تبدف أشدياة تدي ااي جصدي  ددك تيتل دا لةدا فل

لةارلت ج ية اررنا لدمتيدلة لدىاعفة  تي تلى دا وتللداى لدعفيدف ادى لدىصديالة لدى ال دا، تيدىصديالة 
 لى دداتو ، واصدديالة لداءل ددل ولدا يتددل لالجاىدديتي، ولدىصدديالة لدل يت ددا ،ل  يةيى ددا ولدى دديه   لدعلى ددا

 ا صء  لدملة بيإلضيتا  دك تلى ا لدال ال لدفالةي و نية  لدفلتال ا دلاعل .
لداددي و  – اددي تلددك حددف ل ددالع لدحيح –ترصددر اددفا  لدحلددءث تددي لدبائددا لدعرا ددا ولدىلل ددا   ىددي

طرلب   ددف لداءحددف، حاددا ددد  يددا  تالدديو  لدددمتيدلة تليوددد  اررنددا لدددمتيدلة لدىاعددفة  اددل ذوي لضدد
لدىاعفة  بى صءاصي ل وةل ودعى تطرق  أغلد لدفالةية  دك اءع الفة اى لدمتيدلة، حادا تليودد  

( لدددمتيد لالا عددديدي اددل ذوي لضدددطرلب   ددف لداءحدددف، بالىددي تليودددد  ةالةدددا 2018ددددفدحلي،ةالةددا )ل
( AL-Onizat,2016ى تليودددددد  ةالةدددددا )تدددددي حدددددا لدلرتدددددي، ( لددددددمتيد لدجلدددددىي 2014)ه يجلدددددا،

 لدمتيدلة لدىاعفة  ال ذوي لضطرلب   ف لداءحف.
ودصدددمل حيودددد  لدفالةدددا لدليد دددا  ددددك تلدددل ع لد دددءد تلدددك لدعندددم تدددى الددداءنية لددددمتيدلة 
لدىاعدددفة  ددددموي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف، و هى دددا لداعدددر  تدددى هدددما لدبدددفالة ولددددمتيدلة وتلىااصدددي  

ي ي ولدىصاىدددددداى تددددددي اجددددددي  لضددددددطرلب   ددددددف لداءحددددددف تددددددي وضددددددل ولالم دددددد ىلدىعلىدددددداوالدددددديتف  
ابيل لدبء  تلف ذوي لضطرلب   ف لداءحف  دىي دد اى تأمار ليجيبي  اىااىلالةارلت ج ية لدىال ىا د

ي لالهاىددي  بيدعنددم تددى لدددمتيدلة تلددك لدعىل ددا لداعل ى ددا .والدديدًل تل ددد أ ددح  اددى لد ددرواي ود لًادد
ف لداءحدف ادى مدال  اررندا لددمتيدلة لدىاعدفة  ولةدا فل   درو لدى ال ا دل  ي  ذوي لضطرلب   

  .لدى ال ا بىي ياليةد ال حيجية وقفالة هما لد ئا نتولةارلت ج ية لدافا 

 :ــــةـــــدراســـة الــمشكلـــ
تعدف اررنددا لدددمتيدلة لدىاعدفة  اددى لدلررنددية لدىصىدا ومي ددا تددي اجدي  تعلدد   ل   ددي  اددى 

 ادددى مدددال  أهى دددا لدعندددم تلدددك لددددمتيدلة لدىاعدددفة  ددددفيص  وتلىااصدددي، ذوي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف
ولدادي تلديه  بندكل تعدي  تدي تعلىصد   بيةا فل   رو وأةيداد تفانت ا ال ا تي ضءد هما لدلررنا

دى الم لدىصيالة ل  يةيى ا ولدل يت ا  دمل يجدد تلدك لدىعلىداى لدبدي ىاى بادفانت ل   دي  ادى ذوي 
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وذدددك اددى ، لالةددالية  دددك اررنددا لدددمتيدلة لدىاعددفة و  لد ددروو لد رةيددا لضددطرلب   ددف لداءحددف ارلتددي 
مددال  تعددفيل أةدديداد لداددفانت ددداال   بنددكل أت ددل حيجددية ل   ددي  وم ي  ددص  لدى ال ددا داطددءنر 

 قفالتص  وإاكيايتص .
ل ةب ددية ولدفالةددية لدلدديببا تبدداى بددأ  هلددي  قلددا تددي لدفالةددية  لال ددالع تلددكواددى مددال  

ادى حاددا تلدديو  اررنددا لدددمتيدلة  ،تددي  وتددي لدىىلعدا لدعرا ددا لدلددعءةيا بنددكل مددي لدعرا دا بنددكل 
 لدىاعددفة  ومي ددا اددل تئددا لضددطرلب   ددف لداءحددف، واددى جصددا أمددرا تبددف أو دد  ةالةددا تدداًل اددى

( ب ددروا  2016 تيشددءا،  2016 لدعنددكي وةددلفي،  2017 الىددف ونءةددم،  2018 )لدغلددياي،
ل  بلررنا لدمتيدلة لدىاعفة  ال ا الدم تئدية لدارا دا لد ي دا  جرلد لدى نف اى لدفالةية ولداي تاع

تطدءنر لدىلديه  و  إةدصياية تفيدف  تاى دل تدي تلى دا لدعفيدف ادى لدىصديالة لدى ال داو  دىي دصدي ادى تءل دف
 لةا فل  أةت مي ا بيدابءن  . بيإلضيتا  دك، ل انطا لداراءناو  وأةيداد لدافانت

 ؛Ekanem, Akpan, & Essien, 2017) تدداًل اددىل اأو دد  ةالةدد وتددي لدىبيبددل

Ramakrishnan& Sagar,20182014,؛ Bodner et al)  ب دروا  لالهاىدي  باطباد  ابديي ت
ت لدددر  يل مدددرا، ولدادددلددددمتيد لدى ال دددا تلدددك ل   دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف ولالضدددطرلبية 

   درو بفيلدا دالى دا دلءقدء  تلدك ادءع لددمتيد ددفيص ، وإددك لةدا فلو  بنكل أ بر ابيل لدبء  ولد دعم
 اررندددا لددددمتيدلة    لداءحدددف، وذددددكأادددءلع لددددمتيدلة لدىاعدددفة  ومي دددا ادددل ذوي لضدددطرلب   دددف 

لدىعلءاددية دددفا أ  ددي  لداءحددف، ي عابددر ا لددد ا ددل  تصدد  واعيدجددالدىاعددفة  دصددي  رنباصددي لد ي ددا تددي 
ع تدي اجدي  أو اجىءتدا ادى  اكيا ا لداعل ، ولدامتر، ول ةلد، ولإلبدفل  ل   ي  لدعيةياى ونكء  دفيص 

 لدىجيالة لدىل رة  اى هما لدمتيدلة لدىاعفة .
تدددي تدددفانت ل   دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف ادددي   ضددديتا  ددددك ذددددك، وادددى مدددال  مبدددر  لدحيح 

بأ  لدعفيف اى ل   ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحدف ياىاد و  بىصديالة وقدفالة ا ال دا  و جف، لداءحف
يدًحي اي يا  لدارتا  تي تفانلص  تلك جءلاد لد عم وإهىي  جءلاد لالهاىي  بصي، وغو  د  يا  ق يةصي

لدبء  دفيص ، ولالتاىية بنكل تبار تي أةيداد لدافانت تلك لددمتيد لدح دري تبدع وإهىدي  بي دا أادءلع 
 جدددرلد ةالةددددا تصدددف   دددددك لدعندددم تددددى الددداءنية لدددددمتيدلة  ةتعصددد   دددددكاىددددي ، لددددمتيدلة لدىاعدددفة 

 لضطرلب   ف لداءحف تي افيلا جف .  لدىاعفة  دفا ل   ي  ذوي 
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 لدايديلواليد تلك ذدك تإ  انكلا لدفالةا تالفة تي لإلجيبا تى لدلطل  
  جدة؟ في مدينةما مستوى الذكاءات المتعددة لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 :ــــةـــــدراســالــــدف ــــــه
متيدلة لدىاعفة  دفا ل   دي  ذوي لضدطرلب لدعنم تى الاءا لدهما لدفالةا  دك  تصف 
 تي افيلا جف .  ف لداءحف 

 :ــــةـــــدراســالــــة ــــأهمي
لدعندددم تدددى الددداءا لددددمتيدلة لدىاعدددفة  ددددفا تدددى  تلددداىف هدددما لدفالةدددا أهىااصدددي ادددى حادددا

 اررنددا وأهى ددا تطب ي ددا يىكددى دصددما لدفالةددا اددى أهى ددا ودىددي ،ل   ددي  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف
 لتيوتي ىصي  دك بلت

 ضدديتا اعلءاددية  مرل  ددا حفي ددا  دددك لدىعرتددا لإلالدديا ا ولدىكاحددية لدعلى ددا تددي تددءتار   دديا  -1
 ارري تى اررنا لدمتيدلة لدىاعفة  ومي ا ال ل   ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحف.

ولدادي  –ادي حدف ل دالع لدحيح  -لدعرا دا لدلدعءةيا تلدك تعابر لدفالةا ل ودك اى اءتصي تي لدىىلعا -2
تاليو  اررنا لدمتيدلة لدىاعفة  ومي ا ال تئا ل   ي  ادى ذوي لضدطرلب   دف لداءحدف، وذددك 

 تي افيلا جف . اى مال  لدعنم تى الاءنية لدمتيدلة لدىاعفة  دفا هطالد ل   ي 
  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف تءج ددد اعلىددي لدارا ددا لد ي ددا بنددكل تددي  واعلىددي ل   ددي -3

بنددددكل مددددي   ددددددك أهى ددددا لدعنددددم تدددددى الدددداءا لدددددمتيدلة لدىاعدددددفة  دددددفا ل   دددددي  ذوي 
لضددطرلب   ددف لداءحددف وتلىااصددي، بيةددا فل   ددرو وأةدديداد تددفانت ا ال ددا وت ددىالصي تددي 
لدبرايا  لداراءي لد درةي تدي ضدءد هدما لدلررندا دداال   بندكل أت دل حيجديتص  وم ي  دص  

 تطءنر قفالتص  وإاكيايتص .لدى ال ا وتي 

قف تلص  ااي   لدفالةا لدليد ا ب ا  لدىجي  دلحيح اى ولدى ا اى تي اجي  لضطرلب   ف  -1
لداءحدددف تدددي  جدددرلد لدى ندددف ادددى لدفالةدددية ول بلددديث لدادددي تالددديو  اررندددا لددددمتيدلة لدىاعدددفة  

 لضطرلب   ف لداءحف.ومي ا ال تئا ل   ي  اى ذوي 
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اليودددا تبددفي  اي دديا لدددمتيدلة لدىاعددفة  دل  ددي  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف، ولدددمي قددف  -2
ي اددف لدحدديح اى ولدى ا دداى تدددي اجددي  لضددطرلب   ددف لداءحدددف تددي لدعنددم تددى الددداءنية 
لدددمتيدلة لدىاعددفة  دددفا ل   ددي  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف، وتددي  تددفلة لدبددرلا  لداراءنددا 

ادى مدال  تبدفي  أاىديل ولةدارلت ج ية ا ال دا دلداعل  ابل دا تلدك اررندا  صدما لد ئدا،لدىليةحا د
يلديتف  قدفالتص  اىدي وتلى دالدمتيدلة لدىاعفة ، ولداي تليه  بندكل تعدي  تدي تلب دا حيجديتص  

 تي أ  يكء  لدط ل أ  ر ت يد  واني ًي وتيتل ا تي لدعىل ا لداعل ى ا.
لدلرددر  دددك تبادد   لدددمتيدلة لدىاعددفة  دددفا ل   ددي  ذوي قددف تلددص  ااددي   لدفالةددا لدليد ددا تددي  -3

لضدددطرلب   دددف لداءحدددف، وإةالجدددد ضدددىى لدىبددديي ت لدىطحبدددا تلدددءع ادددى أةددديداد لدانددد    
 دموي لضطرلب   ف لداءحف.

