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يف تيمية مهارات  اإلنفوجرافيك اام  عل  تنيية برنامج تدرييب ليةافع
 محاية الذات لدى عيية من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

 دادإـع

 (**) شريف عادل جابر أمحد /د & (*) عبري عبيد الشلوي /أ

 ص ــــــــملخ

  م                                                             التعرفف لىرف اعيل رة افجريدر تردرائم عري ت لىرف تنف رة ايج ف فا  ر  ار             هذه الدراسة    هدف    تست
       وتكفجر                                          )التسرمت  اخختفري   السرنفدا لاخرم المفر          أخطرير                                تفم ة بعض دهيرات حميية الرذات در  

                                                                    أط ي  يعيجفن د  اضطفاب ط ف التفحد بمديفة الجئيم  تتفاوح ألميرهت اري     ا ٦ )   د           الدراسة     ليفة 
        لمجمفلرة  ا   ا                             المرفهر بربة تجفائرم  والتمرم ت      ين      البيحثر       ً                    وتحق ًني لهدف الدراسة اتبر           ا سففات. ٩- ٦ )

                وترررت الررردال ألوات     ا     ٨١٠٢                                                       الفاحررردو. واسرررتيدس دق ررريض تاررري   اضرررطفاب ط رررف التفحرررد ) رررياف 
رررررم البررررريحثي                                                            دق ررررريض دهررررريرات حمييررررة الرررررذات  وعفجررررريدر تررررردرائم عررررري ت لىرررررف تنف رررررة             ح ي            الدراسررررة دررررر  عحئي

                         ولق ررريض  ررررحة ال رررفو  اسررررتيدس         دتحرررف ا. -                                    وتمررريد ت اتنف ررررة ايج ف فا  ررر  ) يارررر            ايج ف فا  ررر 
          الئفجرريدر.                           ودعيللررة الكسررم المعررد  لررب                                            اختبررير واىكفوسررفن لىتعررفف لىررف لخلررة ال ررفو      ن ي      البيحثرر

                 ا اررري  دتفسرررطم رترررم  ١,  ١٠                                                         وأبررريرت الفتررري ر الرررف و رررفل ارررفو   ات لخلرررة احمررري  ة لفرررد دسرررتف  )
                                                                                        لر يت ليفة الدراسة لىف دق يض دهيرات حميية الذات عئم تطئيق الئفجريدر التردرائم وععرده لمريل  

                                                                     ولرردس و ررفل اررفو   ات لخلررة احمرري  ة لىررف دق رريض دهرريرات حمييررة الررذات اررري       لبعررد         الق رريض ا
   ارم    ة    ليل ر                              الني ت لىف تنف ة ايج ف فا  ر                          تأ يف الئفجيدر التدرائم      لر ة    وأن                          الق يض البعد  والتتبعم.

  .                          ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد  األ                             تفم ة دهيرات حميية الذات لد  

  .      التفحد    ط ف         اضطفاب  -       الذات      حميية         دهيرات  -           ج ف فا     اي      تنف ة    :                الكلمات املفتاحية

                                           
                                جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل   –                          العلوم والدراسات اإلنسانية       كلية –                   ماجستير تربية خاصة      )*(

  .aalshlowi@iau.edu.sa       ايميل:            

  .saghmed@kfu.edu.sa  :     ايميل  -                 جامعة الملك فيصل   –             كلية التربية   –                             استاذ التربية الخاصة المساعد     *( * )
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The effectiveness of a training program based on infographic 

technology in developing self-protection skills for a sample  

of Autism spectrum disorder 
By 

Abeer O. Alshlowi (*) & DR. Sherif A. Gaber 
(**) 

Abstract 

The current research aims to identify the effectiveness of a training 

program based on infographic technology in developing some skills of self-

protection from the risks of (poisoning, asphyxiation, falls) inside the home, 

and six children with autism spectrum disorder in Jubail were enrolled in this 

study, their ages between 6 to 9 years. To achieve the goal of the research, 

the researcher followed the semi-experimental approach, and the one-set 

design. The Autism Spectrum Disorder Diagnostic Scale (Gaber, 2018) was 

used, and the research tools were prepared by the researcher: self-protection 

skills scale, and training program, as well as infographics designs (fixed-

mobile). To measure the validity of the hypotheses, the researcher used the 

Wilcoxon test to identify the significance of the differences and Modified 

Blake's Gain Ratio. The results indicated that there are statistically 

significant differences at the level of (0.05) between the average levels of the 

research sample scores on the scale of self-protection skills before and after 

the application of the training program in favor of post-measurement, and 

the absence of statistically significant differences on the scale of self-

protection skills between post-measurement and successive measurement. 

the impact of the infographic training program based the developing of self-

protection skills of children with autism spectrum disorder, was high. 

Key words: Infographic, Self-protection skills, Autism spectrum disorder. 
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     ة:        ــــــ  دم    ــــ  من
                 سررر  فن لهررري دسرررتنئم    ه                                                              تمرررف الممىكرررة العفع رررة السرررعفلية اليرررفس بمفعطرررو تررريرايم دهرررت  وائررردو أجررر

                                       ر وحرردي   عرريلر لىررف تحنيررق تفم ررة اعتمرريلية                       افظرريس تعى مررم دطررف   ا                            داررف  اررم النررفن الحرريل  والعاررف 

          و المجتمر     د                   المفياسرة ألجهرت ل ر                                 أ  ي  دتم فة وعيلرو لىف ايجتري  و        تفع ة                               وا تميع ة ولىم ة حق ق ة؛ و ل  ا

                  حير  جارهد اليرفس در     ؛                                                                         ولتيله. واعد التعى ت د  أهت المجيخت التم تيرددهي الدراسريت واليطرل التطفافارة

ررمب بميتىرو النطيلريت العيدرة واليي رة     ي                               ً ام الممىكة العفع ة السرعفلية خطًطر      ٨١٠١     رؤاة             ـ  ح  ب                                 لىتحرف  الفـعرمح

رررررمب درررر  خرررر   العقبرررريت التررررم                   لتحررررف  جحررررف التعىرررر ت      الررررف ا              وتظهررررف حي يتفرررري                  المعىررررت والمررررتعىت         يفا هرررري    ـ  ح  ب                     الفـعرمح

                                                               ا  واارهد العمرف الحريلم العديرد در  المت يرفات الترم تىنرم بظ لهري لىرف    ٠٠٩       ص.     ٨١٠٩           )الامفاجم  

                                                                                         دري يرردور ارم دفرريحم الح ريو وأر ي هرري ويارة  والتررم أ رفت بارر م دىمرفض لىررف الميسسريت التعى م ررة  حيرر  

                                  و لىتحرردي  والتطررفاف اهرردف الررتم   درر                   ب درر  المحرريوخت الجرريلب       ً وثيررًفا        العرريلمم                         ياررهد التعىرر ت لىررف المررعيد 

                             كمررري أن التطرررفرات المتتيل رررة ارررم     ا. ٨       ص.     ٨١٠٠                                              دفاكبرررة دررري يررردور دررر  حفلررره )الحرررديئم والعئررردالنيلر  

            األدريك  ليرتت        م ر                                                                         دجي  تكففلف  ي المعىفديت وتكففلف  ي الحيسم اآللرم   عىر  خددرة ايجتفجر  ت ر و 

                                         ً      ت  المجرري  أدرريس تطررفر المفرريهر التعى م ررة افرريً  لىررف  ر                              م المرر يف عئررم الكئيررف  وهررذا درري ارر ي ئيرر      ح ي درر  عح         اسررتيداده

                                              الرررف لخرررف  دمرررطىحيت ود ررريج ت ودفررريدي   ديررردو ارررم           ب و لررر  دررري ألب    ؛                         التطرررفر العىمرررم والتكففلرررف م

            دو واألسرريليم                                                                                      الميرردان التفعررف  والتعى مررم بس ررة تحسرري  العمى ررة التعى م ررة والتعىم ررة  ودلخرري  األجمرريد الجديرر

     ف ارم                                                 دفاكئتهي لتى  التطفرات ضفورو دىحة  وهذا دري تجى ر                                             المستحد ة ام العمى ة التفعفاة  والتم أ بح

    ارنن      ً         لر وًو لىرف  لر    ا    ٣٠       ص.     ٨١٠٢                                 ارم المفريحم التعى م رة ويارة )دفسرم    ي        ً لكتفوجً ر ا             اجط   التعىت 

                                    الررف حيفاررة الررتعىت؛ درر  حيرر  تنررديت اي ررة                                                          ب اسررتيداس التنف رريت يسرريلد لىررف تفم ررة دهرريرات الت كيررف  وارريلب 

                                                                                               تعى م ررة ت يلى ررة تارررج  المتعىمرري  لىررف اخجرررددي  اررم العمى رررة التعى م ررة  ودفالرريو ال رررفو  ال فليررة ايرررفهت  

                                                                                                 وزارريلو التحمرريم الدراسررم  ود رريرو الداام ررة  وتفم ررة العديررد درر  المهرريرات؛ درر  تي افهرري واسررتف يلهي وجنىهرري 

   ا.   ٨٩٠       ص.     ٨١٠٠                                بسفلة اي نة )الكفدر  وآخفون 
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                                                                               ود  اي  التنف يت الحديثة ام دجي  لف  المعىفديت وتبس طهي ظهفت تنف ة ايج ف فا    
                                                                 لتحفارم المعىفدريت والئ يجريت والم ريج ت المعنردو الرف  رفر ورسرفس ي م ر     ي     اف  ر   ي     ً أسرىفعً             د  حير  وفجره 

            ايج ف فا                     ا  وظهفت تمم ميت    ٨٩٠       ص.     ٨١٠٣                                      اهمهي واست عياهي اتافاق ووضفح )حسفجة  
                       أو جنررم الئ يجرريت اررم   هي                                                دحيولررة يضرر ي  برر م دف ررم  ديررد لتجم رر  المعىفدرريت ولفضرر   اررم          المتففلررة 

                                                                                         فر  ذابرة الرف التىميرذ  وسريلدت لىرف ت ييرف أسرىفب الت كيرف تجريه المعىفدريت والئ يجريت المعنردو  
                   ت المفرريهر الدراسرر ة                                                                        وهرردا  تىرر  التنف ررة الررف تطررفاف  هررفل النرري مي  لىررف العمى ررة التعى م ررة اررم تنرردي

                         ً              أ ب  العيلت اآلن أكثف تفاكًمي د  الفيح رة     وعد     ا.  ٣٠       ص.     ٨١٠٣           اب )بىتفت                 ب بأسىفب  ديد و ذب 
         التطرفرات    ب نب  ا                                                                           المعىفديت ة  ومي أ بحفي أديس لرم  وئيرف در  وم رة هرذه المعىفدريت والئ يجريت  حير  

      ً  ي وئيرًفا                            اخ أجهي  عىرتهت يفا هرفن وم ر                                                                التكففلف  ة والعىفس ال ي نة رغت ت سيفهي لىكثيف د  أدفر األافال 
      تمرم ت     الرف                      لرذا ويجر  الحي رة ديسرة    ؛                                                     د  المعىفديت والئ يجريت المرمبة الفي مرة لر  هرذه التطرفرات

 ,Dur, 2014 )     لر                                                                      هذه المعىفديت لهيخ  المتعىمي  لىف ب م تمثم بمف  لىئ يجريت أو دري بريبه 

pp.39.ه ارررم تفظررر ت األاكرررير بطفانرررة د يررردو  ودظهرررير                                       وتتجىرررف أهم رررة تنف رررة ايج ف فا  ررر  ودمي اتررر    ا                                       
                                                                                        الع عريت المعنرردو بطفانررة دف  ررة  ودنيرجررة المعىفدرريت بطفانرة اعيلررة  و عررم الئ يجرريت  ات د رر   درر  
                                                                 ً                    الق رريض  واألدثىررة  وتتمثررم األاكررير والكىمرريت درر  المررفر بطفانررة دثيررفو ارردًخ درر  اسررتيداس الكىمرريت 

                                                     ميلهي لىف المي فات البمفاة ارم تف ريم المعىفدرة  وعدرتره                                      انل  ومي تمتيز تنف ة ايج ف فا    بيلت
     تعىرت      لىرف         نة تسريلد   ي                                                                  لىف تحفام المعىفديت والئ يجيت د  أرعيس وحفوف دمىة الف  فر ورسفس ب

                                  ا. ودررر  دميررر ات اسرررتيداده ارررم العمى رررة   ٠٩-  ٠٢       ص.     ٨١٠٠                             الطررر ب بسرررفلة )السرررى ت والج يرررم  
                                                   دو بطفانة سىسرىة  وانرفس بمييطبرة العنرم بمري يفيسربه در     ن                             يتست بنيميله لىمعىفديت المع    أجه          التعىم ة 

                 دسريلدو المتعىمري       ً     لر وًو لىرف                                     لتعىت د  خ   الفؤاة والتمثيم البمف        الف ا                   ديم دعظت المتعىمي  
                                                                                           لىف تكفا  جظفو ا ميل ة لىمعىفديت المنددة ودعفاة الع عيت   مي ايفهري  دمري يرفاف تكيدرم المعفارة 

                                                           ومررري يتميررر  افعطررره لىمعررريرف ارررم دجررريخت ديتى رررة  ودسررريلدته ارررم تف  ررره                     لاخرررم المجررري  الفاحرررد  
  ق  ا                 ترررفايف لفمرررف التارررف       وورررذا                                                          المعىمررري  والطررر ب الرررف التفويررر  لىرررف الم هرررفس ولررر   الكرررت والح ررر   

     ا.Krauss, 2012, pp.10     م ة )                                     والمتعة ام العمى ة التعى م ة والتعى  
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                 ورررم اررفل ارررم الحمرررف         درر  حرررق                                                وعمرري أن تكرررياي ال ررفص حرررق اجسررريجم د  ررف  لىجم ررر   وأن 
                                                                   الت ىم لىف العفا ق التم تحف  لون حمف  األافال لىرف هرذا الحرق  خي رة ان      ل       تطىم  ي        لى ه

                               و  اضرررطفاب ط ررف التفحررد  اهررت ارررم    ا                                              ً كررين هرريخ  األاررفال دررر   و  اخحت ي رريت اليي ررة وتحديرردً 
                      اي ال فص ي  م لكم ارفل                                                                    حي ة ديسة الف استفات ج يت ديتى ة تفالم أو ه النمفر لديهت  امئدأ تكي

                                                                                   تىئ رررة اخحت ي ررريت بيلاررر م الرررذ  يتفيسرررم دررر  عدراتررره ودد يجيتررره  ولرررذل  للررر  الحي رررة الرررف ضرررفورو 
           الترم تنيارم    ت        م المار                      ب و تى  المعفعيت  وتذلب        ب و د  حدب                                        ب الدراسة ل  الفسي م التكففلف  ة التم تي ب 

                              أ في  لمى ة تعى مهت وتدرائهت.   ام             هيخ  األافال 
                  در  أكثرف اخضرطفابيت   Autism Spectrum Disorders           ط رف التفحرد             واعرد اضرطفاب 

                                 ً                            جرررم الفمرررف لرررد  الط رررم  حيررر  يسرررئم عمرررفًرا ارررم عررردرو الط رررم لىرررف الت يلرررم  ا    ف        م ررر      ً      ترررأ يًفا لىرررف 
            ايئرردو سررىفوه    ؛                             التررأ يف الفاضرر  لىررف سررىف  الط ررم     ً     لرر وًو لىررف                             اخ تمرريلم والتفا ررم درر  اآلخررفا   

            يار م اهتمريس              هرذا اخضرطفاب            ا. ودري زا  ٠  .      ص ٢   ٨١٠       و        الارفعي    ً                     جمطً ي ارم وثيرف در  األح رين )
           اضرطفاب ط ررف         ب كمرري أنب                                                                   كثيرف در  المتيممرري  ارم التفع ررة اليي رة والنري مي  افلررييتهت وتعىر مهت.

                                            اسرت عيب المرل لىمعىفدريت وو   رة دعيلجتهري    ف                                               التفحد أحد اخضطفابيت الفمي  ة المعفواة الذ  يعر
                                              ط رف التفحرد ارم لمى رة التفا رم والت يلرم اخ تمرريلم                                   دمري يريل  الرف حردوط اضرطفاب لرد  ط رم

        ٨١٠٩                                  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد )الفواىرررم والترررم                   ً                      الرررذ  يررري ف سرررىًبي لىرررف جمرررف تطرررفر الط رررم  
                                                                                 ا. وععد دي تف م ال ه العىت والبيحثفن ام هذا المجي  د  تطرفر وتنردس ارم ديردان اضرطفاب  ٨  ص.