   مصطلحـــــات الـــــدراســـــــــة:

 تليود  لدفالةا ا طللية ااعفة ، يىكى تعرن صي تلك لدللء لدايديل 

Autism Spectrum Disorder

هء لضطرلب اىي ي ت بي اعبف يرصر تي ارحلا لدط ءدا لدىحكر  اى تىر لدط ل، اا جا 
ودا تددددى لدا دددديتالة لالجاىيع ددددا ط دالضددددطرلبية لدع ددددب ا لداددددي تددددطمر تلددددك وظددددي م لدددددفايغ ولدىلدددد

ولدلعد طا لدارتاص ا، ولدلنيل لدا الي، ولالهاىياية واصيالة لداءل ل لدل ري وغار لدل ري، ول ان
(Autism Society of America, 2018).  

ل بأاص  ل   ي  لدىلالباى بىعيهف وادرلا  لددفا  لدلكءا دا اي ونعر   جرل ً ي اى قبل لدحيح 
 ول هل ا ولدىرل   لد ي ا ولدى ل اى بيضطرلب   ف لداءحف بىفيلا جف .

Multiple Intelligence)

تددر  جددياةار لدددمتيدلة لدىاعددفة  تلددك أاصددي بل ددا اعبددف  اكءاددا اددى تددف  أاددءلع اددى لدبددفالة 
وهي عحيا  تى قفا  اعري ا  لدمتيد،لدىل  لا تى بع صي لدحعا، ودعل قفا  الصي اءًتي ميً ي اى 

 (.۲۰16يالة الفة  )لدعنكي وةلفي، يىكى ل اليبصي وتلىااصي اى قبل ل ترلة وتبيا بيماح
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 جرل ً ددديل هدددي لدفاجدددا لدادددي يل دددل تلاصدددي لدط دددل ذوي لضدددطرلب   دددف ادددي  وتعرتدددد لدحيح 
ة  لدىعلىدددا تلدددك اي ددديا لددددمتيدلة لدىاعدددف لداءحدددف ادددى مدددال  تلدددجال لالةددداجيبية ادددى قبدددل لدىعلددد  

 لدىلا ف  تي لدفالةا لدليد ا.
  لدايديللك لدللء ت أاءلع لدمتيدلة لدىاعفة  ونىكى تعرنف

ل وناى دل بيدبدفا  تلدك لدا ادل Spatial/ Visual Intelligenceلدىكدياي  لدمتيد لدح ري  -1
وإةال  لدىعلءاية لدح رنا ولدىكيا ا ولدا عار تي حرتا واكدي   بفقا،وإةال  لدعيد  لدح ري 

دلتعيا ياً ي وتلك لدا ءا لدح ري، بيإلضيتا  دك تى ال لد رة ب  لد رلغ،ل ش يد لدللب ا تي 
 .(2019 )حلى، أو لدىكيا ا لدح رنا

ل وناى ل تي قفا  لد درة تلدك Intrapersonal Intelligenceالذاتي  الذكاء الشخصي/ -2
 ددك اعرتدا ابديل  بصدي بيإلضديتااعرتا ذلتد وتص  انديترا لدفلمل دا وق ىدد واعابفلتدد ولددالك  

ولدبدددفا  تلدددك  يدددي ولدددفولتل ولدر حدددية،ولدلءللدبددء  ولد دددعم دفيدددد، ولدددءتي بيدلددديالة لدى لج دددا 
 .(Khudair,2019لد ص  ولالحارل  ولد حع لدملتي) 

وناى دل تدي قدفا  لد درة  لLinguistic/ Verbal Intelligenceالذذكاء الغوذوي/ الغف ذي  -3
يلدا ف   لدلغدا، حاداتلدك  جدية  لدلغدا، ولدبدفا  لدعيد دا تلدك لداعبادر تدى لددل ت تدى  رند  

لا دلاعباددددر ولالت ددددي ، ولدبرلتددددا تددددي ترتاددددد لدجىددددل، وتصدددد  اعددددياي لدعلىددددية ب يتل ددددا تءةددددا
 (.2018لدغلياي، لدعلىية )

ل وناى ددل تددي قددفا  لد ددرة تلددك لدلليةدد ا Naturalist Intelligenceالذذذكاء الطعيعذذي  -4
احيتددية  لدل ددا اددىدلرددءلهر لدطب ال ددا، وتلددك قفاتددد تددي ت ددل ف وتىاادد  ا الددم لدعي لددية 

 (.Kandeel,2016)ولدىعية   عا اى جىيةلة تيد  ءا لدطب دواي تلاءنوحاءلاية 
هددء لدبددفا  تلددك لداعددر  تلددك  لMusical Intelligenceالذذذكاء الموقذذيإلي اعيإلذذاعي  -5

لدىءةد بك ولاايجصدي بدديداعبار لدىءةد بي، وإةال  لدلغىدية لدىءةدد ي ا ول دلدي ، ونا دىى هددمل 
متيد لدلغدددددءي وناددددد لاى اعدددددد وندددددرتحع بيدددددد ول و ل ،لددددددمتيد بيدلليةددددد ا دل دددددءلة ول دلدددددي  

(As’ad,2019)  
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لدبدفا  تلدك  لLogical/ Mathematical Intelligenceالذذكاء المنطإلذي/ الرضاضذي  -6
لدبدفا  تلدك تل ادم لدعىل دية لدللديب ا لدىعبدف  بك ديد  تلك تللال لدىنكالة بنكل الطبي، و 

بيدراء ، وتلك  اى مال  وضل ترض ية واليد لدعالقية لدىجرة  ولداي تا  تبر لالةافال 
تءداددف ت ىالدددية انيضددد ا، ولدعنددم تدددى لدب دددييي ولدىندددكالة بنددكل تلىدددي، وتلدددك لدا عادددر 

 (.2016ةلفي،لدعنكي و )لدىلطبي 
ل وناى ددل تددي قددفا  Bodily/ Kinesthetic Intelligenceالحركذذي  الذذذكاء الدسذذدي/ -7

، وتلدددك لد ددرة تلددك لةدددا فل  جلددىد تكددل دلاعبادددر تددى ل تعدديا ولدىنددديتر وحددل لدىنددكالة
ونا دىى هدمل لدلدءع  اعالدا،تءظ ف جلىد تي أانطا ا ال ا تاطلد اصديا  دالباد  أهدفل  

لدادددءل   ولدادددل ا ولدبرلتدددا لدافوندددا ولدىروادددا  تددديلادددى لددددمتيد تلدددك اصددديالة جلدددى ا تاى دددل 
  .((Michelaki & Bournelli,2016لدجل  ولإلحليا بلرتا 

ل وناى ددل تدي لدبددفا  تلددك Interpersonal social intelligenceالذذذكاء اتجتمذذاعي  -8
لداعيال ب يتل ا ال لومدرنى تدي لدىءلقدم لالجاىيع دا ولدل يت دا ادى مدال   ةال  ابي دفه  

 .(2019)لد ىية ا  واءلييه  ولالةاجيبا دص  تحًعي دلىءقم لالجاىيتي

 ة:ـــــابقـــــات الســـــدراســـــري والـــــار النظـــــاإلط

ولدادي  لدليد دا لدلرري ولدفالةية لدليببا ذلة لدعالقا بىاغارلة لدفالةا  لإل يا ةاا  تليو 
لدىرتحطدددا تالددديو  لضدددطرلب   دددف لداءحدددف، ولددددمتيدلة لدىاعدددفة ، بيإلضددديتا  ددددك لدفالةدددية لدلددديببا 

  .بىءضءع وااغارلة لدفالةا لداي ت  تء ل  داصي

Autism Spectrum Disorder (ASD)

 مفهوم اضطراب طيف التوحد ونسب االنتشصر
   لدء ء   دك تعرنف اا   تل دد الضدطرلب   دف لداءحدف ت دىى تلللداًل تيان ً دي ااايدً دي، 

ودعل  ،اعييارا لدان    ا لداي يىكى اى مالدصي تن   دو  ولدمي ياى ل تي تءض   همل لالضطرلب
هدء ادي شدصفا لداغاادر ، لدىادفل   تديلالضدطرلب ول   در قبدءاًل  أت ل تر  تديان ي داطدءا ا صدء  هدمل
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 Diagnosticلدىاايدي لدىدرتحع بصدما لد ئدا تدي لددفدال لإلح دي ي ولدان   دي دالضدطرلبية لدعبل دا )

and Statistical Manual of Mental Disorder-DSM لدادديبل دجىال ددا تلىدديد لدددل ت )
( الددم شددىءدد تددي لدطحعددا لد يد ددا تددي American Psychiatric Association-APAل ارنك ددا )

 (. 2014اى همل لدفدال )لدجيبري، (DSM-5)( وحاك لدطحعا لد يالا DSM – III) 1980لدعي  
لدادددي حيودددد  تعرندددف و  ظصدددرة تعرن دددية ااعدددفة ، وادددل تعدددفة لالتجيهدددية لدعلى دددا ولدلررندددا