                                          الئفادر التدرائ ة والتدخم المب ف ام الفا                                                ط ف التفحد أ ب  هفي  طف  تدخم جي حة تعتمد لىف 
             نررردر المسرررتطي    يل                                                                      درر  و ررري و الط رررم  ليرررتم   دررر  دفا هرررة الح ررريو وتررداف ج سررره  والتك رررف دررر  اي تررره ب

                                                              وتفيولررر  العديرررد دررر  البحرررفط والدراسررريت الررردور المهرررت لعمى رررة الت كيرررف     ا.  ٠٨       ص.     ٨١٠١         )الررر ار   
                                              التفحرد ارم المجري  السرىفوم والمهرير  والى ظرم                                           البمف  ام اخرتني  بندرات الط م الذ  يعيجم د

                ط ررري   و  اضرررطفاب   األ                                        ا الترررم اسرررتهدا  تحسررري  دهررريرات التفا رررم لرررد      ٨١٠٠               كدراسرررة )ع ررري  
  Picture  System                      ا الررررررررف جظرررررررريس تبرررررررريل  المررررررررفر                                 ً ط ررررررررف التفحررررررررد اررررررررم جياى  اىسررررررررطي  اسررررررررتفيلً 

Communication  Exchange لترردرائم اررم تفم ررة           لىئفجرريدر ا        اعيل ررة                           وأسرر فت الفترري ر لرر  و ررفل                 
                                                   اضررطفاب ط ررف التفحررد ارري  المجمفلررة التجفائ ررة والمجمفلررة      و        ط رري     األ                   دهرريرات التفا ررم لررد  
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                                   لىئفجرررريدر. ولراسررررة )الرررردخفم والرررردروا           تعفضرررر    تررررم                     المجمفلررررة التجفائ ررررة ال   ة   مررررىح م         الفرررريبطة ل
       دهرريرات                                                             لررف ايلى ررة اسررتيداس جمررل تنررديت ايج ف فا  رر  لئررف الفاررم اررم تفم ررة ا     برريرت  أ       ا التررم     ٨١٠٠

                             ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد.   األ                   الت كيف البمف  لد  
                         اضرطفاب ط رف التفحرد در  أهرت    و          األط ري   و    د                                       ولىف دستف  الممىكة العفع ة السرعفلية  يعر

ر ي ئير                     ح ال  يت المستهداة د  عح                                              ف  امر  خر   لراسرة ألردتهي  يدعرة المىر  سرعفل در                      ب م ارفادر التردخم المب ب
                          التفحد ارم الممىكرة العفع رة     ط ف                               والتنف ة ل  دد  اجتاير اضطفاب                    لئد الع ا  لىعىفس      المى        دديفة 

                    در  يعريجم اضرطفاب ط رف       يف رد    ط رم      ٠١١   ورم         در  اري    ه  أجر    الرف                             السعفلية  حي  أبيرت الدراسرة 
                                  هرذه الفسربة در  ألىرف جسرم ايليعريت ارم    د                     ألرو ط رم وط ىرة  حير  تعر     ٨٠١                أ  دي يعيل        التفحد

                                                     وررفت العديررد درر  التنرريراف والدراسرريت التفعفاررة أجرره يف ررد         ا. وعررد ٠       ص.     ٨١٠١                  المجتمرر  )العثمررين  
                                                                         دي اي  افادر تفعفاة وتدرائ ة وأسيليم تدخم لذو  اضطفاب ط ف التفحد  وام وم      ٣١١        أكثف د  

                  ق التردخم وتف يررذهي   ا ر                     وثيرف در  الجرد  حرف  طف       يف رد   ه                                        لريس تظهرف أجرفا  لىتردخم  ديردو  در  العىرت أجرر
    ين                                           تعرردل الئرفادر التدرائ ررة ووثفتهري اخ أن البيحثرر       وعرفغت    ا. ٩ ٢       ص.     ٨١٠٣                     ودرد  ايلىيتهري )سررهيم  

     ط ري    األ                                                                           جدرو البحفط والدراسيت التم اهتم  ام تفم ة دهريرات حمييرة الرذات ارم المفر   لرد       ي خح ي 
               همررة. حيرر  يتعررف   م                                              والتررم يجررم أن تكررفن أحررد المحرريور التعى م ررة ال      التفحررد                و  اضررطفاب ط ررف 

                  ا سرررففات لىعديرررد دررر   ٢- ٠                             ارررم دفحىرررة الط فلرررة المب رررفو دررر  )        التفحرررد           اضرررطفاب ط رررف    و        ط ررري   و   األ
                            ً                                                       المفاعو ام ح يتهت والتم وثيًفا خ يستط عفن التمفف ايهي أو يتمفافن با م غيرف  رح   وغيرف 

     لرر                              واررم وثيررف درر  األح ررين يررفل        األخطررير                                         عئثررفن اررم المفرر   دمرري يعفضررهت لىعديررد درر         خ ررق
   وخ                                                       فعرري  وعرريأللوات المف ل ررة وااررعىفن الفيررفان لاخررم المفرر                   ً                   بح رريتهت. اهررت وثيررًفا درري يعئثررفن اررم الكه

   ا.    ٠٢١       ص.     ٨١٠٢      )لىررررم          األخطررررير                                          يعفاررررفن و ررررف يتمررررفافن لىمحياظررررة لىررررف سرررر دتهت درررر  
                                   دمرررطى  يسرررتيدس لف رررو دجمفلرررة دتففلرررة دررر     ي   أجهررر ب                                   وتعرررفف دهررريرات حمييرررة الرررذات ارررم المفررر   

                          اي رريبة التررم عررد تكررفن بعفررهي                                    م رر  األط رري  بارر م لرريس دعفضررفن ليطررف   ب نب  ا              المهرريرات  حيرر  
                    ا  حير  يفا ره العديرد Miltenberger, 2008, pp.30 )                                   حفالط دميتة سفا  بنمد أو اردون عمرد

                                                                                 درر  األط رري  وررم لرريس خطررف اي رريبة أو الفارريو بسررئم الحررفالط غيررف المتعمرردو دثررم لئررفر الاررير   
                  جسررد  والجفسررم  حيرر                                                                 اخختطرريف  المررعق بيلكهفعرري   ووررذل  الحررفالط المتعمرردو دثررم اخلترردا  ال
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                             اي يبة أكثف د  دفتي  الرف  ر ط        أخطير                                              يعيجم األط ي  الذ  يعيجفن د  اضطفاب ط ف التفحد 
         ط رري   و    األ          ا  ومرري أن Agran and Krupp, 2010,pp. 305 )                        دررفات دنيرجررة درر  أعررفاجهت

    برر           و   ررة اي    ن                                       ارري  األوضرري  اآلدفررة وغيررف اآلدفررة  وخ يعفاررف     ن                           اضررطفاب ط ررف التفحررد خ يميرر و 
   ا.Kenny et al., 2013, pp.1095 )                                               لفهي وطىم المسيلدو د  أ م تجفم المفاعو اليطفو

                                                         الف أهم ة الئرفادر التدرائ رة ارم الق ريس اتفرمي  ايج ف فا  ر            البيحثين    ايف       ل  ي        وام ضف  
                                                                                المتحف ا ام لمى ة تفم ة دهيرات حميية الذات ام المف   لد  األط ي  الرذي  يعريجفن در  -       )الثيا 

                                                     الجيجرررم البمرررف  دررر  أهررت جنررريد النرررفو لررديهت دمررري يسرررهم لمى ررره    ب نب  أل                      ً  اضررطفاب ط رررف التفحرررد  جظررًفا 
      ايمرري       لىررف                        تنف ررة ايج ف فا  رر  تسرريلد    ب نب   اررن                                                تعىرر مهت وترردرائهت. وومرري أبرريرت العديررد درر  الدراسرريت 

ف              المعىفدة با م      سرهت       لر  ي       ب نب  ا       ا   ه            ي أو دري برياه                    ً                    وسى  وسهم ال هت  بعيًدا ل  التىني  و د  ر     ب د سب
                                                          ي بيلارر م الررذ  يفررم  و ررف  المعىفدررة المتعىنررة بسرر دتهت الايمرر ة          ي وعمررفا                     اررم اسررتثيرتهت اكفا رر

               ً       المحدعرررة اهرررت جظرررًفا لعررردس    ت                                                             المف ل رررة  وتفم رررة هرررذه المهررريرات لرررديهت بس رررة تنىيرررم األخطرررير والماررر  
                                                                   ادت كهت الندرو لىف تميي  حق نة هذه األخطير التم عد تسئم لهت الفايو.

     ة:      ــــ    دراس    ــــ    ة ال    ــــ ل   مشك
                                                                                 بريلفغت در  التطرفرات التكففلف  رة الحديثرة ارم  م ر  المسرتفايت الح يت رة  وارم ظرم اجتاررير 

                                                                               ايج ف فا  رر   ج حرر  لرردس و ررفل لراسرريت تفيولرر  أ ررف تنف ررة ايج ف فا  رر  اررم تفم ررة دهرريرات       تنف ررة 
                      لتفحرد  وئرديم تكففلرف م                                        لرد  األط ري  الرذي  يعريجفن در  اضرطفاب ط رف ا                       حميية الذات ارم المفر  

            يرتهرري لحيسررة              عرردرتهي لىررف ا                   يميرر  هررذه التنف ررة      الررذ                                               لطررف  الترردرا  والترردرام التنىيديررة لهررذه ال  ررة  و 
                                                    و ل  ام اطير دحيولة دسييفو دا ىة التفيت المعفارم                        أط ي  اضطفاب ط ف التفحد           البمف لد 

                      يحررررة تىرررر  المعرررريرف لهرررريخ                                                           المفررررطفل  والكاررررو لرررر  أافررررم تنف رررريت ألوات الررررتعىت ايلكتفوج ررررة يت
             ايج ف فا   .       تنف ة                                                             األط ي   د  الح يظ لىف التفف  واي فا    مي يتعىق بطفانة تنديت 

                                                                       واررم ضررف  درري سررئق  امرر  الفاضرر  أن األط رري  الررذي  يعرريجفن درر  اضررطفاب ط ررف التفحررد  
      الررذات                                يجررم التبررير تفم ررة دهرريرات حمييررة      لررذل                                          أكثررف لفضررة لرخطررير المحدعررة بسرر دتهت وأدررفهت  

                                                                                      لفرردهت دهمررة تعىم ررة وتعى م ررة أسيسرر ة  ولفررددي يىنررم المررف  جظررفو لرر  عررفب لىررف المفرريهر الدراسرر ة 
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                                                                                 المنددررة لرط رري   و  اضررطفاب ط ررف التفحررد  يم رر  د حظررة أن المررفهر الدراسررم لمفحىررة درري عئررم 
      راسهت                                                    دهيرات الس دة ام المدارض لىف أسيض أجه دفهر دممت لتد    حف      يت                    المدرسة خ يندس تعى م

                                                                            جمررري تفوررر  المفررريهر والدراسررريت ارررم تفم رررة المهررريرات األكيليم رررة والسرررىفو ة واخ تميع رررة  د            وتررردرائهت  و 
               ا أن جسرربة تعررف  (Singh& Jain, 2017                                         وععررض درر  دهرريرات الفلييررة الايمرر ة. ومرري  وررفت 

                    ٪ دررر  األط ررري  الرررذي  خ   ٠٨                 واخ ررريبيت أكثرررف ارررر         لرخطرررير                           ط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد   األ
         ط ررري   و    األ                                      ولرررذل  هفررري  حي رررة لم ارررد دررر  تعىررر ت وتررردرام                        دررر  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد.         يعررريجفن 

                           واخ ريبيت الميتى رة. ولىتعرفف         األخطرير                                                اضطفاب ط ف التفحرد لتم يرفهت در  البنري  ارم درأد  در  
              المف ل رررة الترررم         األخطرررير                                ادراسرررة اسرررتط ع ة لىتعرررفف لىرررف أكثرررف           البيحثرررين                    ي أكثرررف واخست فررريح عررريسي 

       اآلتم               و ل  لىف الفحف                      اضطفاب ط ف التفحد   و        ي   و  ط  األ          يتعف  لهي 
                         مم رة ط رف التفحرد بمديفرة                                  ط ي   و  اضطفاب ط رف التفحرد بمفور    األ                لني  ابعض أدهيت 

             أن يتعرف  لهري       يم ر               المف ل رة الترم         األخطرير                    و لر  لىتعرفف لىرف  ي      ا أد ر  ٨٠               وعد اىغ لدله  )         الجئيم 
                       السررنفد واخختفرري  والمررعق        أخطررير           تهت درري ارري   ي    يبرر ا                             اضررطفاب ط ررف التفحررد. وعررد تففلرر          ط ررم  و

                                       واحتبيض األط ي  لاخم ال فف أو الدواليم.                                                    الكهفعي م والتسمت والحفو  واستيداس األلوات الحيلو

                     ً   المف ل ررة دمرري  وررفت سرريبًني         األخطررير                       ؛ و لرر  لىتعررفف لىررف أكثررف  ة        الكتفوج رر   ة               تررت الرردال اسررتبيج
    بررري   آ           دررر  أدهررريت و      ٠١٠                  اخرررم المفررر  . وأ ررريب                             ط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد ل  األ    ً      حررردوً ي لرررد  

          ً  األكثررف حرردوً ي    هررم        السررنفد     ب      أنب أخطررير                   وأبرريرت الفترري ر الررف                      اضررطفاب ط ررف التفحررد     و       ط رري    األ
       أخطررير     ٪  و   ٨٢             التسررمت افسرربة        أخطرير      ٪   ررت   ٠٣              اخختفرري  افسرربة        أخطرير          ٪  واىيهرري   ٣٢           و لر  افسرربة 

                 ٪  ولررررذل  سرررريتفيو    ٠٢      ال ررررف     ر     األخطرررري     ٪  و   ٨٠              األلوات الحرررريلو        أخطررررير     ٪  و   ٨٣             الحررررفو  افسرررربة 
           ً   األكثف حدوً ي.         األخطير        الدراسة 

                                  ط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد وطفا رررق  ر                                 وارررم ضرررف  السرررميت واليمررري   المميررر و ل 
                                                                                     تعىمهرررت  وارررم اطرررير التف ررره المفررريل  بفرررفورو اسرررتيداس التكففلف  ررري الحديثرررة ارررم تطرررفاف دهررريراتهت 

              ً                               ييرة والسر دة خفًاري در  الحري  األ   اهرت سرفا  بنمرد                                          وعدراتهت  وتفايف وتع ار  د ريج ت األدر  والحم
                                                                  لدس تفاف لراسيت تفيول  الع عة اي  تنف ة ايج ف فا    وتفم ة دهيرات      ً     ل وًو لىف             أو ادون عمد  
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                                                                                  حمييرررررة الرررررذات لرررررديهت  تسرررررعف الدراسرررررة الحيل رررررة الرررررف دعفارررررة درررررد  اد يج رررررة ترررررأ يف اسرررررتيداس تنف رررررة 
                                                  الذات ام المفر   لرد  األط ري   و  اضرطفاب ط رف التفحرد                                     ايج ف فا    ام تفم ة دهيرات حميية

          لىمعىفدرة          وت سريف                            خي رة در  دري يتسرت بره در  سرهفلة                           عر ز هرذه الم ريج ت لرديهت ت                ودد  اد يج رة أن 
                                                                                ودي ي زدهي د  ا يرو وتافاق يجذب المتعىت بيلطفانة التم تع ز هذه المهيرات لديه.

            ر     وهف         تسيؤ          دراسة ام                                لىف دي سئق  يم     يغة دا ىة ال       ً وعفي ً 

   دي اعيل ة افجيدر تدرائم عي ت لىف تنف ة ايج ف فا    ام تفم ة بعض دهيرات حميية الذات لد                                                                                       
                            ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد   األ        ليفة د  

دو                         أس ىة لىف الفحف اآلتم                         ح   وهف الذ  يم     يغته ام لح
 لىرف دق ريض دهريرات حمييرة                                                     دي دد  و فل افو  اي  دتفسطم رترم لر ريت ليفرة الدراسرة                       

                                         الذات عئم تطئيق الئفجيدر التدرائم وععده 

  دي دد  و فل افو  اي  دتفسطم رترم لر ريت ليفرة الدراسرة لىرف دق ريض دهريرات حمييرة الرذات                                                                                
                                                                                    بعد تطئيق الئفجيدر التدرائم وععد دفور اتفو المتيبعة )بهف بعد اخجتهي  د  الئفجيدرا  

 م المسررررتيدس اررررم تفم ررررة دهرررريرات حمييررررة الررررذات لررررد  األط رررري                            درررري اعيل ررررة الئفجرررريدر الترررردرائ                                                  
                   اضطفاب ط ف التفحد 

   ة:    ــــ    دراس    ــــ    ف ال ا د    ــــ  أه
                                                     ة الرررف تفم رررة دهررريرات حمييرررة الرررذات لرررد  ليفرررة دررر  أط ررري   و                    هدف الدراسرررة الحيل ررر   تسرررت  

    ررة                                                                                   اضرطفاب ط ررف التفحررد درر  خر   افجرريدر ترردرائم عرري ت لىررف تنف رة األج ف فا  رر   والتأكررد درر  اعيل
                                                                                     الئفجيدر التدرائم المستيدس ام تفم ة دهيرات حميية الذات لد  األط ي  اضطفاب ط ف التفحد.

    :   ة    ــــ    دراس    ــــ  ال  ة      ـــــ    أهمي
                                                                  تتف  أهم ة الدراسة ام األهم ة الفظفاة والتطئ ق ة لىف الفحف التيلم 

 

     ط ري    األ                         ة دهريرات حمييرة الرذات لرد                                               يسهت الدراسرة الحريلم ارم اضرياة دعىفدريت حرف  تفم ر  ا   أ
            ط ف التفحد.             و  اضطفاب

            ط ف التفحد.                ط ي   و  اضطفاب  األ                                  تنف ة ايج ف فا    ولورهي ام تدرام  ا        المعفاة        ا فا   ا   ب
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                    دهيرات حميية الذات.      لبعض             الدال دق يض  ا أ  

                                                   الدال افجيدر تدرائم لتفم ة بعض دهيرات حميية الذات.  ا ب  

                                                                      جظرررف دعىمرررم ودعىمررريت التفع رررة اليي رررة ارررم اسرررتيداس تنف رررة ايج ف فا  ررر ؛ لتررردرام      ررره   تف   ا    
                            ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد.  األ              وتفم ة دهيرات 

      : ة    ــــ    دراس    ــــ  ال    دود       ــــــ ح
 الجئيم.       مديفة                                   الدراسة ام دفو   مم ة ط ف التفحد ب     ب ج  بذ                   الحدود المكانية         

 ادايررررررة ال مررررررم الدراسررررررم األو  درررررر  لرررررريس              الئفجرررررريدر اررررررم          تررررررت تطئيررررررق                  الحدددددددود ال   يددددددة                                
                                     أسيا    افاع    ط  ىسيت ام وم أسئف .      تسعة          هر ولمدو    ٠٣٣٠      ٠٣٣١

 ط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد   األ                         عتمرررف الدراسرررة لىرررف ليفرررة دررر   ا                  الحددددود اليةددد  ة                           
         ا سففات. ٩    الف    ٦                ألميرهت دي اي  )               أط ي   وتتفاوح                   والبيلغ لدلهت ستة 

     ة:       ـــــ  ــ    دراس    ــــ  ال   ات     ــــ     مصطلح

  Effectiveness

                 جت جررة ل عررم دسررتف       هرري؛                                                      هررم دنرردار ي فرريف الررف لر رريت المجمفلررة التجفائ ررة أو يطررفح دف
                                                                                     دعررري  دررر  دسرررتفايت المت يرررف المسرررتنم  وتنررريض هرررذه ال عيل رررة بحجرررت الترررأ يف بيلفسررربة لىفسرررل العررريس 

   ا.   ٠٠٦      ص.    ٨١١٦     )ل س 
                    ط ري   و  اضرطفاب ط رف   األ                     التحسر  الرذ  يطرفأ لىرف      دد     ي       ي بأجه                        وت عفف ال عيل ة ا فا    

                                                                                 التفحد ام تفم ة بعض دهيرات حميية الذات د  خ   افجيدر عي ت لىف تنف ة ايج ف فا   .