ياة  ددك لدىرديهر لدلدلءت ا لضطرلب   ف لداءحف   ال أ  لداعرن دية لدادي وضدع  تدي اجىلصدي أشد
تعرتدددد لدجىال دددا لدء ل دددا ل ارنك دددا دل  دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف  حادددادصدددمل لالضدددطرلب ،

National Society of Autistic Children -NSAC)  بأادد لضدطرلب أو ااال ادا تعدر )
لدعىددر ل اددى ( شددصرً 30ي وأ  لدىردديهر ل ةيةدد ا يجددد أ  ترصددر قبددل أ  ي ددل لدط ددل  دددك )ةددلءت ً 

ي ي تي لالةاجيبية لدلل ا دلى ارلة، ولضطرلبً ي تي ةرتا أو تايبل لدلىء، ولضطرلبً ونا ىى لضطرلبً 
ي تددي لداعلدد  ولالااىدديد دللدديا ول حددفلث ولدىءضددءتية تددي لدعددال  ولدلغددا ولدلددعا لدىعري ددا، ولضددطرلبً 

 (.2018 ،)لد طاد وآمرو  
 American Psychiatric)ي وتدددي لدىبيبدددل تعرتدددد لدجىال دددا ل ارنك دددا دلطدددد لدل لددد

Association)  بأاد حيدا اى لدب ءا لدى اى تي لدلىء لالاتبي ي دلط ل يىا ا بيالرل  وتأمر تي
ولدلدددلء  لدلىطدددي  ولدلغءندددا،اىدددء لدءظدددي م لدل لددد ا ل ةيةددد ا لدىرتحطدددا بلىدددء لدىصددديالة لالجاىيع دددا 

 (.APA, 2013ولالهاىياية ول انطا لدىباف  ولدىكرا  )
صا أمرا هلي  تحييى تبار تي ااي   لدعفيف اى لدفالةية ولداي أجرن  بصف  تلفيف واى ج

الددددحا لااندددديا لضددددطرلب   ددددف لداءحددددف، وذدددددك بلدددديد تلددددك لالماالتددددية تددددي لداعرن ددددية ولدىلكددددية 
تددديل لدان   ددد ا، حادددا ت الدددم هدددما لدللدددحا تدددي لدىجاىدددل تحًعدددي دعدددفة ادددى لدىاغادددرلة ولدادددي تاى دددل 

دعدددددل  %( 7.5)حدددددءلدي لدجدددددلت، لدليددددددا لدعبل دددددا(، حادددددا ت دددددل  ددددددك  ت دددددل ف حددددديالة لداءحدددددف،)
 (.2016 )لدىبيبلا،   ل وترصر دفا لدمتءا أ  ر اى لإلايث تي تل لدىجاىعية (10.000)

 ذ  لةة بىدي  لد ندية ،واىي يل   لالااحيا أ  الحا لاانيا لضطرلب   ف لداءحف الاىر  تي 
اددى لدىىكدى أ  يعدد و لدلددبد تدي  نددية  لدللددد و  (،2006-2002% تددي لد اددر  ادي بدداى )57يبدياب 
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 ،اىددي جعددل ل اددر أ  ددر ةددصءدا تددي تىل ددا لدندد      نددية  الكددية لداندد    بنددكل ولضدد   دددك
 (.20102013  هلصي   وتءتىي   وج ىت،و نية  وتي لدىجاىل حء  لضطرلب   ف لداءحف )

 Centers)ل ارنك دا حادا أتدية ارتد  لدلد طر  تلدك ل ادرل  ولدءقييدا بيدءاليدية لدىالدف  

for Disease Control and Prevention[CDC] ,2018)  ل تدرلة لدىن  دداىبدأ  الددحا 
 - 2012%( بداى تدياي )30بللحا ) بيضطرلب   ف لداءحف تي لدءاليية لدىالف  ل ارنك ا  لةة

(   ددل بداى هددميى لدعدديااى، واددي  لدد  أتددفلة لدىن  دداى بيضددطرلب 1ل68( بىعدف  لااندديا )2014
وتىددي تنددار لدللددد لدعيدى ددا أ  لضددطرلب ، (   ددل1ل59 ددف لداءحددف تددي ل ةيددية حاددك أ ددحل  ) 

 (. CDC, 2018  ف لداءحف أ  ر شاءًتي باى لدمتءا بأااعا أضعي  تى لإلايث ) 
أاددددي ي ىدددددي ياعلددددد  بيددددددفو  لدعرا ددددا وم  ً دددددي تلدددددك لدىلددددداءا لدىللددددي تإادددددد ال تءجدددددف ةالةدددددية 

لدعرا ا تبفا الحا لاانيا لضدطرلب   دف لداءحدف ابياادا بللدد لااندياا وإح يدلة ةق با  تغيدب ا لدفو  
 .(2017 )لد لاع، تي لدفو  لدىابفاا، وتلك وجد لد  ء   ح يدلة لدءاليية لدىالف  ل ارنك ا

لدصائا لدعياا دإلح يد -ال  دموي لإلتيقا   ىي انر ارت  لدىلك ةلىي   بليث لإلتيقا،
حادا ظصدر بدأ   لداءحدف،دعدفة ادى لإلتيقدية والصدي لضدطرلب   دف ( 2017)لدىكرادا دىلطبا اكدا 

حادا يادرلوح ، ( أددم حيددا تبرنًحدي9735) لداءحدف حدءلديتفة ل   ي  لدىن  داى بيضدطرلب   دف 
 ( حيدا.2215( أدم حيدا   ل  بالىي لإلايث يارلوح تفةه   دك )7520تفة لدمتءا  دك )

Multiple Intelligences (MI)

ي وتباددًرل تدددي تىل دددية لدحلدددا لدعلىدددي تدددي الددديوالة ل ولةدددعً لحاددل ا صدددء  لددددمتيد لإلالدددياي حاددد ً 
تصف  دلءقء  تلك حي باد، ولداي تاى ل تي تفة ال اصي ي اى لدفالةية ول بليث ولدلررندية ااعدفة  

حادا تحييلد   ، عدا لددمتيد لإلالديايل ةيداد لداي ةع  دلء ء   دك ت ءا ولض  تدى  بو  لدىليه 
هما لدفالةية تي اررتصي دى صء  لدمتيد ادى لداعدءنى ل حديةي  ددك لداعدءنى لد لدي ي مد  لداعدءنى لدىاعدفة 
ل بعددية ي ىددي يعددر  بلررنددية لداعددءنى لدعبلددي ولداددي حيوددد   تطدديد ت لددارلة تلى ددا الصج ددا والطي ددا 

 .(2018 )لدجبءاي، ءلع لدعءلال لدىكءاا دددللنيل لدعبلي اى حاا الفةلتد واكءايتد وأا
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واى لدلررنية لداي قيا  با لار لددمتيد بطرنبدا ا ال دا ولدادي أحدفم  مدءا  تلى دا وتراءندا 
لدادي قدفاصي و  Multiple Intelligences Theory (MI)تدي ظصءاهدي، اررندا لددمتيدلة لدىاعدفة  

 ياتياة ل ارنك ا تي تايبد أ ر لدعبل( أةايذ لدارا ا بجياعا هHoward Gardner) هءلاة جياةار
(Frames Of Mind)   ولدمي تلفا اى مالدصي لدلرر  لدابلافيا دلمتيد ولداي جيدة ،  1983تي

ق يةدد ادى مدال  ابديي ت لددمتيد  لددمتيد ونىكدىبأ  ل الي  يىالدك ذتديًد ولحدًفل ميباًدي يالدفة بىعيادل 
ولدرنيضد ا لدىلطي دا تبدع وإ  تعدفةة  دءا هدما  لداي ترت  تي أةيةصي تلك ق ديا لدبدفالة لدلغءندا

لالماحيالة، حاا أشيا تي تايبدد  ددك أ  ل الدي  يىالدك لدعفيدف ادى لدبدفالة لدعبل دا لدىلدابلا الدبً ي 
  1955بلاا قف ت ل  دك ةحعا أاءلع اى لدمتيد وأضي  تدي تدي  ، وأ ل  تلاصي ذتيدلة ااعفة 

اعري دا تصدف   ددك ت ف دا  اررنداوتعف اررنا لدمتيدلة لدىاعدفة  ، اءًتي مياًلي وأةىيا بيدمتيد لدطب عي
 .(2012)بء د، ل ترلة دمتيدلتص  بطرو غار تبلافيا لةا فل 

حاا يعر  لدمتيد بأاد قفا  لد رة تلك تص  لدعالقية باى ل ش يد بىليتف  ا ال ا دلى يه   
اءلتدد  دلءظددي م لدعبل ددا لدىءجصددا ولدا ددءالة، وإتددية  لدلرددر تددي ل حددفلث ولدىءلقددم ولالةددا فل  لدى

 (.ÇELEN,2019)اي دغر  
بأاصدي  (Gardner)( بأ  لدمتيدلة لدىاعدفة  ولدادي تء دل  داصدي جدياةار2003ونرا جيبر )

وهديل لددمتيد لدلغدءي،  لةأادءلع ادى لددمتيد (8)تدي اصيالة وقفالة تبل ا يىكى تلىااصي ولداي تاى دل 
لدلرتدددي، لددددمتيد   لدىكدددياي، لددددمتيد لدجلدددىي  ي يد لدح دددر لددددمتلددددمتيد لدىلطبدددي  لددددمتيد لدرنيضدددي، 

 لدمتيد لدن  ي، ولدمتيد لدطب عي.لدىءة بي، لدمتيد لالجاىيتي، 
تإ  لدغر  اى لداعلد   دد ت تبدع  ندية  الداءا لدال دال ، ووتًبي دلررنا لدمتيدلة لدىاعفة 

ددفا لدىاعلىداى وتلىااصددي،  وإاىدي ياى دل تددي لداعدر  ولدعندم تدى لدددمتيدلة لدىاعدفة ، ددفا لدىاعلىداى
حاا ترلتي هما لدلررنا لد روو لد رةيدا ، وتءتار بائا تعل ى ا اليةحا تليتف تي تعلىص  بنكل تعي 

وترتا هي تلك لدطيدد اى مال  لةا فل  لةارلت ج ية وأانطا ا ال ا تليه  تي تلىااد وت يتلد ال 
ا هي تلك قفالة لدمتيدلة لدى ال ا وتلدك لدىلص  لداعل ىي، وتعف اى لدلررنية لدىصىا اى حاا ترت