Program Training

                                            دجمفلررة درر  اي ررفا ات العىم ررة المفظمررة  المنددررة        بأجرره                     ي الئفجرريدر الترردرائم         ا فا   رر      ا عررفف   و 
                                                                     ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد  وعي ت لىرف اسرتيداس تنف رة ايج ف فا  ر  وععرض   األ     ة د        لمجمفل

                                                          و لررر  اهررردف تفم رررة بعرررض دهررريرات حمييرررة الرررذات لرررديهت  و لررر  دررر  خررر      ؛                  اف ررريت تعرررديم السرررىف 
                                        دجمفلة د  األجاطة التم يتفمفهي الئفجيدر.
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Technology Infographic

                                          جررررره تمرررررفر لىئ يجررررريت أو األاكرررررير الترررررم تحررررريو  جنرررررم  أ             ايج ف فا  ررررر  ب  Smiciklas      ي عرررررفف 
                                                                                  المعىفدررريت المعنررردو الرررف الجمهرررفر بطفانررره يم ررر  و رررفلهي بسرررفلة واهمهررري بسرررهفلة  وتسرررمم لمى ررره 

  .(p.3 ,2012)                                                                           تطفاف الفسفس الئ يج ة وتمفر الئ يجيت  وتمم ت المعىفديت  أو هفدسه المعىفديت 
                                                       أجه تمثيم بمف  لىمعىفديت د  خ   المرفر والفسرفس والكىمريت     ي  ب        فا     ا    ين           عفاه البيحث ا  و 

                      ب                                                             الممممة با م  ذاب ودافب  و ل ؛ لتبس ل د يج ت بعض دهيرات حميية الذات المعندو والمرمبة 
                            ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد.  األ                                                وتسهيم اهمهي واست عياهي افضفح  اهدف تفميتهي لد  

Self-protection

                                                                 نرررررريجفن الرررررردولم لمسرررررريول ة الحمييررررررة بررررررأن الحمييررررررة تعفررررررم  الحمييررررررة اآلدفررررررة درررررر          واارررررريف ال
                األ   أو اي يبيت

(The Responsibility to Protect "R2P"). 

                                                                               التعفاف اي فا م  هف الدر ة التم يحمم لىيهي الط م لىف دق يض دهيرات حميية الرذات
  .                  الذ  ألده البيحثي 

Autism spectrum disorder

                                                                              هف اضطفاب جمي م لمئم يي ف لىرف  م ر   فاجرم الفمرف واظهرف ارم دفحىرة الط فلرة المب رفو 
                                                                                 ايررريل  الرررف عمرررفر ارررم الجيجرررم اخ تمررريلم والتفا رررم الى ظرررم وغيرررف الى ظرررم وارررم الجيجرررم السرررىفوم 

 (Association Psychiatric American,2013, p.250).                             واألجاطة واخهتميديت المحدولو
                                                               ي ارررم الدراسرررة الحررريلم  بأجررره تىررر  الدر رررة الترررم يحمرررم لىيهررري الط رررم لىرررف         فا   ررر ا        وا عرررفف 

   ا.    ٨١٠٢       ) ياف                          دق يض اضطفاب ط ف التفحد

     ة:      ــــ   ابن    ــــ      ات الس    ــــ    دراس    ــــ      ري وال    ــــ       ار اليظ    ــــ   اإلط
                   دحيور تفتبل بمفضف     ة              وااتمم لىف                              ام هذا ال مم ايطير الفظف      ين          عف  البيحث ي

                    جتنم بعد  ل  لتفض    أ      و       التفحد                       بعف  لم هفس اضطفاب ط ف    أ                    يلم  المحفر األو  يئد   الح         الدراسة
 Centers For  ً                                      واًنري لمفاكر  د ياحرة األدرفا  والفعييرة دفهري         التفحرد                       جسربة اجتارير اضرطفاب ط رف 
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Disease Control and Preventionحردوط اخضرطفاب  وععرض أو ره                     و ورف بعرض أسربيب                        
      ً                   ارد أيًفري در  تفضر   المح ريت         وخ      التفحرد           اضرطفاب ط رف    و         ألط ي   و                         النمفر التم يعيجم دفهي ا

                                   وهرف حرف  تنف رة ايج ف فا  ر  در  جيح رة                                                    التاي م ة ل ضطفاب  وجتطف  بعد  ل  لىمحفر الثريجم
                                      ً                    ووذل  الئرفادر الترم تسرتيدس يلرداله  وختيًدري لوره ارم التعىر ت.                                   التعفاف وععض أجفا  ايج ف فا   

  .      التفحد                    ط ي   و  اضطفاب ط ف   األ                                ثيل  بعض دهيرات حميية الذات لد                   واتفيو  المحفر ال

  Autism spectrum disorder

                                                               اضرررطفاب ط رررف التفحرررد يعرررد أحررردط المسرررم يت الترررم تسرررتيدس اليرررفس ارررم ديررردان        دمرررطى    ان 
        النديمرة         األسمي    ً    ادًخ د                                                                      التفع ة اليي ة والم يلي  األخف  وميدان لىت الف   والطم ولىت اخ تمي   

                                                                                     التررم وررين يطىنهرري الرربعض لىررف التبررير أجرره دررف   أو اضررطفاب اررم الفمررف الارريدم  أو اسررتيداس وىمررة 
   ا.   ٠٢-  ٠٢      ص.    ٨١٠٢                                                                      تفحد بم فلهي  أو ومي يطىق لى ه البعض الذاتيفن  وغيفهي )حمدان والئىف   

                ف  دررر  اخضرررطفابيت                            اضرررطفاب ط رررف التفحرررد بأجررره    جررر   ا  ٠٨      ص.    ٨١٠٣ )                     وا عرررفف خى  رررة ووهررردان
                          الت يلررم اخ تمرريلم  و ررعفعيت                                       لرر  طفاررق اخضررطفاب الفمرري م الفررفلم دثررم   ه                   الفمي  ررة  يررتت تحديررد

ابرة التنىيديرة  والمار  ت ارم المعيلجرة الحسر ة لرحرداط                                            ي ح ب                                                التفا م الى ظم وغيف الى ظم  والنردرات الى  يفح
                                        لح ر  اتكرفار الكر س  والمعفارة اخ تميع رة .                                                        اليير  ة  والتفظ ت اخج عريلم  والتفظر ت السرىفوم  و اكرفو ا

                        ضررعو اررم النرردرو لىررف اعيدررة                                                   ارر  دفظمررة المررحة العيلم ررة اضررطفاب ط ررف التفحررد بأجرره         ب اررم حرري  لفب 
                                                                                           الت يلم والتفا م اخ تمريلم المتبريل  واخسرتمفار بره  ودجمفلرة در  أجمريد السرىف  المنيردو والمتكرفرو 

                                                 فو الفمف  خ   السففات اليم  األولف در  ح ريو ال رفل                                        وغيف المفجة  حي  يحدط اخضطفاب أ في  ات
                                                                             غىرررم الحررريخت يعررريجفن دررر  اضرررطفابيت أخرررف  ويضرررطفاب ارررفد الحفورررة وتارررت  اخجتبررريه  والنىرررق    أ   و 

                                                                                          واخكت رريب  والنرردرو العنى ررة دت يوتررة ايررفهت درر  الرردر يت المفي فررة أو المتفسررطة الررف دسررتفايت ليل ررة 
   ا.World Health Organization,2017             اف  المتفسل )

رر ا                 الجمم ررة األدفا  ررة            كمرري ت عفارره                    بأجرره اليعررة جمي  ررة   Autism Society of America  د       لتفح 
                                                                                          دعندو  تظهف ام دفحىة الط فلة المب فو وتي ف لىف عدرو الاي  لىف التفا رم والت يلرم در  اآلخرفا . 

                 اضرطفاب ط رف                                                                       وعذل  ججد أن هذه التعفا يت ات ن  لىف و رفل ألرفا  ر  سر ة تظهرف لىرف الط رم 
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                                                         عمرررفر ارررم التفا رررم والت يلرررم اخ تمررريلم  وسرررىف  جمطرررم دتكرررفر.            األدرررفر اآلت رررة                التفحرررد تمثىررر  ارررم 
       ً   و لر  واًنري   (Autism Treatment Network,2018)                                    وأبيرت  مم ة بب ة ل   اضرطفاب التفحرد 

    حير    Centers For Disease Control and Prevention                                   لمفاك  د ياحة األدرفا  والفعييرة دفهري 
                          واحدط لرد  الرذوفر أكثرف    ً ط ً      ٠٩                                                        عدرت جسبة اجتاير اضطفاب ط ف التفحد وعى   حيلة واحدو لكم 

       در  اري     ٠                                 وهف ضعو دعد  اخجتاير البيلغ )   جثف أ     ٠٠٠     ولكم        ا   ً  وفً     ٠٢                        د  ايجيط  حيلة واحد لكم 
               الييدسرة انرد ترت                                              . وومي أبرير الردليم ايحمري م والتاي مرم افسريته   ا س    ٨١١٣      ً        ا دفلفًلا ليس )   ٠٨٠   كم 

                        ا سرففات الرذ  حردل در  عئرم  ٠           ً                  ا سففات ادًخ در  المرد  العمرف  ) ٢ )      بأجه                       تحديد لمف ظهفر اخضطفاب 
    جسرررم               ولرررذل  ازلالت                                          ارررنن التاررري   س ارررمم برررفاحة أوسررر  دررر  األط ررري         ب ودررر   رررتب                   المعررريييف النديمرررة  

     ا.   ٢      ص.    ٨١٠٣                                   اجتاير اضطفاب ط ف التفحد )الجياف   

                                       اضررررررطفاب دعنررررررد وألفاضرررررره دتاررررررياهة درررررر  وثيررررررف درررررر       فحررررررد   الت                  كمرررررري أن اضررررررطفاب ط ررررررف 
                           ً                                                        اخضطفابيت  اند وين  ل  دجيًخ لكثيف د  الدراسيت التم حيول  التعفف لىرف أسربيبه  وخخرت ف 
                                                                                  اختمي رريت البرريحثي  واهتميدرريتهت تعرردلت العفادررم التررم  وررفت اررم وثيررف درر  الدراسرريت والبحررفط 

  . ا  ٨٣  ص.        ٨١٠٦           )المنياىة          التفحد                  كأسبيب خضطفاب ط ف 

                                                        ومن النظريات والفرضيات اليت تفسر حدوث اضطراب طيف التوحد:
   : Hereditary & Genetic Hypothesis                           الفرضيات الوراثية والجينية 

                                                                            رو ت البحرفط خر   السرففات السريبنة لىرف تحديرد السرئم الجيفرم بار م أكثرف لعرة دنيرجرة  
      دعررردخت     فت  ظهررر   ؛          ط رررف التفحرررد                                                     بيلعنرررد الميضرررم. ودررر  التطرررفرات المسرررتمفو ارررم تعفارررف اضرررطفاب 

          جارررف تنفارررف       ٨١٠٦                                                                  تاي مرر ة دت يوترررة ارررم الدراسرريت الترررم أ فاررر  لىررف األسرررفو والترررفأس  ا ررم لررريس 
                      ٪ ارم حريخت حردوط اضرطفاب   ٩٠-  ٢٣                                 جسبة العيدم الرفرا م تمرم حرفالم در      ب أنب               لتحىيم تجم عم 

 ,Tick, Bolton, Happé)               ً  فرا  رة دهمره أيًفري   ال               عرد العفادرم غيرف  ت                          ط ف التفحد وعيلفغت د   لر  

Rutter, Rijsdijk,2016,p.7).    برريرت بعرررض الدراسررريت أن لتفتيرررم الط رررم الرررذ  يعررريجم دررر   أ  و                                                
                                              تحديد جسبة و فل اخضطفاب ألحد األخفو  حير  تترفاوح    ام                                اضطفاب ط ف التفحد ام األسفو لور 

                                                                       ٪ ا ا وررين الط ررم األو  يعرريجم درر  اضررطفاب ط ررف التفحررد  وترر لال الفسرربة اررم حرري   ٨١- ٢       درري ارري  
 ,Sandin, Lichtenstein, Kuja-Halkola).                                   و ررفل اخضررطفاب لررد  أو  ط ىرري  اررم األسررفو

Larsson, Hultman, Reichenberg, 2014, p.7)   
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  :Neurological Theories                النظرية العصبية 

             جه ضرعو دفور    أ                                                             ام لىت الئيفلف  ي العمئ ة  لت يعد يفظف خضطفاب ط ف التفحد لىف 
                          ً                                   ودرر  ارري  أكثررف الفترري ر تكررفاًرا زارريلو د فطررة اررم جمررف حجررت الررددي  اررم      درره    جظي                   اررم دفطنررة الررددي  أو 

                                                                                 دفحىة الط فلة المب فو  وو رق  لر  در  خر   اخخت اريت ارم حجرت الرددي  الترم وضرح  بيسرتيداس 
   (Hazlett, Munsell,2017, p.46).       لميب        تمفاف األ

  :Biological Theories                    النظريات البيولوجية 

                                                           سئم اضطفاب ط ف التفحد أجه تىرو ارم الرددي   أو لردس اكتمري  جمرف                   وهذه الفظفاة تع و 
                                                                            الي يرررري العمررررئ ة لررررددي  الط ررررم الررررذ  يعرررريجم درررر  اضررررطفاب ط ررررف التفحررررد  و لرررر  ي سررررف المررررف  

   ا.  ٠٩      ص.    ٨١٠٢     ه            س ف والجفالد                                                    ليعيت العنى ة وغيفهي د  اخضطفابيت التم تميحئهت )أاف   واي

  Hypothesis of environmental factors :               العوامل البيئية

                                      در  العفادرم األسيسر ة ارم حردوط اضرطفاب ط رف    د                                   لىف الرفغت در  أن العفادرم الفرا  رة تعر
                                                                   دجمفلة د  العفادم الئي  ة تحدط عئم الفخلو أو بعدهي  ودر  خر   ت ريل ت       تف د   ه             التفحد  اخ أج

             دمري يريل  الرف    ؛   دي                  وخي ة لىف جمف الرد   ه                                                    ايفهي وعي  العفادم الجيف ة تي ف لىف تطفر الط م وجمف 
 carter and).                                                              تاررفهيت اررم الفمررف العمررئم والررذ  عررد يسررهت اررم حرردوط اضررطفاب ط ررف التفحررد

Blizard,2016,p.12)    درر    ٠١-  ٣١                                                   وعرردرت الدراسرريت أن العفادررم الئي  ررة ت سررف درري ينرريرب درر ٪     
   ا.,Deng, Li, Tang, Wang, Guo, 2015, p.13)  Deng, Zou                      التبيي  ام خطف التفحد 

                                                               ا ررة األط رري   و  اضررطفاب ط ررف التفحرد ا ررة غيررف دتجيجسررة درر  جيح ررة أو رره            ارم حرري  أن
                                                                                       النمررفر التررم يعرريجفن دفهرري والسررميت التررم يتميرر ون اهرري  اخ أن أهررت أو رره النمررفر الماررتفوة ايررفهت 

                                                   همرررة ارررم تاررري   األط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد تتمثرررم ارررم  م                        والترررم تعرررد دررر  المعررريييف ال
                   و غيررف ل ظررم  والىعررم  أ   ي               سررفا  وررين ل ظ  رر                        م  والتفا ررم اخ تمرريلم                         النمررفر اررم الت يلررم اخ تمرريل

                                                                                        التييىم ودحدولية األجاطة والسىفو يت الفمط ة والمتكفرو. وتتمثم أو ه النمفر التم يعيجم بعض 
              مي يأتم                                ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد دفهي   األ
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 أوجه القصور االجتماعية                     Social Shortcomings :  
                                                      اررم المجرري  اخ تمررريلم أحررد أهررت المح رريت التاي مرر ة لىكاررو لررر                   وتعررد أو رره النمررفر 

                                        اضررررطفاب ط ررررف التفحررررد بعرررردس النرررردرو لىررررف تطررررفاف    و                               اضررررطفاب ط ررررف التفحررررد. حيرررر  يتمررررو  و 
                                                                                    السىفو يت اخ تميع ة الم  مة لعمفهت ال دفم  ولديهت ضعو ام الع عيت در  األعرفان  واظهرفون 

                                         تمرررفايت ورلول األاعررري   واخجسرررحيب دررر  المفاعرررو              ي دررر  جيح رررة ال                            سرررىفو يت غيرررف دفيسررربة ا تميع  ررر
   ا.  ٣٩-  ٣٦       ص.     ٨١٠٢                                                                 اخ تميع ة و عفعة ام اهت النفاجي  اخ تميع ة وتبيل  األلوار )ايديس  

 أوجه القصور اللَُّغِوّية  ّ  ِ  َ ُّ               Language deficiencies:  
       اضررطفاب    و        ط رري   و   األ                                                      يعررد التفا ررم درر  المارر  ت األسيسرر ة والجفهفاررة التررم يمررو اهرري 

                                                                      لتفحد لىف الفغت د  و فل اخت ف ام بدو وطئ عة هذه المعفعيت اي  األط ي .      ط ف ا

 أوجه القصور السلوكية                    Behavioral deficiencies:  
                                                                             يظهف الط م الذ  يعيجم د  اضرطفاب ط رف التفحرد سرىفو يت خ اراليرة دثرم رافارة اليردي  

        المهمررة     بعرريل   األ    درر      وتعررد                                         وهررم درري يطىررق لىيهرري بيلسررىفو يت الفمط ررة                          وهرر  الجسررت لردرريس واليىررو
         م  حفله. ع       ف سه و  ا                                                                لتاي مهت. واظهف لد  البعض دفهت سىف  لدواجم بطفانة عد تىحق الففر 

 أوجه القصور المعرفية                    Cognitive deficiencies:  
                                            ٪ دررر  األط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد يعررريجفن دررر    ٢٠                    العديرررد دررر  البحرررفط أن        و ورررفت

                                                        ة دعف  رة ارم المنريس األو  ول سر  جيتجرة لر  اخجسرحيب اخ تمريلم                  ن هذه ايليعة دا ى أ               اليعة لنى ة  و 
  ً                                                                                  يًفري لرديهت اضرطفابيت الراك رة أو دعف  رة  وتظهرف لرديهت دار ىة اري  المردخ ت الحسر ة الميتى رة  أ       لهت  و 

   ا.  ٢٠-  ٦١       ص.     ٨١٠٢                                                                   أو اخجتني  ة الاديدو لىمثيفات ولدس الندرو لىف التمفر العنىم )غيجت  
                                                    م طرررفأت لىرررف هرررذا اخضرررطفاب حسرررم دررري ورل ارررم الطبعرررة الييدسرررة                    كمررري أن الت يرررفات التررر

(DSM-v, 2013)    تمثىرر  اررم اسررتئدا  اسررمه درر  التفحررد الررف  اضررطفاب ط ررف التفحررد   والررذ                                                               
                     ً                                                              يجم  دي وين ي عفف سيبًني بيضطفاب التفحد  واخضرطفاب الفمري م الاريدم غيرف المحردل واضرطفاب 

                       ا. وتتف  ألفاضه در  خر    ٩  –   ٢      ص.    ٨١٠٢                                             الت ك  الط فلم  ودت زدة األسئف ف )الييلد
                                                                                      دم رريرا  انررل  المم ررير األو   ياررمم النمررفر اررم التفا ررم والت يلررم اخ تمرريلم  والمم ررير الثرريجم  
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                                                                              يفررت المرررعفعيت اررم األجمررريد السرررىفو ة الفمط ررة  واألجارررطة واخهتميدررريت  وتظهررف هرررذه األلرررفا  
                             ا ألررفا  لتارري   الحيلررة  واحرردل  ٢       ينرريرب )               ا سررففات  وعمرري ٢                               خرر   دفاحررم الط فلررة المب ررفو الررف )

                                                                                       دسررتف  برردتهي درر  تحديررد جررف  الرردلت اليررددم والتررأهيىم لتحنيررق اخسررتن ل ة الفظ   ررة اررم الح رريو درري 
    ا.    ٨٦٢       ص.     ٨١٠٩                   أد    ل  )اف بهيب  

Technology Infographic

ررم اهررت  رريجعه لىع عرريت  واررتت                                            ايج ف فا  رر  هررف دعىفدررة يررتت التعئيررف لفهرري اتاررئ            ب                           ه بمررف  يف ب
   ي              تررت الحمررف  لىيهرر    تررم                                                                     التعئيررف لفرره لئررف اخجتنرري  الرردعيق وتفتيررم المررفر البمررفاة واألللررة والفمررفص ال

 ,Cited in Pryor, Appel and Mansel-Pleydell, 2017 )                           أ فري  البحرفط ارم تيمر  دعري 

p. 5عىفدررريت  وهرررم جرررف  دررر  التمثررر  ت البمرررفاة                                               ا. وتنف رررة ايج ف فا  ررر  هرررم اختمرررير لرررر   فا  ررر  الم                                    
                                                                                                المتعدلو التم تستيدس ألوات بمفاة لتمثيم الئ يجيت والتعئيف ل  األاكير المف هة لىعيدة ولر   لىمجتمر  

                   برىتفت در  خر   خئفتره           وارف   . اPolman&Gebre, 2015, p.1: Gebre, 2018, p. 4        العىمرم )
                                                  يجرريت والمعىفدرريت والم رريج ت المعنرردو الررف  ررفر ورسررفس               ارر  تحفاررم الئ                 ايج ف فا  رر  هررف    ب نب  أ          اررم المجرري  

                                                                                    يم ررر  اهمهررري واسرررت عياهي افضرررفح وتارررفاق وهرررذا األسرررىفب يتميررر  بعرررف  المعىفدررريت المعنررردو والمرررمبة 
                                              ا. واعرد در  أحردط تكففلف  ريت الرتعىت الني مرة لىرف    ٠٠٠       ص.     ٨١٠٦                           بطفانة سىسة وسهىة وواضحة  )

         ولكرررم جررررف                     الثياررر  والمتحررررف                        طفانرررة العرررف  همرررري                                     الفارررم  وافنسرررت الررررف جرررفلي  أسيسرررريي  دررر  حيرررر
                               ا. واطىرررق لىرررف تنف رررة ايج ف فا  ررر     ٨٦٦       ص.     ٨١٠٠                                     خمررري   وعرررفادر لتف يرررذه )لرواررر  والررردخفم  

( Info graphic  دثرم اجفارف فا     )        األسرمي             ا العديد در                  Info graphics ا  أو التمثيرم البمرف   أو                         
 Information                            ا  أو التمررريد ت المعىفديت رررة )Data Visualization                         التمثيرررم البمرررف  لىئ يجررريت )

Design( ا  أو هفدسررة المعىفدرريت                       Information Architecture( ا   Lankow et al, 2012, 

pp.20دجمفلررة درر  الم فجرريت التررم       تف ررد   ه               ج ف فا  رر  اخ أجرر                                لىررف الررفغت درر  تفررف  وتعرردل أبرر ي  اي    . و  ا                        
              العفمرررف البمرررف                     اررردا  الممرررمت  وهرررم  د      و           بررريخت ف  و    ي                             هررري  وتيتىرررو الت ي ررريم   مررري ايفهررر  اي      تارررتف  

( Visual partsالمحترررف  الفمرررم )      و                                        ا  واتفرررم  اسرررتيداس األلرررفان والفسرررفس والمرررفر               Contents  ا   
           المعفارررة أو       و                                                                        واارررمم الفمرررفص الم تفعرررة والترررم يفب رررم أن تكرررفن ديتمرررفو ودفتبطرررة بيلعفمرررف السرررياق

ر       واجعىه              ايج ف فا                  ا  وهف دي يمي  Knowledge         الم هفس )              ودجمري تنديمره          و رفرو   ي                 أكثف د  وفجره جم 
     ا.   ٩      ص.    ٨١٠٠                                                                     بطفانة دعيفة تمثم الم هفس أو المعفاة المفال ايميلهي )السى ت والج يف  
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                                                                              ف د دجمفلة وئيفو د  الئفدج يت الميتى ة المستيددة ام  ف  ايج ف فا  ر  والتمرفرات  ت
                    ً        عرررم  وععفرررهي دتررريح دجيًجررري لىرررف                                                       المف  رررة األخرررف  لىئ يجررريت  بعفرررهي عرررد تكرررفن لىرررف دعفارررة بررره بيل

رر   Adobe Illustrator                                س افدج رريت يجررم أن تاررتفاهي  دفهرري   ي  ي                              دفمرريت لىررف ايجتفجرر   وععفررهي ح 
  Adobe After Effects    Motion    ا.    ٨١٠٣        )بىتفت   

  تابلو      Tableau:   http://www.tableausoftware.com/public/ 

                                                                              تياىف هرف افجريدر يسرم  لر  بنجتري  دجمفلرة دتففلرة در  تمرفرات الئ يجريت ودجاري   لفحريت 
                                                                                   تح ررت  لىمعىفدرريت )عررد تكررفن ت يلى ررةا. يف ررد جسررية ليدررة تسررم  لرر  بيسررتيداس الئفجرريدر لىررف وررم 

دي                                                                   المى يت التم  فعتهي وح ظتهي لىف دفع  تياىف العيس. دعفف هذا أجه لف      وته                 بم  خ تفاد داير    ح ي و  ح
    ً                                 افًرا  ل  تكفن هذه المفمة دفيسبة ل . 

  إنفو غرام          Infogram :  http://infogr.am 
                                      عفالم وديططيت ألفان ل خت ير در  ايفهري     ٦                                        اج ف غفاس هف ألاو تمفاف دف م دجيج ة اهي 

                                                                                 وهرررم تت ررريوت ارررم الىرررفن واليرررل والرررفمل. يم فررر  اسرررتيداس هرررذه المفمرررة ارررم راررر  المرررفر واليرررفا ل 
                 ي لإلج ف  فا   .               والفمفص يضياته

  بيكتوتشارت           Piktochart :  http://piktochart.com/ 

                                                                                 ا  تفتايرت هف ألاو تمفاف دف م دجيج ة أخف   ات جسية اخت يراة بيبتفا . تندس الفسية 
                                                                                    المجيج رررة سىسرررىة دررر  النفالرررم الترررم يم ررر  تعرررديىهي  وت ييرررف العفي رررف المتففلرررة لتفيسرررم دتطىبررريت 

                                                    لىف وظي و أكثف در  حير  تيمر   المر  ة وورذل  رار  وتحفارف                            الميل ي . تحتف  تى  المفمة 
                                                                   الئ يجيت  وتفايف أينفجيت ديتى ة  ووضم يت لفي ف اج ف فا    ديتى ة. 

  إيزلي      Easelly :  http://www.easel.ly/blog/ 

        تف رد بره       وورذل                  لإلج رف  فا  ر    ي    ً عيلًبر    ٠٠                                         اي لم هرف دفمرة تمرم ت اج ف فا  ر  أخرف  تنردس 
                                                             عيلررررم خرررريص برررر . يم فرررر  اسررررتيفال أجررررفا  دررررفال وأينفجرررريت دتففلررررة لتيمرررر                     النرررردرو لىررررف اجارررري 

                                           ً                                  ايج ف فا  رررر  اليي ررررة برررر . سرررريئدو برررر م اي لررررم دألفًارررري لمرررر  يسررررتيددفن دفمررررة اجارررري  العررررفو  
   ا.Ferreira, 2014 )     ً أيًفي  Prezi          التنديم ة 

http://www.tableausoftware.com/public/
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                 مة  وتنرديمهي لئرف                                  فسيىة لتفظ ت المعىفدريت بطفانرة سرى                                          واتمثم لور تنف ة ايج ف فا    ام التعى ت و
      ي لىرف                                                                                   ً          رواية عمة بطفانة اعيلة  وعتمم ت بمف  دئد  واستيداس وف  لىتكففلف  ي  دمري يري ف ترأ يًفا ايجيا  ر

ً          اسرتط ًلي لتحديرد   Yildirim         ا. وأ رف  Uyan Dur, 2014, PP: 1-16                           لمى رة تطرفاف وتفم رة الطيلرم )      
                                          أن الطرر ب التئررفوا ايج ف فا  رر  وسرريىة دئتكررفو                                                        آرا  المتعىمرري  اررم تكررفا  ايج ف فا  رر . وو ررد هررذا الدراسررة

                                                                                                        ام تنديت المفال الجديدو  ومي أجهت رأوا أن ايج ف فا    د يدو أكثف ب ثيف ارم تنرديت ودلردال المعىفدريت دنيرجرة 
  . ا(p.9,2016                                                                                 برريلمفال التنىيديررة  وأجهرري تنرردس المعىفدرريت المعنرردو بطفانررة د هفدررة تتفررم   ررفر ودىمررنيت

                                                                                    ا    د ايي لىمتعىمي  ارم  ىسرة الرتعىت  اهرم تحسر   رفلو اهرت المعىفدريت واألاكرير والم ريج ت                وتندس ايج ف ف 
                                                                                            وت ارررد طرررف  اترررفو اخحت ررريظ بيلمعىفدررريت الم نددرررة ارررم الجىسررريت السررريبنة  وتعررر ز دهررريرات الت كيرررف الفنرررد   

              ً  مرري  يتفااررق أيًفرري                                                       . ومرري أن اسررتيداس ايج ف فا  رر  اررم تف رريم المعىفدرريت لىمتعى  هرري م                    وتطررفاف األاكررير وتفظ
                                                                                         درر  جظفاررة الررتعىت البمررف   وخي ررة أن التفا ررم البمررف  يعمررم وفظرريس للررت أسيسررم لىعمى ررة ايلراك ررة اررم 

   ا. Noh etal, 2015, p. 5                  المتعىمرري  لىتميرر  )   ا     ً وحرريا ً    ي                                   ً حررم المارر  ت المعنرردو  ووررذل  تارر م سررىفوً 
                                حي  أ فار  ارم السرففات األخيرفو بعرض                                ام للت لمىيتم التعىت والتعى ت             ايج ف فا                      واتفح  أهم ة تنف ة 

     يتررر           وهرررف دررري                       ارررم التفا رررم دررر  الجمهرررفر               ايج ف فا  ررر                   عرررفو اسرررتيداس تنف رررة                        البحرررفط لىكارررو لررر   فاجرررم
       يأتم                                                                                               لىني مي  لىف العمى ة التعى م ة استثمير تى  الجفاجم ام للت لمىيتم التعى ت والتعىت. ود  ايفهي دي 

 لمل هم دعىفديت دمفرو.                               ٪ د  المعىفديت التم تفتنم الف ا  ٩١                      

 د  الفيض يستجيئفن أافم لىمعىفديت الممفرو دنيرجة بيلمعىفديت الفم ة.  ٣١ ٪                                                                     

  دفو أسف  د  المعىفديت الفم ة.       ٦١١١١                                    المل يعيلر المعىفديت الممفرو بحفالم                              

                                                        ٪ د  الفع  ام الم حيت التم تحتف  لىف دى يت ال يديف )لئرد    ٠١١                المايهدون ينففن 
                 تعىرر ت  و  ايليعررة      لىررف                   يجيا رريت التررم تسرريلد          لرردل درر  اي             ايج ف فا  رر        لتنف ررة      ا. و     ٨١٠٠        البيسررل  

              ب  رفرو؛ ودر   رتب       أوضر                                                                      العنى ة البس طة لىف سفلة ال هت وتسرهيم المعىفدريت المعنردو  وتمثيىهري ارم 
   ارم              ايج ف فا  ر                            ود  أافز التطئ نيت خستيداس     ا.   ٨٢٩      ص.    ٨١٠٦                          ي فن است عياهي أسهم )خىيم 

                     وهرم أكيليم رة تعى م رة    اhttp://refdacademy.com/learn                       دده دفع  أكيليم ة راد )             التعى ت دي ين
                                      لتف رريم الم رريج ت والمعىفدرريت لىطرر ب بارر م              ايج ف فا  رر                                 اررم دجرريخت ديتى ررة عي مررة لىررف تنف ررة 

                                عميفو ام دجيخت العىفس الميتى ة.        ام ددو  و          ذاب

http://refdacademy.com/learn
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  Self-protection

                                                                        يعررد دجرري  تعىرر ت الط ررم حمييررة الررذات درر  المجرريخت المهمىررة وخي ررة درر  حرريخت العجرر  
ً                                 الفمي م حي  تتطىم اتنين دجمفلة دتففلة د  المهريرات  اردً ا در  األجارطة اليفد رة البسر طة دثرم                                                       

  .        دي ي عىه                       لئفر الاير  الف دعفاة
(Smith, Jonathan, Dixon, Dennis, Marlena, 2010, p. 985).  