أهى ددا ارلتددي  لهاىياددية ل   ددي  وقددفالتص  اددى قبددل لدىعلىدداى وأود دديد ل اددءا بيتاحياهددي وةددالا قءنددا 
 ;Armstrong, 1994; Saban, 2001; Talu, 1999) دالباددد  ل هدددفل  لداعل ى دددا

KÖROĞLU & YEŞİLDERE, 2004). 
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بفالةددا هددفت   Ramakrishnan& Sagar (2018وةددجيا )  ال اكرشدديتدداًل اددى  أجدرا 
لداعدددر  تلدددك  اكيادددية ل   دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف ادددى الردددءا اررندددا لددددمتيدلة  ك دددد

( اىدى يعدياء  ادى لضدطرلب   دف لداءحدف ،ل و  2لدىاعفة  بىفيلدا لدصلدف، تلدك تالدا اكءادا ادى )
وأشدددياة اادددي   ، بيةدددا فل  ادددلص  ةالةدددا لدليددددا، ةدددلا )أا دددك( 19(، ولد دددياي ةدددلءلة )ذتدددر 6تىدددرا 

لدفالةا  دك أ  اررنا لدمتيدلة لدىاعفة  دصي  رنباصي لد ي ا د ص  واعيدجا لدىعلءادية ددفا أ  دي  
لداءحدددف، حادددا يكدددء  ددددفا أ  دددي  لداءحدددف  اكيا دددا لدددداعل ، ولدادددمتر، ول ةلد، ولإلبدددفلع تدددي اجدددي  أو 

واى الرءا هما لدلررنا يجف أ  ي  لداءحدف  دعءاا تدي لدعالقدية ، لدىجيالة لدىل رة اجىءتا اى 
بالىددي يىكددى أ  يبددفتءل تددي لدىجدديالة لداددي تنددىلصي أاددءلع ، لدددمتيد لدن  دديو  لالجاىيع ددا ولداءل ددل

لدمتيدلة ل مدرا، حادا يرصدرو  الداءا ادى لددمتيد يعابدر تيدً دي تدي ولحدف أو أ  در ادى لدىجديالة 
بيدددمتيدلة لدلددحعا ل مددرا لداددي ياىادد  بصددي لد لدديااى، ولدنددعرلد، واا   ددي لدعىباددءتر،  لدىرتحطددا

 .ومبرلد لدطب عا بالىي يجفو   عءاًا تي لدىبيِ  ل و  ال لدمتيد لدن  ي
 دك اعرتا أمر  ةا فل  ل انطا لدىءةد ي ا تلدك  Eren( 2018) يرنى ةالةا  هفت بالىي 

تالدا لدفالةدا  ولقا درةادى ذوي لضدطرلب   دف لداءحدف،  جدد دط دللدء تفانت اصيا  قرلد  تعبارلة 
ولشدداىل  ، ( ةددلءلة5) حاددا ياددرلوح تىددرا لداءحددف،تلددك   ددل ولحددف تدد  تن   ددد بيضددطرلب   ددف 

 حدفا  أشدصر تدي 3أةولة لدفالةا تلدك  جدرلد جللدية اءةد ي ا ترةيدا ادر  ولحدف  تدي ل ةدبءع دىدف  
ل اندددطا  وتًبدددي دىجىءتدددا االءتدددا ادددى دىنددديتر لدل نلددداارل ددد  لداأهادددل تدددي ترت دددي، ولدارتاددد  تلدددك ل

جللا جى عصي ت   12لدحيحا لداللال لدء  ي دجى ل لدجللية ولداي بلغ   لةا ف لدىءة ي ا. وقف 
أشدياة اادي   هدما لدفالةدا  ددك أ  لدط دل أظصدر اجيًحدي تدي لدلدلءت ية و  تادفيء تلجالصي تلك شرنع 

دلانطا لدىءة ي ا يىكى لتاحياا م يًال تعياًل داعل   اصيالة  لالةا فل  لدعالجي   لدىلاصفتا، حاا 
 لداءل ل غار لدل ري ومي ا دل  ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحف.

(  ددددك لداعدددر  تلدددك الددداءا لددددمتيدلة 2016) .AL-Onizatةالةدددا لدعلاددد لة   ىدددي هدددفت 
تلددك تالددا  ي اة ،لدىاعددفة  بدداى تالددا اددى لدطددالب ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف ولإلتيقددا لدعبل ددا بدد
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ذو  تيقددا تبل ددا اددى ا الددم  (  يدحددي85)و (  يدحددًي اددى ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف81اددى ) اكءاددا
 بيةددا فل  لدىددلص  لدء دد ي، وأظصددرة ااددي   لدفالةددا، وتدد  تطبادد  اي دديا لدددمتيدلة لدىاعددفة ، لدجللدداى

الىددي تددي  يدددد لضددطرلب ب،  دددك أ  لدددمتيد ل   ددر وضددءحًي تددي لإلتيقددا لدعبل ددا هددء لدددمتيد لدىءةدد بي
تىددي أظصددر ل   ددي  لداءحددفيء  ت ءقددًي تددي لدددمتيد لدلرتددي ،   ددف لداءحددف هددء لدددمتيد لدجلددىي  لدلرتددي

ولدددمتيد لدىلطبددي  لدرنيضددي ابيااددا بيإلتيقددا لدعبل ددا. تىددي أظصددرة لدلاددي   أ  ل   ددي  ذوي لإلتيقددية 
ي حاى أ  لدىرلهباى دفيص  لدا ءو تدي تدل لدحل طا دفيص  أةلد تيدي تي تل أاءلع لدمتيدلة لدىاعفة ، ت

اى لددمتيد لدلغدءي ولالجاىديتي ولدىءةد بي وأوضدل  اادي   لدفالةدا أيً دي بأادد ال تءجدف لماالتدية تدي 
لدجدلت، اءع لدمتيد حلد اءع لدجلت وهمل ي ب  أ  لإلتيقا تطمر تلك لدفايغ بغا لدلردر تدى ادءع 

 ي د.   لتاىيًةل تلك اءع لدىرت  لدمي يل ر لدطيدد ال تءجف لماالتية تي لدمتيدلة لدىاعفة وتمدك
فالةدا هدفت  داءضد   لدعالقدا ب Santos et al( 2016) وآمدرو   ةديااءا وقدي  تداًل ادى

باى الاءا لدمتيد غار لدل ري ولدبفا  تلك لداءل ل دفا ل   ي  ولدىرلهباى ذوي لضدطرلب   دف 
وتادرلوح  ( ادى لالاديث4( ادى لددمتءا و)12،) (   الً 16لداءحف تي لدبرل نل، تلك تالا اكءاا اى )

ةددلا دإلادديث، وتدد  لةددا ف  لماحدديا لدى دد ءتية  ( 14 - 8( ةددلءلة دلددمتءا و)9 -3أتىددياه  بدداى) 
تدأةل  دي ديا الداءا لددمتيد  Colored Progressive Matrices (CPM) لدىاايد دا دجدء  التدى

 Functional Communicationلماحدديا لداءل ددل لدددءظ  ي لدىددلب  ولدى  ددا و  ،غاددر لدل رددي

Profile – Revised (FCP-R)  وذددددك داباددد   اجددديالة لدلدددلء  ولدارتاددد ، ولالااحددديا، ولدلغدددا
بيةا فل  لدىلص  لدء  ي، وأشياة ااي   لدفالةا  دك تفاي  لدىلاببلا، ولدلغا لداعبارنا ولالجاىيع ا،

قدا لاتحي  دا بداى الداءا لددمتيد بيإلضديتا تدف  ووجدءة تال، ددفا لداءحدف لدل ريالاءا لدمتيد غار 
لدغاددر لدل رددي واجدديالة لدلددلء ، ولدبددفا  تلددك لدارتادد ، ولالااحدديا ولدلغددا لدىلدداببلا ولدلغددا لداعبارنددا 

لةا ب روا  لةدا فل  أةولة تباد   ا ال دا وتء ي لدفا ، ولالجاىيع ا دفا ل   ي  اى تالا لدفالةا
تلددف ةالةددا أاددءلع لدددمتيدلة لدى ال ددا، وا ددي  لاتحدديل تددل الصددي بيدبددفالة لالجاىيع ددا لداءل ددل ا دددفا 

 لهباى اى ذوي لضطرلب   ف لداءحف.ل   ي  ولدىر 
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(  دك لداعر  تلك أمر لةا فل  برايا  تفانبي 2014) لدجءلدف و   ىي تليود  ةالةا ه يجلا
لالف لدك لدمتيد لدجلدىي  لدلرتدي تدي تلى دد اصديالة لدا يتدل لالجاىديتي ددفا تالدا ادى ل   دي  ا

حادا ترلوحد  ، (   داًل و  لدا20ذوي لضطرلب   ف لداءحف بىفيلا  اادف، تلدك تالدا اكءادا ادى )
اجىءتددا تجرنب ددا واجىءتددا ضدديبطا،  ( ةددلا وتدد  تددء نعص  تلددك اجىددءتااىل12-8) أتىددياه  بدداى

تطبادددد  اي دددديا اصدددديالة لدا يتددددل  (  ادددديث دعددددل اجىءتددددا، تدددد 5( ذتددددءا و)5أ  ددددي  ) (10واءلقددددل )
، ) تدددفلة لدحيح دددا(، بيةدددا فل  لدىدددلص  شدددحد لداجرنبدددي لالجاىددديتي بيإلضددديتا  ددددك لدبراددديا  لدادددفانبي

( تلك اي يا 0,05) وأشياة ااي   لدفالةا  دك وجءة تروو ذلة ةالدا  ح ي  ا تلف الاءا ةالدا
وجددءة تددروو ذلة ةالدددا  ح ددي  ا  يتددل لالجاىدديتي د دديد  لدىجىءتددا لداجرنب ددا ،وتددف لدىصدديالة لدا 

( تلددك اي دديا لدىصدديالة لدا يتددل لالجاىدديتي بدداى لدىجىددءتااى لد دديبطا 0,05) تلددف الدداءا ةالدددا
( تددي 0,05) وجددءة تددروو ذلة ةالدددا  ح ددي  ا تلددف الدداءا ةالددداو  ولداجرنب ددا تحًعددي دىاغاددر لدجددلت،

دا يتددل لالجاىدديتي )لدع ييددا لالجاىيع ددا ولدلددلء  لالجاىدديتي( بدداى لدي دديا لدببلددي اجدديدي اصدديالة ل
  يا لدااحعي دلىجىءتا لداجرنب ا.ولدااحعي، وتيا  لد روو د يد  لدي
لداعدددر  تلدددك ادددفا تيتل دددا براددديا  دالى دددا بعدددا  (  ددددك2013 ىدددي هدددفت  ةالةدددا  لحدددا.)