                                                  ي بأجهي  تفع رة وعي  رة تسرتهدف ادردال وت وارد التىميرذ    ب                                 ولفبف بفف حميية الذات لىمعيعي  لنى   
         و لرر  لفررد                                                                    ي بيلمعرريرف وأبرر ي  الررفلم والمهرريرات التررم تم فرره درر  الح رريظ لىررف ج سرره             المعرري  لنى  رر

                                يدم دعهي أو دفا هتهي أو اخاتعيل                     بحي  يستط   التع ه                                     تعفضه لمفاعو ح يت ه عد تا م خطفرو لى 
     ا.   ٠٩٠       ص.     ٨١١٢                                                                  لفهي أو الحد دفهي  لون أن يتسئم لف سه أو اآلخفا  أو الئي ة أ  ضفر )

         خ ي الرررفن    ت  جهررر أ                                                                ولىرررف الرررفغت دررر  اتيررري  الفالررردي  اخحت يطررريت ال زدرررة لحمييرررة أط ررريلهت اخ 
            لئرفر الارير         أخطرير         لمتعمردو                                                           يفا هفن خطف اي ريبة أو الفر ي  أو الفاريو بسرئم الحرفالط غيرف ا

 & Sirin)                                                                           والتعررف  لىمررددة الكهفعي  ررة  ووررذل  الحررفالط المتعمرردو  ايسرري و الجسرردية والجفسرر ة 

Iftar, 2016, p.2653) وأبررير .        Krupp & Agran   ط رري   و  اضررطفاب ط ررف   األ   أن     الررف                    
                   ة برنعفاجهت الرذي  خ                     و سرف  المعيدىرة دنيرجر أ            ليطرف اي ريبة       ً تعفًضي                               التفحد و و  العج  الفمي م أكثف 

   p.45 ,2010).                  يعيجفن د  ايليعة )

  :              على النحو اآلتي               ا إىل عدة أنواع                                      ًّ وتصنف مهارات محاية الذات للمعاقني عقلي ًّ
  :مهارات أكاديمية                  

                                                                                   تفتبل بيلتعىت األكيليمم المعفام والذ  يتطىم الح   وال هت  وترتت دعيلجتره بمرفرو جظفارة  
                                                     لتحررررذيف  والمررررفال اليطررررفو  واألدرررريك  الفرررريرو  ودعفاررررة درررردلف                             كرررريلتعفف لىررررف ابرررريرات ول درررريت ا

                                                    ل ديت التحذيف  وطف  التعيدم د  األب ي  غيف المألفاة.
  :مهارات أدائية                

                                                                                 وتررفتبل برريلتعىت الحسررم الحفوررم والررذ  يتطىررم الق رريس برريأللا   واررتت دعيلجترره بطفانررة لمى ررة 
                                 ق وال رررريزات  وألوات اط رررري  الحفاررررق                                                    يدواررررة بمسررررتف  دعرررري   ويسررررتيداس ألوات الفعييررررة درررر  الحفارررر

                                                                        واستيداس األ ه و واأللوات الكهفعي  ة  واستيداس الك ميوايت  وتفيو  األلواة.
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  :مهارات وجدانية                 

              ىق ريس بريأللوار  ل                                                                          وتفتبل بيلتعىت الف داجم المتمم بجفاجم الميف  واختجيهيت الذات ة  ويخستجيبة 
                                         ً         ً   اعو التم عد تا م خطفرو لىف األافال اججذاًبي أو ج فًرا.     ىمف  ل                                  الذات ة  وتنئم الم يج ت واخستجيبة 

                                                                                  ودرر  المهرريرات التررم أافزتهرري الدراسرريت الفظفاررة والبحررفط والمنرريب ت الايمرر ة ألول رري  األدررفر 
                                                                 الكهفعرري   والحررفارو  واآلخت  والحفاررق  والمرري   وال ررذا   وال  رري   اررم       اخطررير                       دهرريرات حمييررة الررذات درر  

                                                                         ود  الك ميوايت  ود  ايبيرات ووىمريت التحرذيف  وارم الق ريس بييسرعيايت األول رة                      المف    وام الاير   
   ا.   ٨٦١-   ٨٣٠       ص.    ٨١١٢                                                      وام الفنم والمفا  ت ود  ايسي و الجفس ة والايم ة )بفف  

  ا  ٢- ٠                                                                 واتعرررف  األط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد ارررم دفحىرررة الط فلرررة المب رررفو دررر  )
          ً                                      والترررم وثيرررًفا دررري خ يسرررتط عفن التمرررفف ايهررري أو ينفدرررفن                                   سرررففات لىعديرررد دررر  المفاعرررو ارررم ح ررريتهت 

                                                                                 اتمفف غيف  ح   دمي يعفضهت لىعديد د  األخطير  وام وثيف د  األح ين يفل  بح يتهت  اهت 
        ٨١٠٢    ً                                                                         كثيرررًفا دررري يعئثرررفن ارررم الكهفعررري   واتعررريدىفن دررر  األلوات المف ل رررة باررر م غيرررف آدررر  )لىرررم  

                           واضررطفابيت الفمررف األخررف  عررد خ               ب ط ررف التفحررد     اضررطفا                 الررذي  يعرريجفن درر        األط رري       ا. و    ٠٢١  ص.
                                           وتعررد السرر دة درر  الحررفالط واي رريبيت درر  ارري  أهررت   .                                  يطررفرون دهرريرات السرر دة لون ترردخم واضرر 

 .                 اضطفاب ط ف التفحد                 الذي  يعيجفن د                                  التم ينددهي دنددف الفليية لرط ي             المفضفليت
ً                     ك م ي  رة افرً  لر  السر لت والمفيارذ                                                 تار م األلوات المف ل رة الاري عة دثرم درفال التفظ رف ال    حي              

                       واخختفررري  دررر  اررري  األسررربيب           التفحرررد            اضرررطفاب ط رررف              ً      ً                      الكهفعي  رررة خطرررًفا وئيرررًفا لىرررف الرررذي  يعررريجفن دررر  
                           ائررردو أن هرررذا اليطرررف المت ايرررد   و   . د     التفحررر            اضرررطفاب ط رررف                                     الف  سرررة لفاررريو األبرررييص الرررذي  يعررريجفن دررر  

                      لىف سئيم المثري   أبرير         لىيهت  و               عة التم لفحظ       الاي              أو ه النمفر          ً   دفتبل    ً ي ب   ت        أو المف        لإل يبة 

Volkmar and Wiesner (2009) أو     هت                                          الررف أن اخجررداي  وضررعو الررتح ت عررد تسررهت اررم سررنفط   
                                                                            ولذا أو م لىيفي اخهتميس اهيخ  األط ي  لتعى مهت دهريرات األدرين الترم تعييرفهت لىرف   .             تعفضهت لإل يبة

     ط رف                          عرد يتعرف  الط رم  و اضرطفاب    ا و Ergenekon, 2012, p.78                          دميرسة ح يتهت بار م طئ عرم )
                                                                                          التفحد لحرفالط السرنفد أ فري  الىعرم ألن حفوتره تتسرت بعردس اختر ان  امرث  يجرف  أو يسريف خ يىت ر  الرف 
                                                                                         أ  حفا   أو لفا ق. اند يسنل أو يمطدس بأ  لي ق. لرذا اهرف بحي رة الرف التردرام لىرف دهريرو حمييرة 

                                                      طير التم تفا ه األط ي  أ في  لعئهت أيفري وضر  عطر  األلعريب        ود  األخ          واخ طداس                 ج سه د  السنفد 
  . ا   ٠٢٠   .     ص    ٨١١٢        وآخفا           د يي يم  )        اخختفي                                           الدق نة ام ال ت  ايئتىعهي دمي عد يسئم له 
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                رررعفعة ارررم تعمررر ت                       دررر  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد                      األط ررري  الرررذي  يعررريجفن                 لررريلو دررري يفا هرررفن   و 
                                            مثري   عررد يرتعىت ط ىر  لردس ارت  البريب األدريدم اررم                                            المهريرات لئرف المفاعرو اخ تميع رة. لىرف سرئيم ال

                                                                                         المف    لكفه ي ت  البيب ام دف   أحد األ دعي . عرد خ تفنرم بعرض المهريرات الترم يتعىمهري ط ىر  ارم 
                                          وومري هرف الحري  در  أ  دهريرو ارنن تعىرت الح ريظ   .                                             المف   با م  يد الرف المدرسرة أو ارم دفاعرو أخرف  

                                                       ميرسة ام دجمفلة دتففلرة در  المفاعرو الميتى رة. والهردف لر             ً          يست ف  وعًتي واتطىم د      س دته     لىف 
                                                                                         بيلففورو اتنين دهيرو دعيفة ولكر  الرتم   در  لدجهري ارم الح ريو اليفد رة. واجرم لىرف الط رم دميرسرة 

           حمييرة  اتره                                                                            هذه المهريرات ارم المفر    ارم الحرم  ارم المدرسرة  وارم المجتمر  و رم  حترف يرتم   در  
  Ivey      لراسرة       اهفري          األط ري       در                                  ل   خ يف د جهر واحد يفيسم الجم ر         . ود                      ام المفاعو الميتى ة

                                                                   لمبة لفاع  ااتفاضم لىف الكمئيفتف ام تعى ت خمر  أط ري  دمرياي  بمت زدرة             التمدت لىف  ا 2004 )
                                       ا دهريرات السر دة ارم حيلرة الحفارق  وتعمر ت Fetal alcohol syndrome  ( FAS              الكحرف  الجفري  

                                                تتفرم  بعرض اخسرتفات ج يت الم يردو التارج   والتع ار        و            ليلت الفاع                             هذه المهيرات لىف دحيكيو ام
                                                        ارم تفم رة دهريرات حمييرة الرذات لرط ري   و  ايليعريت الفمي  رة                     ا فا ات تدرا  اعيلة                 والتمثيم ويج

(Dixon, Bergstrom, Smith & Tarbox, 2010)   التردرب ارم الئي ريت   و                  التردرام السرىفوم    و                  
                                    وتنسرررر ت المهرررريرات الررررف خطررررفات لمى ررررة         والفمذ ررررة                           ودارررريهدو دنرررريط  ال يررررديف                     اخاتفاضرررر ة والفاعم ررررة

                                                                                لىررف الررفغت درر  أن هررذه الني مررة ل سرر  برريدىة  انجهرري تعط رر  اكررفو لرر  و   ررة الئررد . واتعىررق         أ رر ف
     .                                                        األدف ام الفهيية بمعفاة دي هف األافم لكم د  العي ىة والط م

(Organization for Autism Research 2000) 

       ا ريبيت       أكثف   ب نب  ا                                  دهيرات حميية الذات ام المف    حي              سفتطف  الف         الحيل ة          م الدراسة   وا
                      وتعرررد اي ررريبيت هرررم السرررئم                    ً                                    األط ررري  تحررردط غيلًبررري ارررم المفررر   ومررري  ورررفت دجىرررة  رررحة الط رررم

       ط ررم      ٨١١١  ً                       ليًدرري  وامررفت وررم لرريس حررفالم     ٠٠                                          الف  سررم لفارريو األط رري  الررذي  تنررم ألمرريرهت لرر  
     بسرئم        تكرفن                 وارم المنريس األو                                              و جي مرة لر  اي ريبيت المف ل رة غيرف المتعمردو                وتكفن حريخت الفاري

    ا. healthychildren.org                                                         التسمت والحفاق واخختفي   وال ف  واألسىحة الفيراة والسنفد )
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                       ســــــابنــــــة:              دراســــــات
      اآلتم   ف                    الف عسمي   لىف الفح         الحيل ة                                     الدراسيت التم استفد اليهي ام الدراسة      نست    وت  

  لئرف الفارم   ]               الثيار   المتحرف [                           الف تنرديت جمطري ايج ف فا  ر     ا    ٨١٠٠ )                         سعت دراسة الدرويش والدخين          
                       ليفررة درر  األط رري   و    لررد  ]                              تفم ررة الت كيررف البمررف   اختجيهرريت[                               ودعفاررة أ فهمرري لىررف جررفاتر الررتعىت 

                                    سففات  طئق لىريهت ورم در   دق ريض تنرديف     ٠١   الف   ٢                                           اضطفاب ط ف التفحد  ألميرهت تتفاوح دي اي
                                                                                         التفحررد الط ررفلم  دق رريض ايف رره العررفب لىررذوي   اختبررير دهرريرات الت كيررف البمررف   ودق رريض ل تجيهرريت. 

                                  تي  التجرفائيتي ؛ تردرض األولرف دفهمري                                                           وعد تت اخلتميل لىف التمرم ت التجفائرم النئىرم والبعرد  لىمجمرفل
                                                                                       واررق جمرررل ايج ف فا  ررر  الثيارر   وتررردرض الثيج رررة واررق جمرررل ايج ف فا  ررر  المتحررف   وعرررد أسررر فت جتررري ر 

                                  ا ارري  دتفسررطم رتررم لر رريت المجمررفلتي      ١٠١٠                              ً             الدراسررة لرر  و ررفل اررف  لا  احمرري ً ي لفررد دسررتف  )
                                          د  ارم ورم در  اختبرير دهريرات الت كيرف البمرف                                         )الثيا  دنيام المتحف ا ام التطئيق البعر              التجفائيتي

                                                                      ودق يض اختجيهيت لممىحة المجمفلة التجفائ ة األولف )ايج ف فا    الثيا ا.

  تمررم ت    ررة اررفادر ومئيفتفاررة عي مررة لىررف أجمرريد ديتى ررة لتنررديت    ا    ٨١٠٦ )               دراســة خليــل           تســتهد                                                         
                              ايلى رررة األجمررريد الميتى رررة ارررم                     الت ررريلىما  والتحنرررق دررر-       المتحرررف -                            ايج ف فا  ررر  التعى مرررم )الثياررر 

                                                                                 التحمرريم الدراسررم وو رري و تعىررت الفايضرر يت لررد  ت ديررذ المررو اليرريد  اخاترردا م لررذو  ايليعررة 
                                                                                    الذهف ررة البسرر طة  ووررذل  تحديررد أ  األجمرريد أكثررف ايلى ررة اررم تفم ررة التحمرريم الدراسررم. واتبعرر  

  ً                         يرًذا  عسرمفا الرف  ر ط دجمفلريت    تىم    ٦١                                 التجفائم  وتكفج  ليفة الدراسة در       ببه               الدراسة المفهر 
                                    تىميرذ. واأللوات المسرتيددة ارم الدراسرة     ٠٠                                          تجفائ ة ودجمفلة ضيبطة  وم دجمفلة تكفج  در  

                                                                                  تكفجرر  درر  اختبررير تحمرريىم اررم درريلو الفايضرر يت لمفحىررة اليرريد  اخاترردا م درر  الرردال البيحثررة  
                       ديف سررىف  التىميررذ )ل ررفز                        لق رريض الررذوي   ودق رريض تنرر-                                      واختبررير الممرر فايت المتتيبعررة لجررفن راارر  

                                                                             حررريخت  رررعفعيت الررررتعىتا. واألسررريليم ايحمرررري  ة المسرررتيددة اررررم الدراسرررة اختبررررير درررين واتفررررم 
                                                                                ا ولخلتهي لىتعفف لىف ال فو  اي  المتفسطيت رتم الدر يت دجمفليت الدراسرة التجفائ رة  ٨    و)كي

                      وو ي و تعىت الفايض يت                                                           ظهفت الفتي ر ايلى ة أجميد ايج ف فا    ام التحميم الدراسم أ         الث ط. و 
                                                                                  لررد  ت ديررذ المررو اليرريد  اخاترردا م لررذو  ايليعررة الذهف ررة البسرر طة  وأن ايج ف فا  رر  افمطرره 
                                                                                        الت يلىم ي ف  ايج ف فا    المتحف  والثيا   ايج ف فا    المتحف  ي رف  لىرف الرفمل الثيار  ارم 

                                 ديذ  و  ايليعة العنى ة البس طة.                                                         تأ يفهت لىف التحميم الدراسم وو ي و تعىت الفايض يت لد  ت 
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  الكاو لر  أ رف افجريدر تعى مرم ارم العىرفس عري ت لىرف تنف رة    ا    ٨١٠٢ )                       واستهدفت دراسة إبراهيم                                                    
                                                                                       ايج ف فا  ر  اررم اكتسرريب الم ريج ت العىم ررة وتفم ررة دهرريرات الت كيرف البمررف  والنياى ررة ل سررتيداس 

           ا تىميرذ در    ٠١                          . وتكفج  ليفرة الدراسرة در  )                      ي ام المفحىة اخاتدا  ة                           لد  الت ديذ المعيعي  سمم   
                                  ا سرفة والتمردت البيحثرة لىرف التمرم ت   ٠٨ و   ٩                         ي تتفاوح ألميرهت دي اي  )                       الت ديذ المعيعي  سمم   

            لرردت البيحثرررة   أ                                                                     التجفائررم لمجمرررفلتي  تجفائ ررة وضررريبطة وتررت اسرررتيداس ايحمرري  ال بررريرادتف ؛ و 
        الفتري ر        ووار                               داس  واختبير الت كيرف البمرف .                                               اختبير الم يج ت العىم ة  ودق يض النياى ة ل ستي

                                                                               ل  و فل افو   ات لخلة احمي  ة اي  دتفسطم لر يت ت ديذ المجمفلة التجفائ ة ولر يت 
                                                             المجمفلة الفيبطة ام التطئيق البعد  لميل  المجمفلة التجفائ ة.

 هدفت دراسة    است و           Basak, Yucehan, Huseyin, Deniz ( ٧١٠٢    )    تنرديت جظرفو ليدرة                
                                                                          ف اسرررتيداس ايج ف فا  ررر  ارررم تررردرا  الفايضررر يت لرارررفال الرررذي  يعررريجفن دررر   رررعفعيت ارررم   لىررر

                                                                                      تعىمهرري. اتبعرر  هررذه الدراسررة المررفهر الفررفلم اررم ا ررفا  دفا عررة برريدىة لىدراسرريت السرريبنة لتكررفا  
يه                          دفظفر واض  حف  الدور الذ                                                    ايج ف فا  ر  ارم تعىرت األارفال  و  اخحت ي ريت اليي رة       ب  ييلب

                                                                    البحرررفط المفارررفرو ارررم المجررر ت األكيليم رررة والكترررم حرررف  ايج ف فا  ررر  وعيفرررة ارررم          اسرررت يدد  
      لا رررريت                                                                          الدراسرررة وأ  رررف  لىيهررري دفا عرررة بررريدىة. اسررررتيدد  الدراسرررة جمرررف   تحىيرررم البحرررفط واأل

                                                                                كأسىفب بح  جفلم ام تحىيم الدراسريت السريبنة  عردد  جتري ر الدراسرة دعىفدريت حرف  تعفارف 
ف الذ  تنفس به تنف ة ايج ف فا    ام                         ايج ف فا     واعيل ة است                                 ب                                    يدادهي ام التعى ت  والدور الم  سب

                                                                            تعىت األافال الذي  يعيجفن د   عفعيت ام تعىت الفايض يت  وخي ة  لسف الحسيب .

  ودراسة        Sing& Jain   ( تحديد الطر ب الممرياي  بعسرف الحسريب ارم ال مرف          سع  الف   ا    ٨١٠٢                                           
                                                       طة  ودنيرجررة النردرو لىررف دعيلجررة المرفر ارري  الطرر ب الممررياي                                  العيليرة لىررف دسررتف  المدرسرة المتفسرر

                                                                                           بعسف الحسيب الذي  تعىمرفا بيسرتيداس تمرم ت ايج ف فا  ر  والتمرم ت التنىيرد   ودنيرجرة حريا  ايججريز 
                                                                                          اي  الط ب الممياي  بعسف الحسيب الذي  تعىمفا بيسرتيداس تمرم ت ايج ف فا  ر  والتمرم ت التنىيرد   

                                                                         لىف دعيلجة المرفر اري  الطر ب الرفا يي  والحفرفاي  الممرياي  بعسرف الحسريب الرذي                 ودنيرجة الندرو 
                                                                                    تعىمررررفا بيسررررتيداس تمررررم ت ايج ف فا  رررر   ودنيرجررررة حرررريا  ايججرررريز ارررري  الطرررر ب الررررفا يي  والحفررررفاي  
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                                                                                        الممررياي  بعسررف الحسرريب الررذي  تعىمررفا بيسررتيداس تمررم ت ايج ف فا  رر   ودنيرجررة النرردرو لىررف دعيلجررة 
                                                                         ارررري  الطرررر ب الررررذوفر وايجرررريط الممررررياي  بعسررررف الحسرررريب الررررذي  تعىمررررفا بيسررررتيداس تمررررم ت       المررررفر 

                                                                                   ايج ف فا  ررر   ودنيرجرررة النررردرو لىرررف دعيلجرررة المرررفر اررري  الطررر ب الرررذوفر وايجررريط الممرررياي  بعسرررف 
                                                                                           الحسيب الذي  تعىمفا بيستيداس التمم ت التنىيرد   ودنيرجرة حريا  ايججريز اري  الطر ب الرذوفر وايجريط 

                                                                                     لممرررياي  بعسرررف الحسررريب الرررذي  تعىمرررفا بيسرررتيداس تمرررم ت ايج ف فا  ررر   ودنيرجرررة حررريا  ايججررريز اررري   ا
                                                                                       الطررر ب الرررذوفر وايجررريط الممرررياي  بعسرررف الحسررريب الرررذي  تعىمرررفا بيسرررتيداس التمرررم ت التنىيرررد . واتبررر  

   ىررررة            ددرسررررة المفح   ي    ً طيلًبرررر    ٣٢                                     هررررداف الدراسررررة  وتكفجرررر  ليفررررة الدراسررررة درررر    أ                      المررررفهر الف رررر م لتحنيررررق 
                                                                                      المتفسررطة الممررياي  بعسررف الحسرريب. اسررت يدس دق رريض اهررت الفايضرر يت  واختبررير النرردرو لىررف دعيلجررة 

                 ي ارم حريا  ايججريز                                                                        ً المفر  ودق يض حيا  التحميم  ام  م  ا يجيت الدراسة. لت تجرد الدراسرة اخت ًار
                            افرري  لىررف دررفععهت اررم الفاررف أو    و                                                       والنرردرو لىررف دعيلجررة المررفر ارري  الطرر ب الممررياي  بعسررف النررفا 

ررد اخررت ف افرري ً                                                    لىررف  ررف  الطرر ب الممررياي  بعسررف النررفا و اررم وررم درر  حرريا                   ح            ً الحفررف  ولكرر  و  ح
                                 ايججيز والندرو لىف دعيلجة المفر.

 

  دراسة      Ergenekon  ( تدرام دهيرات ايسعيايت األول رة        وحدو       أ ف         هدا  اح     است   ا   ١٠٨ ٨                              
                                                                                   التم تتكفن د   عفا و عمة  وتكفا  دفعو دحيكيو دفتبل بيلسىف  المستهدف  ودايهدو ايرديف 

                       الرذي  يعريجفن در  اضرطفاب                                             تعى ت دهيرات ايسرعيايت األول رة األسيسر ة لرط ري   ل             ل  المحيكيو  
                              وررين المارريروفن اررم الدراسررة    ررة   و                     سررة المررفهر التجفائررم                           التفحررد. اسررتيدد  هررذه الدرا    ط ررف 
                   سرففات  ووريجفا وىهرت    ٩ و   ٢                               تفاوح  ألمير الماريروي  اري                        و  اضطفاب ط ف التفحد      أط ي  

                 المنرريط   وورريديفا    و                                  دنرريط  ايررديف  وومئيررفتف دحمررف  لمارريهد   اررم                        . وتمثىرر  ألوات الدراسررة     ً  وررفًرا
                                             ى ت وتعم ت المهيرات المستهداة  واستميرات  م                                        يدواة وحيدم    م وعم  عميفو  ودفال لتع

                                             تردرام دهريرات ايسرعيايت األول رة ويجر  اعيلرة  وأن       وحردو                                   ا يجيت  وعىت. وتاريف الفتري ر الرف أن 
                                                                          احت ظررررفا بيلمهرررريرات الم تسرررربة ولممفهرررري لىررررف ا رررريبيت الجررررفوح والحررررفو  الثيجفاررررة  ي       المارررريرو

                                          الئ يجيت أن الماريروي  لرت يتم فرفا در                                              واليدو  لىف  ست البيح   ولىف دفال ديتى ة. وا
                                        هرت  و  الفمرف الطئ عرم حننرفا هرذه المهريرات                                             تحنيق هرذه السرىفو يت عئرم التردخم  رغرت أن زد 

   %.  ٢٢       بمستف  
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  ــة                                     والعفادرررم الفعي  رررة الترررم تسرررهت ارررم سررر دة         األخطرررير         سرررع  ل هرررت    ا    ٨١٠٣ )  Pfeffer          ودراسـ
                                   ة تتبر  المرفهر الف ر م الظريهف . وورين                       التفحد. هذه لراسرة جفع ر                و  اضطفاب ط ف        األط ي  

           اضرررطفاب ط رررف        و         األط رري                      المسررر فلي  لرر  رلييرررة   أو          فالرردي  ال                         المارريروفن ارررم هررذه الدراسرررة 
                                          سرفة. ورين أغىررم المسرتجيئي  ل سرتط   الفالرردي      ٠٢   ي وي    ٠    اري                      تترفاوح ألمرير األط رري            التفحرد

                   درر  المارريروي  ورريجفا     %ا   ٠      %ا  و)  ٩٠                                             الئيفلررف يي  لط ررم يعرريجم درر  اضررطفاب ط ررف التفحررد )
     ٨٦٨                              %ا. اىغ ا ميلم لدل المستجيئي     ٨٠٠                        ٪ا أو أو  ي  د  األعيرب )   ٨٠٠                  ادي آبي  بيلتئفم )

      ٣٨٠٢                                   سرررفة  ولكررر  دتفسرررل لمرررف المسرررتجيئي  ورررين     ٢٠ ي وي     ٨٦                           دارررير   وتفاوحررر  ألمررريرهت اررري  
      فار                                           . است يدس البيح  دنريب ت دتيبعرة دتعمنرة أ   ي                    ً %ا د  المايروي  اجي ً   ٩٦ )     ٨٣٦         سفة. وين 

                                              األط ررري  الرررذي  يعررريجفن دررر  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد ل هرررت                      المسررر فلي  لىرررف رلييرررة   دررر      ٣١   دررر  
                     سر دة ط ىهرت ارم المفر        لىرف   ً ًفا            أجهري تمثرم خطر   ون                                     اليمي   الايمر ة والمفع  رة الترم يعتنرد

                     وهف افجيدر تحىيم QSRNVivo                                                    والمدرسة والمجتم . وتت را  جمفص المنياىة لىف افجيدر 
             المسريولفن لر                                                             ىتفدير  والتحىيرم المئرد م. حردلت هرذه الدراسرة العفادرم الترم رأ                ا يجيت جفع ة ل

                                                                      األط رري  الررذي  يعرريجفن درر  اضررطفاب ط ررف التفحررد أجهرري ترري ف لىررف سرر دة األط رري  اررم        رلييررة
                                                                                     دفرريزلهت وددارسررهت واررم المجتمرر . وتف ررد العديررد درر  العفادررم المتسررنة درر  الفترري ر التررم و رردتهي 

                                                   لفادرررم اليطرررف الترررم تفرررف بيألبرررييص  و  ايليعررريت. ولكررر  بعرررض                       الدراسررريت السررريبنة حرررف 
                                أهم ة خي ة لهذا الجمهفر المحدل.                    ً                                    العفادم لت ت حدل سيبًني  أو لت يتت تحديدهي بيلتبيرهي  ات 

 ــت ــة        اســ                                               تنيرررر ت درررري ا ا وررررين ترررردرام المهرررريرات السررررىفو ة يم رررر     ا    ٨١٠٠ )  Delong               هدفت دراســ
            ا اررم دهرريرات SD                        سرر عمم وررر  دح رر  تمييرر    )                                        اسررتيداده اررم ترردرام األط رري  لىررف أن المىمررق

                                                                                      السرر دة درر  السررمفس اررم المفرر    وتنيرر ت درري ا ا يم رر  تعمرر ت هررذه المهرريرو لىررف المررفال الك ميواررة 
ج  SD                    ي                        المف ل ة غيف الم تدريب لىيهي والتم تحمم دىمق                                     ب   . واتبع  الدراسة المفهر الف  م  تكفب

                         سررففات  ووالررديهت  وأ  فارر     ٠ ي وي  ٠         يرهت ارري                                             ليفررة الدراسررة درر     ررة أط رري  جمررفهت طئ عررم وألمرر
                                                                                  التجفعرررة ارررم دفررر لهت. اسرررت يدد  جسرررية دعدلرررة دررر  اسرررتميرو تنيررر ت العررر   النمررريفو لتنيررر ت عئرررف  
                                                                                     التردخم وأهميتره واي دتره ارم جهييرة الدراسررة. و ردت الدراسرة أن األط ري  در  المرف   أن يارريروفا 

               ي ادون أديجهت.        ب ود   تب   م                                                ام دهيرات الس دة د  السمفس ام المف   ام المستنئ
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  ــة                                                               سررع  لتنيرر ت اعيل ررة اسررتيداس ترردرام المهرريرات السررىفوم اررم تعىرر ت  رر ط    ا    ٨١٠٦ )  Tucker        دراس
                                        اضرررطفاب ط رررف التفحرررد. اتبعررر  الدراسرررة المرررفهر           يعررريجفن دررر                                   دهررريرات أدرررين ارررم الم ررريه لرررث ط أط ررري  

جررر  العيفرررة دررر                      ات  دايمررري  بيضرررطفاب     سرررفف    ٢    الرررف    ٢                       أوخل تترررفاوح ألمررريرهت دررر     ٠             ب             التجفائرررم  تكفب
                      تبري  تعى مريت بسر طة درر   ا                         ً              يضررطفابيت أخرف   ووريجفا  م ًعري عريلرا  لىررف  ب                        ط رف التفحرد  والرذ  اعترفن 

          لكرم دهريرو    ٠- ١                                                                             خطفو واحدو ودتبي  النفالد العيدة. وتت درف  لر ريت الئ يجريت لىرف دق ريض يترفاوح در  
                        ترردخم ويجرر  وي  ررة ووررف  اررم     دو   وفحرر                                                       أدررين اررم الم رريه. و رردت الدراسررة أن ترردرام المهرريرات السررىفوم 

                            رر ط دهرريرات أدررين اررم الم رريه.                   بنليعرريت تفمفاررة                          درر   و  اضررطفاب ط ررف التفحررد                 ترردرا     ررة أاررفال 
                                                                                         كمرري و رردت أن اسررتيداس طفانررة ترردرام المهرريرات السررىفوم لتعىرر ت المرردرعي  و ررف يعىمررفن هررذه المهرريرات 

                                   ن اسرتيداس جمذ رة ال يرديف والتعى مريت  أ     ه. و            المسريلدو هرذ      وحردو                                     عد ي فن طفانة دثيل ة لىمسيلدو ام جارف 
                                                تردرام المعىمري  لىرف اسرتيداس اي رفا ات المرذوفرو ارم      لىرف                                      الم تفعة ووربة العمم النميفو عد يسيلد 

    .        جمي  ة       اليعيت            يعيجفن د                                                                       هذه الدراسة لىمسيلدو ام تعى ت هذه المهيرات المفنذو لىح يو ألط ي  آخفا  

  هــدفت دراســة               Morgan  ( اعيل ررة جمذ ررة ال يررديف اررم تعىرر ت دهرريرات األدررين اررم حيلررة      احرر    ا    ٨١٠٦                                                   
                                                            اضطفابيت ط رف التفحرد. طبنر  الدراسرة المرفهر التجفائرم  واسرتيدد       و                        الحفاق لرط ي  الم ير

                                                                                             تمم ت لراسة الحيلة المف فلو  لق يض تأ يف جمذ ة ال يديف لىف تعىرت األط ري  لمهريرات األدرين ارم حيلرة 
جرر  ليفررة ال                 سررففات دايمرري  ارررر    ٠     الررف   ٠                                      دراسررة دررر     ررة أط رري  تتررفاوح ألمرريرهت دررر             ب          الحفاررق. تكفب

 Verbal Behavior                                                                 اضررطفاب ط ررف التفحررد. تمثىرر  ألاو الدراسررة لر رررة افجرريدر التنيرر ت والفسررم 

Milestones Assessment Program and Placement.   ان   VBMAPP   هررف ألاو تنيرر ت              
                                          الممريافن بيضرطفاب ط رف التفحرد والرذي  يعريجفن                                             ولليم دفهر وجظيس تطفاف دهريرو يسرتهدف األط ري 

                                                                                           درر  تررأخف اررم الى ررة  واسررتيدس البيحرر  وررذل  التحىيررم ال ررفل  بيسررتيداس جسرربة الئ يجرريت غيررف المتداخىررة. 
رر  لرردر يت دهرريرو األدررين اررم حيلررة الحفاررق  وأ  ررف  بحسرريب دتفسررل جسرربة           لرر وو لىررف ا              ب                                                             لتحىيررم الم جمب

                                           الفترري ر الررف أن جمذ ررة ال يررديف ليل ررة الك رري و          . وتارريف       م لريس                                   الك ري و اررم المهرريرو ارري  وررم دفضررف  وعارر
                   اضرطفاب ط رف التفحرد.                 الذي  يعيجفن در                                                        وال عيل ة ام تعى ت دهيرات األدين ام حيلة الحفاق لرط ي  

                                               اضررطفاب ط ررف التفحررد اسررتطيلفا تعمرر ت المهرريرات التررم      و                                  كمرري و رردت الدراسررة وررذل  أن األط رري  
                                                        وظىفا دحت ظي  بيلمهيرات بعد أسئفلي  د  اجتهي  التدرام.                         تعىمفهي ام أوضي   ديدو  
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  دراســــة          Sirin  &   Iftar  ( و                          ب               هدا  لىكاررررو لررر  آرا  والررررد ب ودعىمرررم األط رررري     اسرررت   ا    ٨١٠٦     

                                                                             اضررطفاب ط ررف التفحررد اررم تعىرر ت دهرريرات األدررين. اتبعرر  الدراسررة المررفهر الف رر م. وتكفجرر  

                   اضطفاب ط ف التفحرد       و       ط ب ى   ا ل                           أب وأس )لافو أدهيت وأب واحد    ٠٠                 ليفة الدراسة لىف 

معر  الئ يجريت بيسرتيداس المنريب ت الايمر ة    ٣      أجثف و    ٠٨                دعىت تعى ت خيص )    ٠٦ و                                                  ورفرا.   

                      ي. أ  ررف  تحىيررم ا يجرريت                           ً                                  وأسرر ىة وضررعهي البرريحثفن خم ًمرري لجمرر  الئ يجرريت وتررت تحىيىهرري و رر    

   درر                    ً ح  الفترري ر أن وررً                                                              المنياىررة الايمرر ة  ومرري أ  فارر  تحىرر  ت درري ارري  المق مرري . ومرري أوضرر

                                                                                  الفالرردي  والمعىمرري  تم فررفا درر  تعفاررف دهرريرات األدررين  وو رردوا أن تعىرر ت دهرريرات األدررين دهررت 

            ً                                                                    وضفور . وعدًخ د  تنديت تعى ت دفهجم  استيددفا األحداط الطئ م ة و رفص تعىر ت وسرىفو يت 

     ً             ين أارررًدا. وخ يمتىررر                                            ن دحيل ررريت دررر  المعىمررري  حرررف  تعىررر ت دهررريرات األدررر ا      الفالرررد                 ح وعييرررة. ولرررت ي جرررفح 

                                                    الفالدان وخ المعىمين أ  خئفو ام تدرا  دهيرات األدين.

    سـعت دراسـة              Levy, Ainsleigh, Harris  ( ن  ي      سرىفوم       تردخم     أ رف    احر       الرف   ا    ٨١٠٢    ب  تكرفب

                                                                                 درر  التارر يم والتح يرر  والتع ارر  اييجرريام لتعىرر ت    ررة أط رري   رر ير النرردرو لىررف ال ررفص تحرر  

جر  ليفرة الدراسرة در                              المي  أ في  لروض سبيحة أسئفع                                        ب                    ة. اتبع  الدراسة المفهر التجفائم  وتكفب

ررجى  لرر  وررم خطررفو تررت  معرر  الئ يجرريت وس                                                                                 ررة أط رري  يعرريجفن درر  اضررطفاب ط ررف التفحررد.   

  ي                        وتسرجيىهي ورسرمهي ا يج  ر   ة                                                     اكميلهي با م  ح   ام وم لرض  وحسيب لدل اليطفات المح ح

               المفرريلو لىم رريه   ®Revlar                      المرري   اسررت يدد  أورا                 ً                         لتحىيىهرري. جظررًفا ي ررفا  التجفعررة برريلنفب درر 

              وظهرفت الفتري ر                                                                       أ في  الدروض   ت ج نى  الئ يجيت د  وم لرض لئ ين دىير  ارم جهييرة الردرض.