لداءحدددفي تدددي ضدددءد اررندددا لددددمتيدلة لدىاعدددفة   لدى ددديه   لدعلى دددا ولدىصددديالة ل  يةيى دددا ددددفا لدط دددل
تالدا لدفالةددا ادى  يددد ولحدف يعدياي اددى لضدطرلب   دف لداءحدف حاددا  ولقا درةبىفيلدا لدطدي م، 

( ةلءلة، ت  تطبا  اي يا جال ي  دان    لداءحف 7( ةلا وتىرا لدعبلي )13ترلوح تىرا لد الي )
 يه   لدعلى دا لدىا دىلا تدي لدبراديا  وقي ىدا قي ىا دلىو  لداءحفي،،وقي ىا االحرا دللءت ية لدط ل 

أمددددرا دلىصدددديالة ل  يةيى ددددا بيإلضدددديتا  دددددك بلدددديد لدبرادددديا  لداددددفانبي لدبددددي   تلددددك اررنددددا لدددددمتيدلة 
وجى عصي اى)  تفلة لدحيح ا(، ولتاىفة لدفالةا أاىديل لددمتيد لدىءجدءة  ددفا لدط دل وهديل ، لدىاعفة 

وقددددف ، ولةدددا فا  لدفالةدددا لدىدددلص  لداجرنبدددي، لدح ددددري -يلددددمتيد لدىكددديا، لدلرتدددي -لددددمتيد لدبدددفاي
أشددياة ااددي   لدفالةددا  دددك أاددد ال تءجددف تددروو تددي ةاجددا لدى دديه   لدعلى ددا دلي يةدداى لدببلددي ولدحعددفي 
د يد  لدي يا لدحعفي دفا حيدا لدط ل لداءحفي ونرجل ذدك د عءاا لدى ديه   تلدك لدط دل، وتءجدف 

ال وتددمدك ، دلي يةدداى لدببلددي ولدحعددفي د دديد  لدي دديا لدحعددفي تددروو تددي ةاجددا لدىصدديالة ل  يةيى ددا
تدددروو تدددي ةاجدددية لدط دددل لداءحدددفي تدددي تلى دددا لدى ددديه   لدعلى دددا ولدىصددديالة ل  يةيى دددا بددداى  فتءجددد

 لدي يةاى لدحعفي ولدااعبي.
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 :ــــةـــــدراســالإجــــــراءات 

  لدء دددد ي لدىلددددلي تدددد  لةددددا فل  لدىددددلص  لتصي وتلددددياالتصي،تددددي ضددددءد  ب عددددا لدفالةددددا وأهددددف
و ددد ًي ةق بدددًي يعبدددر تلدددد تعبادددًرل تىً دددي وذددددك دلا لدددار ولداللادددل  وو ددد دالتاىددديةا تلدددك ةالةدددا لدءلقدددل 

 (. 2018ولدال  ف ) برله   ولدبالي،

اءحدددف لدىلالبددداى بىعيهدددف تعدددء  اجاىدددل لدفالةدددا ادددى جى دددل ل   دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف لد
لدايبعددا دددء لا  لدعىددل ولدالى ددا  واددرلا  لدددفا  لدلكءا ددا ول هل ددا لدايبعددا دددء لا  لداعلدد   ولدىرل دد  لد ي ددا

(   دداًل 1228تيًاددي، ولدحدديدد تددفةه  ) (14-3) ولدددميى تاددرلوح أتىددياه  بدداى، لالجاىيع ددا بىفيلددا جددف 
 هدد(،1439اعيهف وادرلا  لدارا دا لد ي دا بجدف  ) وتًبي دفدالو  و  لا اى ذوي لضطرلب   ف لداءحف،

(   دداًل و  لددا، تددي حدداى يلاىددي 495بىعيهددف واددرلا  لدددفا  لدلكءا ددا ) بلددد تددفة ل   ددي  لدىلالبدداى
أاددي بيدللددحا دعددفة ل   ددي  لدابرنبددي تددي لدىرل دد  لد ي ددا ، (   دداًل و  لددا  دددك لدىددفلاا ل هل ددا333)

 (   اًل و  لا اى ذوي لضطرلب   ف لداءحف.400ل ى ا )لدايبعا دلء لا  لدعىل ولدنطو  لداع

تدد  لما دديا تالددا لدفالةددا بيةددا فل   رنبددا لدىعييلددا لدعنددءل  ا، حاددا بلددد تددفة أتددرلة لدعالددا 
(   دداًل و  لددا اددى ذوي لضددطرلب   ددف 151)اعلىدداص  لدلصي  ددا لدددميى تدد  تء نددل أةل  لدفالةددا تلددك 

 .جف  لد ي ا بىفيلاف لدىلالباى بىعيهف وارلا  لدفا  لدلكءا ا ول هل ا ولدىرل   لداءح

 (تصنمقيصس الذكصءات املتعددة لألطفصل ذوي اضطراب طيف التوحد )إعداد البصحث
ي  ذوي اررًل دعف  تءتر أةل  بل  دا حفي دا تدي لدبائدا لدىلل دا تعلدي بي ديا لددمتيدلة لدىاعدفة  دل  د

لضددددطرلب   ددددف لداءحددددف، وارددددرًل المدددداال  لد  ددددي   لدىعري ددددا دل  ددددي  ذوي لضددددطرلب لداءحددددف تددددى 
بإتدددفلة اي ددديا لددددمتيدلة لدىاعدددفة  دل  دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف تدددي  ادددي لدعددديةياى  قياددد  لدحيح 

ء تدا تلدك ( عحديا  ا63ولدىكدء  ادى )هدطالد ل   دي ، ضءد اررنا جياةار دلمتيدلة لدىاعفة  وم دي   
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لددمتيد لدح دري  لدىكدياي  -لددمتيد لدىلطبدي  لدرنيضدي  -( أبعية وهي تيدايديل )لدمتيد لدلغدءي  لدل ردي 8)
لدددددمتيد لدىءةدددد بي   -لدددددمتيد لدن  ددددي  لدددددملتي  -لدددددمتيد لالجاىدددديتي  -لدددددمتيد لدجلددددفي  لدلرتددددي  -

ا ددلل )قي ىددا فلة أةل  لدفالةددا، تددي  تدد بددحعا لدىبدديي ت، حاددا تدد  لالةدداعياا لدددمتيد لدطب عددي( -لإليبدديتي 
 لدادددددددي قدددددددي  بإتدددددددفلةهي Multiple Intelligences Checklistاالحردددددددا لددددددددمتيدلة لدىاعدددددددفة 

(Armstrong,1994 ) لدددددددددمتيدلة لدلىي  ددددددددا لدىاعددددددددفة  دل  ددددددددي   واي دددددددديا تبددددددددفير(Multiple 

Intelligences Developmental Assessment Scales-MIDAS-KIDS)  ولددددمي  ددددءاا
(Shearer,1996وقءل   جياةار دابا   اءلهد ل   ي  تي ةى لدىفاةا ولداي أتفهي الىف  ) (2006.) 

 لمقياس الذكاءات المتعددة لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ةالخصائص السيكومتري

 دلةل  تيدايديل الدل كء اارنت  لدالب  اى لد  ي   

 األداة:دق ــــــــأواًل: ص
اي يا لدمتيدلة لدىاعفة  دل  ي  ذوي لضطرلب   دف لداءحدف  لدالب  اى  فوحاا ت  

 ليبطرنبااى، وه
أةيتم  اى لدىا   اى تي اجدي   (14)حاا ت  تر  لدىي يا تلك  صدق المحكمين: -1

  ت  ددد  لضدددطرلب   دددف لداءحدددف وتلددد  لددددل ت تدددي بعدددا لدجياعدددية-لدارا دددا لد ي دددا 
تل عحيا  اى عحيالة لدىي يا،  دالةا ية  اى آال ص  وابارحيتص  حء  افا وضءح   يغا

واددفا اليةددحا تددل  عحدديا ،وت ددل   اددي يلحغددي ت ددل لد الصددي، واددفا أهى ددا واال ىددا تددل 
عحيا  دي يا ادي وضدع   جلدد، ادل  ضديتا أو حدم  ادي يدرو  ادى عحديالة تدي أي الدءا 

 بإجرلد لداعفيالة لدال اا، اي اى لدىليوا  وتلك ضءد تءجاصيتص  وابارحيتص  قيا  لدحيح 
 حاك ت  لداء ل  دك لدىي يا ب ءاتد لدلصي  ا.

تطب بدد تلدك تالدا  تد  ،ل دلالب  اى  فو لالتليو لددفلملي ددلةل  طرضإلة اتتساق الداخغي -2
  دداًل و  لددا اددى ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف لدىلالبدداى بىعيهددف  (40)تددفةهي لةدداطالع ا 

، م  ت  حليب اعيادل لاتحديل وارلا  لدفا  لدلكءا ا ول هل ا ولدىرل   لد ي ا بىفيلا جف 
  دلاعر  تلك ةاجا لاتحيل تل عحيا  اى عحديالة (Pearson's J Coefficient)بارةء  

 ل ةل  بيدفاجا لدعل ا دلحعف لدمي تلاىي  د د لدالحيا .
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 معصمالت ارتبصط بريسون بني درج  كل عبصرة من عبصرات األداة مع الدرج  الكلي  للبعد (1دول )ـــــج

رقم  دـــــــــــــــــالبع
 العبصرة

معصمل االرتبصط 
 بصلبعد

 رقم العبصرة
معصمل االرتبصط 

 بصلبعد

 /Linguistic لدمتيد لدلغءي  لدل ري
Verbal Intelligence 

1 0.838** 5 0.797** 
2 0.679** 6 0.731** 
3 0.676** 7 0.865** 
4 0.613** 8 0.629** 

 / Logical لدمتيد لدىلطبي  لدرنيضي
Mathematical Intelligence 

1 0.691** 5 0.858** 
2 0.799** 6 0.764** 
3 0.563** 7 0.761** 
4 0.892** 8 0.674** 

 /Spatial لدمتيد لدح ري لدىكياي
Visual Intelligence 

1 0.590** 5 0.595** 
2 0.925** 6 0.839** 
3 0.796** 7 0.635** 
4 0.672** 8 0.775** 

 لدجلفي لدلرتي لدمتيد
Bodily/Kinesthetic 

Intelligence 

1 0.845** 5 0.698** 
2 0.839** 6 0.562** 
3 0.654** 7 0.749** 
4 0.671** 8 0.729** 