                                                                            حير  لررت يسررتط  أ  درر  الماريروي  ال طرر  افأسرره تحرر  المرري  ارم دفحىررة خررل األسرريض برريلفغت 

                                وم  غرريص المارريروفن الث  ررة افأسررهت       السررىف         الترردخم      وحرردو                                 درر  الترردرابيت السرريبنة  وععررد تطئيررق 

                                                                                 كىرره تحرر  المرري . احررت   وررم داررير  اهررذه المهرريرو بعررد الترردرام  وطررفروا بعرردهي عرردرات سرربيحة 

          ً                                               أكثف تطفًرا بيستيداس دهيرو ال فص تح  المي  التم أتنففهي. 
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                              التعنيب عل  الدراسات السابنة:
   ان                         هريرات حمييرة الرذات اتفرر                                                     در  خر   دري ترت لفضرره در  لراسريت سريبنة حرف  ايج ف فا  رر  ود

                          تفيولرر  ايج ف فا  رر  ومت يررف       التررم                          م رر  لراسرريت المحررفر األو                                   الدراسرريت دتعرردلو ودتففلررة  حيرر  رورر ت 
   اررم                                                                             و م رر  لراسرريت المحررفر الثرريجم اهتمرر  اتفم ررة دهرريرات حمييررة الررذات ومت يررف ترريب           اررم الدراسررة       دسررتنم
                                                   ي  ايج ف فا  رر  )كمت يررف دسررتنما  ودهرريرات حمييررة الررذات         برريلجم  ارر   ت        ب اتميبرر   ة                     ب   وأدرري الدراسررة الحيل برر       الدراسررة

 ,Basak, Yucehan, Huseyin)       ودراسرة                المرفهر الفرفلم                   بعرض الدراسريت اتبعر                   ً   )كمت يرف تريب ا دًعري.

Deniz,2017).    ودراسررررررررررررررررة         الف رررررررررررررررر م    أو       Sing& Jain  ( و   ا     ٨١٠٢  Pfeffer  ( و   ا     ٨١٠٣  Delong  
  Harris  Ainsleigh  Levy,       ودراسررة              أو دجمررفلتي                                          ا  أو التجفائرم النرري ت لىررف دجمفلرة واحرردو     ٨١٠٠ )
                       العيفررررة التررررم طبنرررر  لىيهرررري   و   .  ا    ٨١٠٦                ا و لراسررررة خىيررررم )    ٨١٠٠                         و لراسررررة الرررردروا  والرررردخفم )   ا    ٨١٠٢ )

       وتففلر                                                 ت ديذ المفحىرة اخاتدا  رة والمتفسرطة والثيجفارة                                               الدراسيت السيبنة ام المحفر األو  تفاوح  دي اي 
                                                خ يعررررريجفن دررررر  ايليعرررررة وأط ررررري  يعررررريجفن دررررر  اليعرررررة سرررررمم ة    ً                        أيًفررررري خمررررري   األط ررررري  دررررر  أط ررررري  

                     و لرررر  يررررد  لىررررف اد يج ررررة     ا.    ٨١٠٦                                            ا وأط رررري  يعرررريجفن درررر  اليعررررة لنى ررررة بسرررر طة )خىيررررم   ٢   ٨١٠         )ااررررفاج ت 
                                        ط رري   و  اخحت ي رريت اليي ررة واألط رري  الررذي    األ                          م رر  المفاحررم العمفاررة ودرر      درر                     اسررتيداس ايج ف فا  رر  

                                   دررر  األط ررري  الرررذي  خ يعررريجفن دررر  ايليعرررة               اكيجررر  العيفرررة              المحرررفر الثررريجم       وأدررري                     خ يعررريجفن دررر  ايليعرررة.
( Levy, Ainsleigh, Harris    2017  ط رررري   و  اضررررطفاب ط ررررف التفحررررد )  األ      ا ودرررر                            Morgan  
   ٠                         ا وتفاوحرر  ألمريرهت درري ارري  Levy, Ainsleigh, Harris ( 2017   ا وTucker    2016    ا و)2016  

                                                  وتفم ررة دهرريرات األدرر  والسرر دة لررد  األط رري  لحمررييتهت درر                                   سررففات. و لرر  يررد  لىررف أهم ررة تعىرر ت   ٢     الررف
                 ترفاوح ألمريرهت دري  ت                                 ط ري   و  اضرطفاب ط رف التفحرد دمر  األ                               . وام الدراسة الحيلم س طئق لىف       األخطير

                                                            تففلررررر  ألوات الدراسرررررة المسرررررتيددة ارررررم الدراسررررريت دررررر  بطيعررررريت الم حظرررررة   و           ا سرررررففات. ٩    الرررررف    ٦     اررررري  )
                    در  حير  الفتري ر أكردت                   اختبريرات الرذوي .     وورذا                         فت واخختبريرات التحمريى ة                             والمنيب ت واستيداس دق يض ل  

                                                                                         م رررر  لراسرررريت المحررررفر األو  لىررررف اعيل ررررة ايج ف فا  رررر  اررررم التعىرررر ت وأ ررررفه اررررم تطررررفاف وتحسرررري  العمى ررررة 
                              وتسررهيم لمىيتررم التررذوف واسررتف ي                                                        ودسرريلدو المررتعىت لىررف اهررت المعىفدررة اررم أعمررف درردو زدف ررة             التعى م ررة

                           ا ا ئتر  اعيل رة اخج ف فا  ر      ٨١٠٠                                                   لىف دد  تفرف  ا ريت اخليعرة  ودراسرة )الردروا  والردخفم       ديت       المعىف 
                                                                                       اررم تفم ررة دهرريرات الت كيررف البمررف  و اختجيهرريت لررد  أط رري   و  اضررطفاب ط ررف التفحررد  ولراسررة خىيررم 

          و   رعفعيت                                                                          ا اكدت اعيل ة اخج ف فا  ر  ارم التحمريم الدراسرم وتعىرت الفايضر يت لرد  األط ري       ٨١٠٦ )
      ب                                                            ا وضرح ب اعيل رة اخج ف فا  ر  ارم اكسريب الم ريج ت العىم رة وتفم رة دهريرات     ٨١٠٢                         التعىت  ولراسة )اارفاج ت  
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                   أهم ررة تفم رره دهرريرات                             وأكرردت لراسرريت المحررفر الثرريجم                                              الت كيررف البمررف  لررد  األط رري   و  ايليعررة السررمم ة. 
         سريلد لىرف        جهري ت   ا    حير     ؛            ب ط ف التفحرد     اضطفا             األط ي   و                                    األد  والس دة لد  األط ي  وعيألخ  د  

 ,Ergenekon)           ودراسررة                                  والف ررف  اهررت الررف اخسررتن ل ة اررذواتهت         األخطررير                        المحياظررة لىررف أج سررهت درر  

                                                                                 هدا  الف تفم ة دهيرات ايسعيايت األول ة لد  أط ري  در   و  اضرطفاب ط رف التفحرد  ولراسرة   (2012
Tucker, 2016)ب ط ررف التفحررد لررتعىت دهرريرات األدررين اررم                               ا سررع  يكسرريب  رر ط درر  أط رري  اضررطفا                                   

                                                          ا هرردا  الررف تعىرر ت دهرريرات األدررين اررم حيلررة الحفاررق ألط رري  درر  ا ررة Morgan, 2016                الم رريه  ولراسررة )
                               سرررع  لىرررف اكسررريب دهررريرات السررر دة دررر    (Delong, 2015)                               و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد  ولراسرررة 

                             لىف أط ي  خ يعيجفن د  اليعة.                                                         السمفس ام المف   واختى   ل  الدراسيت السيبنة اجهي ط بن 

                                                                 طئق لىرف اي رة الممىكرة العفع رة السرعفلية  واعرد در  البحرفط الفريلرو ارم  ت         الدراسة سر  ه      ان هذ - ٠
   . -  ين                   ام حدول اط   البيحث  –                المجتم  السعفل  

     ط ري    األ                         عيلتحديد لاخم المف   لرد                                       تفيو  تفم ة بعض دهيرات حميية الذات و  ت            ان الدراسة س - ٨
                        و  اضطفاب ط ف التفحد.

              يجررد البيحثررين                                                                    اهتمرر  الدراسرريت السرريبنة ادرري بررييج ف  فا  رر  أو دهرريرات حمييررة الررذات  ولررت  - ٠
    .-  هت            ام حدول اط ل-                                           لراسة  مع  اي  المت يفا  خ لفع ة وخ أ فئ ة 

                            دو عي مرة لىرف ايج ف فا  ر  ارم                                لر  الدراسريت السريبنة ارم الردال وحر   ة                   يتىو الدراسة الحيل ر ت - ٣
                                         تفم ة بعض دهيرات حميية الذات ام المف  . 

   ة:     ـــــ    دراس     ـــــ     ات ال   ـــ   رضي   ـــ ف
     ط ررري   و    األ                       ا اررري  دتفسرررطم رترررم لر ررريت  ١,  ١٠             ي لفرررد دسرررتف  )                     يف ررد ارررف  لا  احمررري         

                                                                           اضررطفاب ط ررف التفحررد لىررف دق رريض دهرريرات حمييررة الررذات عئررم تطئيررق الئفجرريدر الترردرائم 
                     لميل  الق يض البعد .      وععده 

     ط ري   و  اضرطفاب ط رف التفحرد لىررف   األ                      ي اري  دتفسرل رترم لر ريت                        خ يف رد ارف  لا  احمري                               
                                                                                   دق يض دهيرات حميية الذات ام الق يسي  البعد  والتتبعم لىف دق يض دهيرات حميية الذات.

  ي   و    ط ر  األ                                            ارم تفم رة بعرض دهريرات حمييرة الرذات لرد  ليفرة در          اعيل رة               ايج ف فا    لره       
                   اضطفاب ط ف التفحد.
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     ة:       ـــــ    دراس     ـــــ        راءات ال    ــــ  إج

                                   المجمفلررة الفاحرردو؛ وفجرره يفيسررم طئ عررة                       تجفائررم  والتمررم ت    ال                    لتمررد لىررف المررفهر برربة   ا 
  ف                            الئفجرريدر الترردرائم النرري ت لىرر     وهررف               دت يررف دسررتنم                           تكررفن الدراسررة درر  دت يررفا  ت    . و  ة              الدراسررة الحيل رر

                        وهف دهيرات حميية الذات.                            ايج ف فا     ودت يف تيب        تنف ة

           تترفاوح       الجئيرم       بمديفرة         التفحد                        أط ي  د   و  اضطفاب ط ف      ستة   د           الدراسة     ليفة         تتكفن 
  .       ا سففات ٩- ٦                ألميرهت دي اي  )

 ةــــدراســــني يف الــــاركــــص املشــــائــــخص (1جدول )

 ددـــــــــــالع ارـــــــــــاألعم
6 2 
7 1 
8 2 
9 1 

 6 اجملموع
 7.333 املتوسط احلسابي
 1.21 االحنرا  املعياري

     ة:        ــــــ    دراس      ــــــ       دوات ال أ
                 األدوات التالية: ُ        ُاستخد ت               هداف الدراسة أ       لتحقيق 

                لىتعررفف لىررف أكثررف         التفحررد                    ط رري   و  اضررطفاب ط ررف   األ       لفالررد      هررة   دف    ة        الكتفوج رر         اسررتبيجة - ٠
                ط رري   و  اضررطفاب   األ      أدهرريت              ودنياىررة                                  التررم يتعررف  لهرري أط رريلهت لاخررم المفرر          األخطررير

  . ي    أد      ٨٠               ووين لدلهت       التفحد    ط ف 

  .  ي                                         دق يض دهيرات حميية الذات د  الدال البيحث - ٨

     ا.    ٨١٠٢      ) ياف         التفحد                 دق يض اضطفاب ط ف  - ٠

                               لتفم ة بعض دهيرات حميية الذات.                                                الئفجيدر التدرائم الني ت لىف تنف ة ايج ف فا    - ٣

  .      دتحف ا  –                                تميد ت اتنف ة ايج ف فا    ) يا   - ٠
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–

  :                   حتديد اهلد  من املقياس  - 1

                                                                   بنلدال دق يض دهريرات حمييرة الرذات  اهردف ق ريض دهريرات حمييرة الرذات الترم     ين      البيحث     ي عيسي 
             لاخم المف  .        التفحد       اب ط ف      اضطف    و        ط ي   و   األ        يمتىكهي 

    اس:          ــــــــــ        داد املقي     ـــــ  إع  - 2

                                                                              الرردال المق رريض بعررد تجم رر  ايطررير الفظررف  والدراسرريت السرريبنة المتعىنررة بمهرريرات حمييررة    تررت 
  ا Delong, 2015                         بعرررررردل درررررر  الدراسرررررريت ودراسررررررة )    ين      البيحثرررررر                          ي الررررررذات اررررررم المفرررررر    واسررررررت يلي 

                           ا واتررألو المق رريض درر  الئفرررفل Martinez, Leon, Keeley. 2019    ا و)yildirim,2016  و)
        وأخطرررير        التسرررمت          وأخطرررير         اخختفررري          أخطرررير       دجررريخت )   ة                   عبررريرو دفزلرررة لىرررف    ررر    ٨٠       دررر       اآلت رررة

                                                    ً         ً         ً                    السررنفدا  ووررم انررفو اررم المق رريض ينياىهرري  رر ط خ رريرات )لا ًمرري  وأح يًجرري  وجرريلًراا وتنياىهرري الرردر يت 
                     ا لر رة  وتارريف الدر ررة   ٨٠-   ١               ة لىمق رريض ارري  )                                        ا لىرف التررفالم  وعرذل  تتررفاوح الدر ررة الكى ر     ٠ ٨ ٠ )

                                                           التم د  المم   أن يتعف  لهي الط م لاخرم المفر    والع ر   رح           األخطير                   المفت عة الف زايلو 
                        الدر ة لىف المق يض.                                          التم يتعف  لهي الط م لاخم المف   وىمي عى          األخطير        حي  تنم 

                            اخلصائص السيكو مرتية للمقياس:  - 3
     ات:   ــ  ــ        دق والثب   ـــ   الص

                                    صدق اختبار الوعي بالعوامل الجينية: 

     ين:    ـــ      المحكم    دق    ـــ ص
رره                                                                  خطرريب الررف لرردل درر  األسرريتذو والمتيممرري  اهرردف تح رر ت دق رريض دهرريرات حمييرررة     ب و ب

                                                                                الرررذات  وداررردا  الرررفأ  ارررم  رررد  المحترررف  وانرررفات المق ررريض  وارررم ضرررف  الم حظررريت الترررم أارررداهي 
    ٨٠                                               ً  ت ودنتفحرريتهت  تررت الررداله اررم  ررفرته الفهي  ررة دتفررمًفي                   ً            مررفن لىررف األلاو  وواًنرري لتف يهرريته       المح   

     دجري              السرنفدا ورم        وأخطرير        التسرمت          وأخطرير         اخختفري          أخطرير       دجيخت )       ط                عبيرو دفزلة لىف 
           ً         ً         ً   خ ريرات )لا ًمري  وأح يًجري  وجريلًراا       ر ط                                          در  المبريرات  وورم عبريرو ارم المق ريض ينياىهري    ا         ً يتفم  لدلً 

          لىررف لر ترره         التفحررد                                      ىررف التررفالم. واحمررم الط ررم  و اضررطفاب ط ررف    ا ل     ٠ ٨ ٠                  وتنياىهرري الرردر يت )
     ا.  ٨٠                   ا  والدر ة الدج ي )  ٦٠                                             لىف المق يض  حي  تئىغ الدر ة العى ي لىمق يض )
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 نيـــــــدق احملكمـــــــ( ص2دول )ـــــــج
  الــــــــة االختــــنسب اقــــــــة االتفــــنسب ارةــــم العبــــرق ارــــــــــاألخط

 االختناق أخطار

1 90% 10% 
2 100% 0% 
3 95% 5% 
4 95% 5% 
5 80% 20% 
6 90% 10% 
7 100% 0% 

 التسمم أخطار

1 100% 0% 
2 100% 0% 
3 100% 0% 
4 90% 10% 
5 95% 5% 
6 85% 15% 

 السقوط أخطار

1 95% 5% 
2 90% 10% 
3 90% 10% 
4 95% 5% 
5 85% 15% 
6 90% 10% 
7 90% 10% 

 8 100% 0% 

   :               االتساق الداخلي    دق    ـــ ص
                      ا أجرره يم رر   دعفاررة  ررد     ٠٦٠  .      ص    ٨١٠٠                                   وررف وررم درر  لئيرردات  ولئررد الحررق  لرردض )

          وا رفن     ال ره                                                                         اختسي  الداخىم ل  طفاق حسيب دعيدم اخرتبيد اي  وم انفو والمحرفر الرذ  تفتمرم 
                     ً                         ال نررفات ودحفرهرري ليلً رري  ودعيدررم اخرتبرريد ارري               ً                           دعررد  المررد   يررًدا ا ا وررين دعيدررم اخرتبرريد ارري

                                ً                                                    دجمف  ال نرفات والمق ريض الكىرم ليلً ري . ول رف  التثئر  در   رد  اختسري  الرداخىم لررلاو  ح سرم 
 Pearson                                                                          دعيدررم اختسرري  الررداخىم ل نررفات ألاو الدراسررة  و لرر  بحسرريب دعيدررم ارتبرريد ايفسررفن  

Correlation  ـ              لىمحفر أو الب ـعد التيبعة له                                 اي  وم انفو والدر ة الكى ة                  لىف الفحف اآلتم              
 معامالت ارتباط بريسون القبلي والبعدي لنتائج مقياس مهارات محاية الذات ( 3جدول )

 ذوي اضطراب طيف التوحد األطفاللدى 
 ةــــــــداللــــوى الــــمست اطــــل االرتبــــامــــمع اســــــــــــاملقي

 0.01 **0.985 االختناق  أخطار
 0.01 **0.983 التسمم أخطار

 0.01 **0.970 السقوط أخطار

      فأقل.      ١0١٠                               فأقل. ** دالة ع د  ستوى الداللة       ١0١0                        * دالة ع د  ستوى الداللة 
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                                                                             يتفرر  درر  الجرردو  السررياق أن ل عررة اخرتبرريد ارري  دهرريرات اخختبررير والدر ررة الكى ررة عفاررة 
                 وجسررتيى  درر  جترري ر     ا.    ١٠١٠                    لفررد دسررتف  لخلررة أعررم )         ا  ولالررة     ١٠٢٠             جهرري ألىررف درر  ) ا ً         ررًدا؛ حيرر  