 Interpersonalلدمتيد لالجاىيتي
social intelligence 

1 0.825** 4 0.901** 
2 0.828** 5 0.510** 
3 0.867** 6 0.823** 

 لدن  ي لدملتي لدمتيد،
Intrapersonal Intelligence 

1 0.717** 5 0.617** 
2 0.603** 6 0.699** 
3 0.703** 7 0.591** 
4 0.547** - - 

 Musical لدمتيد لدىءة بي لإليبيتي
Intelligence 

1 0.851** 6 0.617** 
2 0.853** 7 0.676** 
3 0.757** 8 0.653** 
4 0.512** 9 0.830** 
5 0.716** - - 

 Naturalist لدمتيد لدطب عي
Intelligence 

1 0.568** 6 0.652** 
2 0.695** 7 0.813** 
3 0.810** 8 0.858** 
4 0.897** 9 0.864** 
5 0.871** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الدتلة 
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ب عددفهي اءجحددا،  ( أ  قدد   اعياددل لاتحدديل تددل عحدديا  اددى لدالحدديالة اددل1يا دد  اددى لدجددفو  )
( تأقل  اىي يندار  ددك  دفو لالتلديو وهدمل يعطدي ةالددا 0.01وةلدا  ح ي  ًي تلف الاءا لدفالدا )

تلك لات يع اعياالة لالتليو لدفلملي، تىي ينار  دك اطشرلة  فو ارت عا وتيي دا يىكدى لدءمدءو 
 .ابصي تي تطبا  لدفالةا لدليد 

 :اســــــات المقيــــــا: ثبثانًي
لددديب محدددية اي ددديا لددددمتيدلة لدىاعدددفة  دل  دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف وذددددك ح تددد 

و  لددددا اددددى ذوي لضددددطرلب   ددددف لداءحددددف  (   ددددالً 40)تددددفةهي باطب بددددد تلددددك تالددددا لةدددداطالع ا 
تدد  لداأ ددف  جددف ، حاددالدىلالبدداى بىعيهددف واددرلا  لدددفا  لدلكءا ددا ول هل ددا ولدىرل دد  لد ي ددا بىفيلددا 

مددددال  لةددددا فل  اعياددددل لد حددددية أد ددددي ترواحددددي  )اعيةدددددا أد ددددي ترواحددددي (  اددددى محددددية أةل  لدفالةددددا اددددى
(Cronbach's Alpha (α)(  ونءضد  لدجدفو  اقد ،)قد   اعدياالة لد حدية أد دي2 )  رواحدي  دعدل 

 الءا اى اليوا لدىي يا.
 معصمل ألفص كرونبصخ لقيصس ثبصت أداة الدراس  (2)دول ـــــج

 صســـــــــــــــــــصور املقيـــــــــــــــــــحم
عدد 

 العبصرات
ثبصت 
 احملور

اي يا 
لدمتيدلة 
لدىاعفة  

دفا 
ل   ي  

ذوي 
لضطرلب 

  ف 
 لداءحف

 Linguistic/ Verbal Intelligence 8 0.8752 لدمتيد لدلغءي  لدل ري
 Logical / Mathematical Intelligence 8 0.8620 لدمتيد لدىلطبي  لدرنيضي

 Spatial/ Visual Intelligence 8 0.8402 يايلدمتيد لدح ري لدىك
 Bodily/Kinesthetic Intelligence 8 0.8033 لدمتيد لدجلفي لدلرتي

 Interpersonal social intelligence 6 0.8830 لدمتيد لالجاىيتي

 Intrapersonal Intelligence 7 0.7508 لدمتيد، لدن  ي لدملتي
 Musical Intelligence 9 0.8834 لدمتيد لدىءة بي لإليبيتي

 Naturalist Intelligence 9 0.9177 لدمتيد لدطب عي
 0.9664 63 امذذذذذذذذذذذذذذذذذات العذذذذذذذذذذذذذذذذذالثع
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(، وهدمل يدف  0.9664( أ  اعيال لد حدية لدعدي  تدي ي حادا بلدد )2يا   اى لدجفو  اق  )
 .دلفالةاى لالتاىية تلاصي تي لداطبا  لدىافلاي تلك أ  ل ةل  تاىال بفاجا محية ارت عا يىك

تدد  تلفيددف  رنبددا ت ددل   لدىي دديا تلددك لدللددء لوتدديل تددا  لةدداجيبا لدى لددء  وتبددي داددفا  
(، وتكددت ل و ل  تددي 1، لبددًفل   2، ادديةاًل   3، أح ياددًي   4غيدًحددي   ،5ةل ًىددي  لد ىيةدديل )د كددرة 

رت عددا لداددي يل ددل تلاصددي لدىلدداجاد تددي تددل بعددف حددي  لدالحدديالة لدلددلب ا، حاددا تنددار لدددفاجية لدى
دللكد  تلدك لدىاعدفة ، و تلك الاءا تيدي اى لاانديا هدمل لدحعدف أو ادءع لددمتيد بداى أادءلع لددمتيدلة 

الدداءا لدددمتيدلة لدىاعددفة  تدد  لةددا فل  لدىال دديا لإلح ددي ي لدىاءةددع لدللدديبي لدىددء و ، بيةددا فل  
  ل لدىعيةدا لوت ا دب ي   رنبا ت لار لدلاي 

 تفة لدىلاءنية لدى ارضا÷لدلف ل ةاك دلافا (  – ء  لد ئا   )لدلف ل تلك دلافا  
  (  5 – 1 ÷ )3   1.33 

 ( لدايديل3وهكمل أ ح   ء  ماليي اي يا د كرة لد ىيةي تىي يءضلصي لدجفو  )
 مستويصت التقدير واملتوسطصت املوزون  (3)دول ـــــج

 وزونـــط املـــوســـتامل زــــــرتميــــال وىــــــاملست
 2.33إلى  1من  1 منخفض

 3.66إلى  2.34 2 متوسط

 5إلى  3.67 3 مرتفع

دالبادددد  أهددددفل  لدفالةددددا ولإلجيبددددا تلددددك تلددددياالتصي، تدددد  لةددددا فل  اجىءتددددا اددددى ل ةدددديداد 
 لإلح ي  ا تي اعيدجا ب ياية لدفالةا، وهي تيوتيل

 لدىاءةطية ولالالرلتية لدىال يانا.يبا تلك لدلطل  لدر  لي دلفالةا، ت  لةا فل  دإلج -1

 اعيال لاتحيل بارةء  دلليب لالتليو لدفلملي  ةل  لدفالةا. -2

 اعيال أد ي ترواحي ، دالفيف اعيال محية أةل  لدفالةا. -3

 اــــــاقشتهـــة ومنــــــدراســـج الــــــائـــنت
ندددم تددى الدداءا لدددمتيدلة لدىاعدددفة  دددفا ل   ددي  ذوي لضدددطرلب لدعهددفت  لدفالةددا  دددك 

مذا مسذتوى الذذكاءات المتعذددة لذدى األطفذال  لاى مال  لإلجيبا تلك لدلدطل  لداديدي  ف لداءحف  
 ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة جدة؟ 
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حلدديب لدىاءةددطية لدللدديب ا ولالالرلتددية لدىال يانددا ولدرتددد  تدد ودإلجيبددا تلددك هددمل لدلددطل  
 ، ولدادي( أبعدية8تلك أبعية اي يا لددمتيدلة لدىاعدفة  لدحديدد تدفةهي ) لدفالةاالةاجيبية أترلة تالا 

 تى ل أاءلع لدمتيدلة لدىاعفة ، وظصرة لدلاي   تىي تي لدجفو  لدايديل
 املتوسطصت احلسصبي  واالحنرافصت املعيصري  العصم  لدرجصت مقيصس الذكصءات املتعددة (4)دول ـــــج

 الرتب  املستوى االحنراف املعيصري املتوسط احلسصبي صدـــــــــــــــاألبع

 7 ال  ا 1.21 2.26 لدمتيد لدلغءي  لدل ري
 2 ااءةع 0.81 3.45 لدمتيد لدىلطبي  لدرنيضي
 1 ارت ل 0.79 3.67 لدمتيد لدح ري لدىكياي
 3 ااءةع 0.71 3.35 لدمتيد لدجلفي لدلرتي

 8 ال  ا 0.89 2.15 لدمتيد لالجاىيتي
 6 ال  ا 0.61 2.30 لدمتيد، لدن  ي لدملتي
 4 ااءةع 0.89 3.29 لدمتيد لدىءة بي لإليبيتي

 5 ال  ا 0.98 2.32 لدمتيد لدطب عي

( أ  لدددمتيد لدح ددري  لدىكددياي هددء 4يابدداى اددى لدىطشددرلة لإلح ددي  ا تددي لدجددفو  لدلدديب  )
عددفة  بدداى أتددرلة تالددا لدحلددا بىاءةددع حلدديبي لدددمتيد لدءحاددف ذو لدىلدداءا لدىرت ددل بدداى لدددمتيدلة لدىا

بىلداءا  لإليبديتي(لدىءةد بي  –لدجلدفي  لدلرتدي  –  لدرنيضدي )لدىلطبي(، يل د لدمتيدلة 3.54)
 (.3.29 – 3.45)اىاءةطية حليب ا تارلوح باى و  ااءةع،

( وجدءة أااعدا أادءلع ادى لددمتيدلة لدىاعدفة  بداى ل تدرلة 4وتي لدىبيبل، يرصدر ادى لدجدفو  )
ذوي لضطرلب   ف لداءحف تالا لدحلا بىلداءنية ال   دا ادى لددمتيدلة، هدي بيدارتادد )لددمتيد 

بىاءةددطية حلدديب ا ترلوحدد  بدداى  لدل رددي(ءي  غددلدددمتيد لدل –لدددمتيد لدن  ددي لدددملتي  –لدطب عددي 
(، ونرصر أ  لدمتيد لالجاىيتي هء أقدل الداءنية لددمتيدلة لدىاعدفة  لا  يضدي بداى 2.6 – 2.32)

 (.2.15لدعالا بىاءةع حليبي )أترلة 
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وت لر لدحيح دا هدما لدلادي   بأاصدي الطي دا وذددك ادى مدال  لدلردر  ددك ابديل لدبدء  لدىالحردا 
، تلك ل   ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحف حاا يعابر لالةال  لدح ري ادى أقدءا ابديل لدبدء  ددفيص 

ونرصر ذدك ادى مدال  أةل صد   وناىاعء  بمل ر  ب رنا ااىا   دل ءا ول شكي  ولدءجءا ولدىجلىية
تددي  لداددي تاى ددلو  ،لدىكيا ددا لدى الددم ولدىاىادد  تددي بعددا لدلددلءت ية لداددي تاعلدد  بيدبددفالة لدح ددرنا

( ا دل ترتادد ل دغدي  لدى دءا  Visual – spatial abilityلماحديالة لدىطيببدا ولداىااد  لدح دري )
(Jigsaw puzzles) ، رنا غار لدىرتحطدا بيدلنديل ا لدد تىي أاص  ياىا و  باجيهل لدىعلءاية لدح

حاددا دددفيص  لدبددفا  تلددك لداىاادد  بدداى ل شدد يد ل ةيةدد ا ولدغاددر أةيةدد ا دللندديل   ل اددر لدددمي يجعددل 
اى أغلد لدبرلا  لداراءنا ولدعالج ا ول اندطا لداعل ى دا دل  دي  ذوي لضدطرلب   دف لداءحدف تبدء  

برادديا    ،ءا ولدددفالالة ولد ددءا لدح ددرناتلددك أةدديا لةددا فل  لدى اددرلة لدح ددرنا تيدجددفلو  ولدجلدد
لداحددية  اددى مددال  لد ددءا)ب كت( دددموي لضددطرلب   ددف لداءحددف  حاددا أغلددد هددما لدبددرلا  تلدديتف 
بنكل تبار وتعي  تي تعلىصد  ول الديبص  دى الدم لدىصديالة لدل يت دا ولداعل ى دا  وايداديدي يجعدل ادى 

 ىددي وتا دد  هددما ،اه  لدح ددري لدىرت ددل لدلددصل االحرددا لدىطشددرلة )لدلددلءت ية( لداددي تددف  تلددك ذتددي
( Ramakrishnan & Sagar, 2018 Al-Onizat, 2016 لدلادي   ادل اادي   ةالةدا تدل ادىل )

 اىا و  بمتيد ب ري  اكياي ارت ل.تي أ  ل   ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحف ي
والددديًد تلدددك ذددددك يىكللدددي لدبدددء  بدددأ  ل   دددي  ذوي لضدددطرلب   دددف لداءحدددف ياىاددد و  بدددمتيد 

لد ي دددا ولدى ا ددداى تدددي اجدددي  لدارا دددا  ىلدىعلىددداادددى لد دددرواي تلدددك  ارت دددل، ددددمل دددري اكدددياي ب
تلدددد ادددى مدددال  اي ددديا لددددمتيدلة لدىاعدددفة  ولالهاىدددي  بندددكل تبادددر دصدددمل لدلدددءع ادددى لددددمتيد  لدعندددم

وتلىاادد ولةددا فلاد ب يتل ددا تددي تعلدد   ل   ددي  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف وذدددك بيةددا فل  أانددطا 
ة  وةاجصددي اددل أانددطا االءتددا تلىددي ذتدديدلة أمددرا، ولداددي تلدديه  تددي تعلىصدد  بنددكل ب ددرنا ااعددف

 ولدلرت ا ولالةال  ا ولداعل ى ا.تعي  دى الم لدىصيالة لالجاىيع ا ولداءل ل ا 
بدأ  أقدل الداءنية لددمتيدلة لدىاعدفة  تلدف ل   دي  ذوي  (4) وتي لدىبيبل، ياباى اى لدجفو 

د لالجاىددديتي، ولددددمتيد لدلغدددءي  لدل ردددي(، وتدددرا لدحيح دددا أ  هدددما لضدددطرلب   دددف لداءحدددف هدددء )لددددمتي
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 لدلا جددا االددبا اددل أهدد  ل تددرل  ولدىنددكالة لداددي يعددياي الصددي ل   ددي  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف
( ولداي تاى ل تي ق دءا DSM-5) ولدعبل ا لفدال لدان   ي ولإلح ي ي دالضطرلبية لدل ل ادي وتبً 

حادا تعدف ادى لدىلكدية ل ةيةد ا تدي تىل دا  تي لدا يتل لالجاىيتي،  عءايةو  تي لداءل ل لدلغءي 
( وادددى لددددفال ل DSM-5تنددد    لضدددطرلب   دددف لداءحدددف حلدددد لددددفدال لدان   دددي ولإلح دددي ي )

لدصياددا لداددي تىادد  هددما لد ئددا، حاددا تاى ددل انددكالتص  لالجاىيع ددا تددي لدع دددا و ددعءاية تددي لداءل ددل 
نددديتره  ولدا يتدددل وتصددد  انددديتر لومدددرنى، بيإلضددديتا لددددك لدح دددري وتدددف  لدبدددفا  تلدددك لداعبادددر تدددى ا

 ددعءاية تدددي تعدددءنى تالقددية لجاىيع دددا ولدل ددديق تلاصددي ،وتدددي لدىبيبدددل تددإ  أهددد  لدىندددكالة لدىاعلبدددا 
بيدلغا دل  ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحف تاى ل تي ق ءا تي لدلىء لدلغءي لدمي يرصر تادأمر تدي 

 ،ف لدعلىدية لدادي يلدىعءاصي احيشدر ً لإلشيا  بفاًل اى لدلغا وترةي ولدىال الةا فل  ،لدلط  ول اليب لدلغا
( تلدددك أ  2016) تلغددا لدءجددد ولدجلدد ، ونطتددف لد نددءة ، ضدديتا  دددك لدب ددءا تددي لدلغددا غاددر لدل ر ددا

% ادى أ  دي  لضدطرلب   دف لداءحدف ال تاطدءا ددفيص  قدفالة 50لدعفيف اى لدفالةية أشياة  ددك أ  
 كى و  ص  تلك أاص  غار اي باى.يىدغءنا تعبارنا وايدايدي 

وارًرل    هما لدىنكالة لدىاعلبا بيداءل ل ولدا يتدل لالجاىديتي ترصدر ددفا ل   دي  ادى 
بدد هدما لد ئدا تدى وأ  هما لد  ي   اى أ  ر اي ياىاد  ، ذوي لضطرلب   ف لداءحف بنكل تبار

لدادي و  لضدطرلب   دف لداءحدف ، دمدك أها  لدحيح اى بإجرلد لدعفيدف ادى لدفالةدية دل  دي  ذوي غارهي
ول ليب ذوي لضطرلب   ف لداءحف تاًل اى اصيالة  تصف  تي أةيةصي تلك برلا  تلص  تي تلى ا

  ه يجلدا Eren, 2018  Santos et al, 2016لداءل دل ولدا يتدل لالجاىديتي تفالةدا تداًل ادىل )
تددي أ   ءا  غاددر احيشددر ب دد ااددي   لدفالةددا لدليد ددا اددل هددما لدفالةددية حاددا تا دد ( 2014ولدجءلدددف ،

لدا يتددل لالجاىدديتي وايدادديدي و  ل   ددي  ذوي لضددطرلب   ددف لداءحددف دددفيص   ددعءاية تددي لداءل ددل
 ولدمتيد لالجاىيتي.، يىكللي لدبء  بأاص  دفيص  ق ءا أو ضعم تي لدمتيد لدلغءي  لدل ري

 ,Ramakrishnan & Sagar) تددي حدداى تا دد  هددما لدلا جددا ب ددءا  احيشددر  اددل ةالةددا

ولداي أشياة تي ااي جصي بأ  ل   ي  ذوي لضطرلب   ف لداءحدف يرصدرو   دعءاية تدي  (2018
  لدا يتل ولداءل ل لالجاىيتي.
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   ــــات:ــــــــــوصيــــالتـــ
 بما يأتي: تانفي ضوء ما أقفرت عنه نتائج الدراقة الحالية، توصي الباحث

دبائدددا لدعرا دددا ولدادددي تالددديو  اررندددا  جدددرلد لدعفيدددف ادددى لدفالةدددية ول بلددديث لدىلددداببل ا تدددي ل -1
 لداءحف.لدمتيدلة لدىاعفة  ومي ا ال ل   ي  ذوي لضطرلب   ف 

 دل  دددي  ذوي )لددددمتيد لدلغدددءي ولددددمتيد لالجاىددديتي(  ادددىل أهى دددا لدارتاددد  تلدددك تلى دددا تدددالً  -2
لضددطرلب   ددف لداءحددف اددى مددال  لداطب بددية لداراءنددا دلررنددا لدددمتيدلة لدىاعددفة  ومي ددا 

دىندددكالة لدىصىدددا ددددفيص  ونرصدددر لا  يضدددصي بندددكل ولضددد  تدددي اادددي   لدفالةدددا بأاصدددي ادددى ل
 يلف اى قفالتص  لدى ال ا. لدليد ا، اىي

، لدحديح اى ولدىصاىداى تدي اجدي  لضدطرلب لداءحدف ااى لدىأاء  أ  ت اف ااي   لدفالةا لدليد  -3
لدددمتيدلة تدي بلديد بدرلا  تعل ى دا تدي جى دل لدىرلحددل لدعىرندا ولدادي تلديه  تدي تلى دا جى دل 

 لدىاعفة  تي ضءد هما لدلررنا ولداي أمبا  تيتلااصي لدعفيف اى لدفالةية ول بليث. 
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 ـعـــــــراجـــــــــاملــ

 االسذذيكو درامذذبنذذاء برنذذامج تذذدرضعي قذذائ  عغذذ  (. 2016 ناددء ، جىددي . ) وأبددء ال ددءا،لد نددءة، 
ية المهارات اتجتماعية والتواصغية والتروضحية لدى عينة من األطفذال والموقيإل  في تنم

جياعدددا لدعلدددء   )اةددديدا ةتادددءالا غادددر الندددءا (. ذوي اضذذذطرابات طيذذذف التوحذذذد فذذذي األردن
  الارجل اى تىي . لدعيدى ا،لإلةالا ا 

https://search.mandumah.com/Record/862686 
الذذذكاء اتجتمذذاعي (. 2019 هددرا، شددصال الىددف بددفا أحىددف. ) وأبددء، تىددر ةددعءة اجدد ، لد ىييلددا  

وعالقتذذه بمسذذتوى األداء الذذوديفي لذذدى مردذذدي ومردذذدات مديرضذذة ترقيذذة وتعغذذي  منطإلذذة 
 (،46)تىية  لدحلدا لدعلىدي، -لدعلء  لداراءنال لدجياعا ل اةا ا  -. ةالةية عمان الثالثة

253 - 270 . 

بعذذا الذذذكاءات  (.2018) لدرشدداف  ةددىيتال لدطدديهر. لبددرله  ، باددء  الىددف أحىددف الىددف، ولدبالددي،
)اةددديدا ايجلددداار غادددر  المتعذذذددة وعالقتهذذذا بالصذذذحة النفسذذذية لذذذدى الطذذذالب المو ذذذوقين

  النءا (. جياعا لدلالاى، لد ر ء . الارجل
http://search.mandumah.com/Record/915697  

فعالية برنذامج تذدرضعي قذائ  عغذ  الذذكاءات المتعذددة لتنميذة مفهذوم (. 2010بلصي ،بفيعا حباد.)
ارت   -.اجلا لإلاشية لدل ليلجياعا تاى شىتالذات لدى األطفال ذوي الصعوقات التعغ 

  .195 - 116 (،27) .لإلاشية لدل لي

. تىددي ل ارتدد  عمغيذذة ودروت تطعيةيذذة ةالمتعذذدد: أنشذذط ءالذذذكا (.2012)الىددف. د، شددما بء دد
 ر.ةيبءاء داعل   لدا عا

 قذائ  مإلتذر  برنذامج فاعغية (.2016) .يلدل تبف ةاونش ةلوة ،وحلت حلى، هللا تبف  يىي  تييد،
 لذدى طياتقذتنبا والتفكيذر الفإلهيذة المفذايي  اكتسذاب فذي المتعذددة الذذكاءات ن رضة عغ 

 لإلةدددالا ا لدجياعدددا الندددءا (. غادددر ايجلددداار )اةددديدا األقاقذذذي التاقذذذ  الصذذذ  طالبذذذات
 https://search.mandumah.com/Record/769130 اى الارجل غ  . )غ  (،

https://search.mandumah.com/Record/862686
http://search.mandumah.com/Record/915697
https://search.mandumah.com/Record/769130
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 . لدبيهر ل ةلا لد عر لدعراي.ية وتعميقالذكاءات المتعددة والفه  تنم(. 2003جيبر، تبف لدلىاف. )
الحديثة في تشخيص اضطرابات طيف التوحد في دذل المحكذات  تالتوجها (.2014)لدجيبري، الىدف. 

   .لدىىلعا لدعرا ا لدلعءةيا تبء ، جياعا تبء ، .الرؤى والتطغعات المستإلعغية التشخيصية:

ضذذة فذذي تنميذذة الذذذكاء الغوذذوي لذذدى فاعغيذذة الطرائذذ  الغوو (. 2018لدجبددءاا، تالددك  ددد انددعل. )
اجلا أبليث تل دا لدارا دا ل ةيةد ال . طالب الص  الثاني المتوقط في مادة الغوة العرقية

 . 43-3،1(14ا.)تل ا لدارا ا ل ةية  -جياعا لدىء ل 
الذكاءات المتعددة ومهارات التفكير وعادات العإلل: دراقذة (. 2019حلى، ةاف الىفي  ىاف . )

لدىجلددددددا لدى ددددددرنا دلفالةددددددية لدل لدددددد ال لدجىال ددددددا لدى ددددددرنا دلفالةددددددية  ؤضذذذذذذة عامغيذذذذذذة تنع
 . 376 - 285 ،104 (29.)لدل ل ا

لد طادددد، جىدددي   لد دددىيةي، جىادددل  لدروةدددي ، تدددياوو  لدلفيدددفي، الدددك  يلادددك، مءددددد  لد انبدددية، 
غبذة مإلدمة في تعغذي  الط(. 2018)ا ية .  برله    لدلروا  ايةيي  لدعىيير ، اءةك  لدلي ءا، 

 تىي ل ةلا لد عر دللنر ولداء نل.. ذوي الحاجات الخاصة

. التذدخلاألقاقذية وطذرق   التوحذد: المفذاييالمذدخل للذ  اضذطراب (. 2017لد لاع، اييف تيبف. )
 لد عر دللنر.  اتىي ل ةل4ل
ةلا ول دددل  ل. تىدددي ، ل اة التوحذذذد: السذذذغوش والتشذذذخيص والعذذذال  ( 2016) بدددرله  . لد انبدددية، 

 . ولدلنر دلطحيتا

ةلا  ل اة ل .التشذذذذخيص والعذذذذال  األقذذذذباب، التعرضذذذذف، التوحذذذذد: (.2015)تددددرح.  رةددددصال، تدددديا
 لإلت يا دللنر ولداء نل

اكاحددددا  لدرنددددي ل .أدذذذذكاله وأقذذذذبابه وتشخيصذذذذه التوحذذذذد: اخفايذذذذ (.2004)تلددددي. لدنددددياي، وتدددديد 
 لدىلك تصف لدء ل ا.

ج مإلتذذر  لتنميذذة بعذذا المفذذايي  العغميذذة فاعغيذذة برنذذام(. 2013. )فتبددف لدلىاد لحدا، الددك حلىددي 
. اجلدا تل دا والمهارات األكاديمية لدى الطفل التوحدي في ضوء ن رضة الذكاءات المتعددة

 . 144 - 87(،26.)تل ا لدارا ا بيإلةىيتال ا -لدارا ا بيإلةىيتال ال جياعا قلي  لدلءنت 
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قتهذذذا فذذذي تنميذذذة التحصذذذيل الذذذذكاءات المتعذذذددة وعال(. 2016تيشدددءا، الىدددف ةدددى    ةدددىيتال. )
. ةالةية تراءندا الدراقي في الرضاضيات لدى عينة أردنية من الطغبة ذوي صعوقات التعغ 

 . 242 - 207 (،92.)تل ا لدارا ا -وا ل ال جياعا لد قي ن  
فاعغيذذة مةيذذات السذذغوش (. 2018،  ددحيح حلددى حىددفل . )ولدعلادد لة دديهر،  تصىدديتدديار، ةددىر 

دذهر  (48 – 30)مذن ة أطفال اضطراب التوحد لغمرحغذة العمرضذة الغف   ف  تإليي  وإحال
)اةدديدا ةتاددءالا غاددر النددءا (. جياعددا لدعلددء  لإلةددالا ا لدعيدى ددا، تىددي . فذذ  عينذذة أردنيذذة 

   https://search.mandumah.com/Record/918453الارجل اى

)برنذذذامج تعغيمذذذي لتعغذذذي  الذذذتعغ  ن رضذذذة الذذذذكاء المتعذذذدد وصذذذعوقات (. 2009) دددحيح. ، لدعلاددد لة
 .ةلا لد عر ل . تىي(مهارات الإلراءة والكتابة

الذذذكاءات المتعذذددة لذذدى المو ذذوقين وهيذذر المو ذذوقين فذذ  (. 2018لدغلددياك، حىددءة بددى ارمددل. )
لدىعرتددال جياعددا تدداى . اجلددا لدبددرلد  و مذذدارت تعغذذي  محاف ذذة عميذذف المتوقذذطة والثانوضذذة

 .133 - 101(،200.)لدجىال ا لدى رنا دلبرلد  ولدىعرتا -تل ا لدارا ا  -شىت 

مسذذتوى الذذذكاءات المتعذذددة لذذدى (. 2016، دجدداى الىددءة. )وةددلفيلدعنددكي، اجددف  لدلدداف تلددي، 
عينذة مذن التالميذذذ ذوي صذعوقات الذتعغ  بمذذدارت التعغذي  العذام بالمرحغذذة اعبتدائيذة بدذذدة 

. اجلا لدارا ا لد ي ا ولداأهالل اطةلدا لدارا دا ببعا المتويرات: دراقة عالجية هوعالقت
 . 197 - 161 ،10(3.)لد ي ا ولداأهال

. المدرقذذذذةقذذذذوائ  جذذذذاردنر لتإليذذذذي  موا ذذذذ  األطفذذذذال فذذذذي قذذذذن (. 2006تبددددفهللا.)  الىددددف، تددددية
 .ل ةلا لدرشية لدبيهر 

الذذذذذكاءات المتعذذذذددة (. 2017. )،  ددددفي  الىددددف أحىددددفونءةددددمالىددددف، ا اددددل بنددددار حباددددد هللا، 
)اةديدا  وعالقتها بالمهارات الحياتيذة لذدى الطذالب ذوي اععاقذة السذموية بوتيذة الخرطذوم

 ايجلاار غار النءا (. جياعا لدلالاى، لد ر ء . الارجل اى 
http://search.mandumah.com/Record/840211  

https://search.mandumah.com/Record/918453
http://search.mandumah.com/Record/840211
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- ةاععاقذ ذوي  حالممغكذة: مسذاحصائيات منذاطق  .(2017)لإلتيقا ارت  لدىلك ةلىي   بليث 
 https://www.kscdr.org.sa/ar/stats الارجل اى العامة لإلحصاء  الهيئة

 .ص والتذذذذذذذدخالت العالجيذذذذذذذةاضذذذذذذذطرابات التوحذذذذذذذد: التشذذذذذذذخي (.2016)ملدددددددم. لدىبيبلدددددددا، جىدددددددي  
   .ةلا ييتي لدعلى ا تىي ل

 تالدي  )جدرلو ، ابفاا تي لدارا ا لد ي ا (.2013) ب  ، بالاى ج ىت، ، وتءتىي ،لةلاا هلصي ،
ةلا لد عدددر  ل اة ل اارج (.تىدددي ، وآمدددرو ، ةدددصك   حدددي ، دالدددي  حددديت    دددفي ، لد ىدددر ،

  .(2010)لدعىل ل  لي انر تي 
فاعغيذة برنذامج تذدرضعي مسذتند للذ  (. 2014لدجءلددفا، تدطلة تادف. )و  تلدي، هللاتبف ه يجلا، الرنى 

الذذذكاء الدسذذمي الحركذذي فذذي تنميذذة مهذذارات التفاعذذل اتجتمذذاعي لذذدى عينذذة مذذن أطفذذال 
 )اةيدا ايجلاار غار النءا (. جياعا تىي  لدعرا ا، تىي . الارجل اى  التوحد

http://search.mandumah.com/Record/635213 

. بنذذين-دليذذل معا ذذد وقذذرامج الترقيذذة الخاصذذة بدذذدة (.1439)لد ي ددا. و لا  لداعلدد  ،  ةلا  لدارا ددا 
  https://cutt.us/Special_Edu   الارجل اى

Khudair, R. A. A. A. N. (2019). Extent of Iraqi EFL Students' Multiple 

Intelligences in Secondary. Journal Intelligence Researches/أبحاث مجلة 

  699-712 ,(27) ,الذكاء

 Michelaki, E., & Bournelli, P. (2016). The Development of Bodily-
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Journal of Education, 8(1), 107-128. 

https://www.kscdr.org.sa/ar/stats
http://search.mandumah.com/Record/635213
https://cutt.us/Special_Edu
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