                                                                                      اختبير المد  أن اخختبيرا  النئىم والبعد   ريل  ارم ق ريض دري وضر  لره  دمري ييهىره ل  رفن ألاو 
        اخط ري                                                 وام ر  تطئ نره اثنرة. لق ريض دهريرات حمييرة الرذات لرد                                   ق يض دفيسم وايلم لهذه الدراسة

   .       التفحد                و  اضطفاب ط ف 

     ار:       ــــــ   ختب     ات اال      ــــــ  ثب
                                                                برريت المق رريض بيسررتيداس طفانررة التج  ررة الفمرر  ة  حيرر  تررت حسرريب دعيدررم     درر            تررت التأكررد 

                                                                               لر يت المبيرات ال فلية ولر يت المبيرات ال و  ة  وعد أظهفت الفتي ر تمتر  اخختبرير             اخرتبيد اي 
             ا دمري يجعىفري  ٩    ١٠٢٩                                                                   اثبيت  يرد ودنئرف . حير  اى ر  ق مرة دعيدرم ارتبريد سرئيفدين ارفاون المعرد  )

  .                                                                                لىف  نة تيدة د  الفتي ر التم سفحمم لىيهي  فا  تطئيق هذا المق يض لىف ليفة الدراسة
 الدراسة بطريقة التجزئة النصفية بات أداةث( 4جدول )

 براون املعدل سيربمانمعامل ارتباط  معامل ارتباط بريسون

0.884 0.909 

    ة:     ــــ   ائي    ــــ      ب االحص    ــــ   الي    ــــ س  األ

           ا اررم الخرري  SPSS v.21                                             لتمرريل بارر م أسيسررم لىررف افجرريدر التحىيررم اخحمرري م )     تررت اخ
                                                                     وتحىيىهررري  دررر  اخسرررتعيجة بيألسررريليم اخحمررري  ة ال زدرررة  لتحنيرررق أهرررداف الدراسرررة                 ا يجررريت الدراسرررة

                                  وويج  هذه األسيليم لىف الفحف اآلتم 
                       دعيدم ارتبيد سئيفدين.  - ٠

                           لق ريض ال رفو  اري  رترم لر ريت      ؛ Wilcoxon Signed Ranks                  اختبرير واىكفوسرفن   - ٨
  .       الدراسة     ليفة 

                 التج  ة الفم  ة. - ٠

                                                         دعيدم الكسم المعد  لب  ؛ لق يض اعيل ة الئفجيدر التدرائم. - ٣
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              الـتـدريـبـي:  ج     ــــ  ام    ــــ   برن    ــــ  ال

                                                                         ائفي  الئفجيدر التدرائم ام تفم ة بعض دهيرات حميية الرذات النري ت لىرف تنف رة     ين      البيحث     ي عيسي 
               دحتررفاه وأسرريليم   و                                                      ي لعرردل درر  اليطررفات التررم درر  خ لهرري حرردلت أهررداف الئفجرريدر                 ً ايج ف فا  رر  واًنرر

        اآلت ة                            تني مه  و ل  د  خ   اليطفات 

   :                          تحديد االحتياجات التدريبية
       اضرطفاب    و        ط ري   و   األ               الترم يتعرف  لهري         األخطرير            لتحديرد أكثرف    ة       لكتفوج ر ا         اسرتبيجة       بنلدال      و ل  

   ي       ٪  يىيهرر    ٣٦٠٦                       السررنفد ألىررف لر ررة افسرربة        أخطررير    ب أنب     الررف   ه                                     ط ررف التفحررد لاخررم المفرر    وأبرريرت جتي جرر
                در  أدهريت األط ري     ا   ً لردلً           البيحثرين       ي وعيارمي     ٪.  ٨٢             التسمت افسبة            ت أخطير   ٪    ٠٠              اخختفي  افسبة        أخطير

                            الترررم يتعرررف  لهررري أط ررريلهت لاخرررم         األخطرررير     لىرررف                                          الرررذي  يعررريجفن دررر  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد  لىتعرررفف 
                                                        لمفضفليت األسيس ة التم تت التميلهي ام الئفجيدر التدرائم. ا       تحديد    تت                    المف    وام ضف   ل  

  :                                        تحديد األهداف التعليمية للبرنامج التدريبي
                       الدراسرررة الحيل رررة  والرررذ     ي   ليهررر ا                                             دررر  خررر   اخطررر   لىرررف لررردل دررر  الدراسررريت الترررم اسرررتفدت 

                                        لمف    األهداف العيدة لىئفجيدر التدرائم  ا                                   تفيول  تفم ة دهيرات حميية الذات ام 
 اخختفي  ام المف         أخطير                                  ي تسم الط م دهيرات حميية الذات د      أن                  .   

   التسمت ام المف  .       أخطير                                     أن ي تسم الط م دهيرات حميية الذات د                  

   السنفد ام المف         أخطير                                     أن ي تسم الط م دهيرات حميية الذات د                .  

  :                                                      تحديد األساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج التدريبي
                                                                        اف يت تعديم السىف  و ف ة التع ا   والتىني  )الجسد   والى ظرم  واييمري ما              استيداس بعض     تت

                                                                     )بيلمايروة  وال يديف  والمفرا  والتا يم  والتسىسم  والت ذية الفا عة.          والفمذ ة               وتحىيم المهمة  

  :                                                تحديد المواد واألنشطة المرتبطة بالبرنامج التدريبي

         هريز خب   –                                 م ة دهيرات حمييرة الرذات ارم المفر                                         ديلو تدرائ ة عي مة لىف ايج ف فا    لتف
      ألوات   –             سرريلة لىتفعيرر    –             دعرر زات ديليررة   –         ررفدوعين   –         بررفال خ ررق   –    لدررف   –     ررفر   –    تررفب 

               بفال خ ق دىفن.  –                بعض د  المجسميت   –       الطعيس 
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                                            الحدود الزمنية والمكانية للبرنامج التدريبي:      تحديد 

      وطئررق    هررر      ٠٣٣٠      ٠٣٣١                  ألو  لىعرريس الجرريدعم                                           تررت تف يررذ الئفجرريدر اررم ادايررة ال مررم الدراسررم ا  
     و لررر                                                                                الئفجرريدر اررم دفورر   مم ررة ط ررف التفحررد ارررم المررو الدراسررم لرط رري  المارريروي  بيلئفجرريدر. 

         ا لق نة.  ٦١-  ٠١                                                                     تسعة أسيا   دتتيل ة افاع    ط  ىسيت وم أسئف   زد  الجىسة يتفاوح اي  )     خ  
  :                                   أساليب التقويم في البرنامج التدريبي

                                                                         وهف  ل  التنفات الذ  يرتت تطئ نره عئرم تطئيرق الئفجريدر التردرائم  و لر  در       لقبلي         التقو م ا  ا   أ
                                                                             خرر   دق رريض دهرريرات حمييررة الررذات؛ لق رريض دهرريرات حمييررة الررذات التررم يمتىكهرري الط ررم  و 

  .      التفحد           اضطفاب ط ف 

      فن د                                                                        هف  ل  التنفات الذ  يتت ا فاؤه أ في  تطئيق الئفجيدر التدرائم  واتك               التقو م الب ائي  ا   ب
                                                                                       تطئيق المهيرات المفال تفميتهي والتم تعىمهي خ   الجىسة  وتنديت الت ذية الفا عة لىط م ان 

                         عفعة ام تف يذ المهيرو.     هته   وا 

                                                                       هف  ل  التنفات الذ  يتت تطئ نه لىف األط ي  المايروي  بعرد اخجتهري  در                التقو م اليعدي  ا   ت
                                      ارم تفم رة دهريرات حمييرة الرذات ارم المفر                                                 الئفجيدر التدرائم  لىتعفف لىف اعيل ة الئفجريدر 

    .      التفحد                    ط ي   و  اضطفاب ط ف  ر ل
   ج:    ــــ  ام    ــــ  رن    ــــ     ة الب    ــــ   الحي    ــــ ص

                                                                                  ولىتأكد د    ح ة الئفجيدر لىتطئيق تت لفضه لىف دجمفلرة در  السريلو ألفري  هي رة التردرا  
                       ئفجررريدر التررردرائم  وعيدررر                                                 لتفع رررة اليي رررة وطرررف  التررردرا ؛ ياررردا  آرا هرررت حرررف  ال ا                 الميتمررري  ارررم دجررري  

                                                                                                البيحثة بن فا  التعدي ت ال زدة لىف الئفجيدر التدرائم  ود   ت تت الدال المفرو الفهي  ة لىئفجيدر.

   ة:            ــــــــــــ    دراس      ــــــ      وات ال      ــــــ  خط
              مي يأتم     ي             عيسي البيحثي  اهي                                تتىي  اليطفات اي فا  ة التم سفف 

  .       الدراسة      فا                                  أخذ المفاانيت ايلاراة المطىفعة ي - ٠

          الدراسة                   الدال وتنفي  ألوات  - ٨

 .دق يض دهيرات حميية الذات                          

 .   الئفجيدر التدرائم الني ت لىف تنف ة ايج ف فا                                                
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  .       الدراسة           تحديد ليفة  - ٠

  .       الدراسة                             فا  الق يسيت النئى ة لعيفة  ا                    الق يض النئىم  سيتت  - ٣

                                                    تطئيق افجيدر التدرام لتفم ة بعض دهيرات حميية الذات. - ٠

                                                                              بعد   بعد اخجتهي  د  المدو المحدلو لتف يذ الئفجيدر التدرائم  يرتت تطئيرق الق ريض          الق يض ال - ٦
                                 التم تت اهي ا فا  الق يض النئىم.    هي   ج س        األحفا           ن ي فن ام  أ                 البعد  د  دفاليو 

   أن     اجررم                                                                          الق رريض التتبعررم  يررتت تطئيررق الق رريض التتبعررم بعررد دررفور بررهف درر  اتررفو الترردرام  و  - ٢
                             ا فا  الق يض النئىم والبعد .       لىيهي        التم تت     هي   ج س        األحفا          ي فن تح  

                             ي واستي ص الفتي ر ودفيعاتهي.                                                 تمح   اخستجيبيت و دولة الدر يت ودعيدىتهي احمي     - ٢

  .                                 يغة التف  يت والبحفط المنتفحة - ٩

  :       وتفسريها   ة    ــــ    دراس    ــــ    ج ال    ــــ  ام    ــــ  نت

 

             ا اري  دتفسرطم α ≤ 0.05             ي لفرد دسرتف  )                     يف رد ارف  لا  احمري                         والذي يد   علدأ أند  
                                                                             رتررم لر رريت أط رري   و  اضررطفاب ط ررف التفحررد لىررف دق رريض دهرريرات حمييررة الررذات عئررم تطئيررق 

  .                                             الئفجيدر التدرائم وععده لميل  الق يض البعد 

         ال دعىمرم   "Wilcoxon Signed Ranks Test"      اختبرير         ا سرتيدس        ال فضر ة    ا          وخختبرير هرذ
                                                      ا التررم ت تررف  لرردس و ررفل اررفو   ات لخلررة احمرري  ة لفررد دسررتف  Ho                       ختبررير ال فضرر ة العدد ررة ) خ

                                 لىف دق يض دهريرات حمييرة الرذات عئرم          الدراسة                            ا اي  دتفسطم رتم لر يت ليفة α   ≤    ١٠١٠      لخلة )
                                ا الترم ت ترف  و رفل ارفو   ات لخلرة H1                                                      تطئيق الئفجيدر التدرائم وععده  دنيام ال فضر ة الئديىرة )

                                       لىرف دق رريض دهريرات حمييررة الرذات عئررم تطئيررق          الدراسررة                                ة ارري  دتفسرطم رتررم لر ريت ليفررة     احمري
                            ا التيلم يفض  جت جة اخختبير ٠                                      الئفجيدر التدرائم وععده  والجدو  رعت )

                                                      تمرر  المنيرجررة ارري  المجمفلررة التجفائ ررة والمجمفلررة الفرريبطة            ه ال فضرر ة             خختبررير  ررحة هررذ
                   واتفم  ومي هرف دفضر    –                     بيستيداس اختبير  دين                 وأبعيله ال فع ة         الجيف ة         يلعفادم  ب       الفلم           ام اختبير

                 بيلجدو  التيلم  
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 نتائج اختبار الفروق بني متوسطي رتب درجات عينة الدراسة على مقياس  (5جدول )
 مهارات محاية الذات قبل تطبيق الربنامج التدرييب وبعده.

 مستوى الداللة Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد التطبيق األخطار

 االختناق
 00. 00. 0 رتب سالبة

2.226 
0.026* 

 21.00 3.50 6 رتب موجبة ا      ًّحصائي  إدالة 

   0 متساوية

 التسمم
 00. 00. 0 رتب سالبة

2.207 
0.027* 

 21.00 3.50 6 رتب موجبة ا      ًّحصائي  إدالة 

   0 متساوية

 السقوط
 00. 00. 0 رتب سالبة

2.264 
0.024* 

 21.00 3.50 6 رتب موجبة ا      ًّحصائي  إالة د

   0 متساوية

 املقياس ككل
 00. 00. 0 رتب سالبة

2.207 
0.027* 

 21.00 3.50 6 رتب موجبة ا      ًّحصائي  إدالة 

   0 متساوية

      م  أت                          يتف  د  الجدو  السياق دي ي
             طم رترم لر ريت           ا اري  دتفسرα   ≤    ١٠١٠                                           و فل افو   ات لخلة احمي  ة لفد دستف  لخلرة )

                                                                                           ليفة الدراسة لىف دق يض دهيرات حميية الذات عئم تطئيق الئفجيدر التدرائم وععده  و ل  ام وم د  
                            التطئيررق البعررد . وام رر  ت سرريف         لممررىحة                                           اخختفرري   التسررمت  السررنفدا  وويجرر  هررذه ال ررفو         أخطررير )

                           م تفم ررة دهرريرات حمييررة الررذات                                                 اعيل ررة الررتعىت درر  خرر   اسررتيداس تنف ررة ايج ف فا  رر  ارر                 هررذه الفت جررة الررف
  ا Dur, 2014    ا و)    ٨١٠٣           ا و)حسرفجه      ٨١٠٦                                                لد  أط ي  التفحد؛ و لر  يعرفل الرف دري  ورفه )برىتفت  

                                                           تنف ررة ايج ف فا  رر  درر  تحفاررم الئ يجرريت والمعىفدرريت المعنرردو الررف               بمرري تمترريز برره   اkrauus, 2012  و)
                         لمرري فات البمررفاة اررم تف رريم                                                            ررفر ورسررفديت يسررهم اهمهرري واسررت عياهي افضررفح  وأجهرري تعتمررد لىررف ا

                                                                               المعىفدرررة؛ و لررر  دررري يتفيسرررم دررر  األط ررري   و  اضرررطفاب ط رررف التفحرررد؛ حيررر  اجهرررت يعتمررردون لىرررف 
                                                                             ً                الت كيف البمف  ام اخرتني  بندراتهت ام المجي  السرىفوم والمهرير  والى ظرم و لر  طبًنري لفتري ر لراسرة 

   ا  Tucker, 2016  و)  ا Morgan, 2016    ا و)    ٨١٠٠                      ا و) الررردخفم والررردروا       ٨١٠٠        ) ع ررري   
                                                                                    واعررد الجيجررم البمررف  درر  أهررت جنرريد النررفو لررد  األط رري   و  ط ررف التفحررد ومفورر  عررفو اررم تعىرر مهت 
                                                                                              وتدرائهت لتنفاة  فاجم الفعو لديهت. وهذا دي ت سفه البيحثة ام التميلهي لىف تنف ة ايج ف فا    ام 

                                                   تفم ة دهيرات حميية الذات لد  المايروي  ام الدراسة.
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         ط ري   و    األ                     ً                        خ يف رد ارف  لا  احمريً  ي اري  دتفسرل رترم لر ريت                    والذي ي   علأ أند 

                                                                               اضرررطفاب ط رررف التفحرررد لىرررف دق ررريض دهررريرات حمييرررة الرررذات ارررم الق يسررري  البعرررد  والتتبعرررم لىرررف 
  .                          دق يض دهيرات حميية الذات

  "Wilcoxon Signed Ranks Test"              اسرررتيداس اختبرررير   ترررت                     وخختبرررير هرررذه ال فضررر ة 
                                                ا التم ت تف  لدس و فل افو   ات لخلة احمري  ة لفرد Ho                                 ال دعىمم خختبير ال فض ة العدد ة )

                       لىررف دق رريض دهرريرات حمييررة          الدراسررة                            ا ارري  دتفسررطم رتررم لر رريت ليفررة α   ≤    ١٠١٠            دسررتف  لخلررة )
       ا التررم H1                ل فضرر ة الئديىررة )                 المتيبعررة  دنياررم ا     درردو                                            الررذات بعررد تطئيررق الئفجرريدر الترردرائم وععررد دررفور 

          لىررف دق رريض          الدراسررة                                                           ت تررف  و ررفل اررفو   ات لخلررة احمرري  ة ارري  دتفسررطم رتررم لر رريت ليفررة 
      اآلتم  ا 6                       المتيبعة  والجدو  رعت )     ددو                                                         دهيرات حميية الذات بعد تطئيق الئفجيدر التدرائم وععد دفور 

                    يفض  جت جة اخختبير.
 رتب درجات عينة الدراسة على مقياس  نتائج اختبار الفروق بني متوسطي( 6جدول )

 املتابعة. مدةمهارات محاية الذات بعد تطبيق الربنامج التدرييب وبعد مرور 
 مستوى الداللة  Zقيمة   جمموع الرتب متوسط الرتب العدد التطبيق األخطار

 االختناق
 5.00 2.50 2 رتب سالبة

0.000 
1.000 

 5.00 2.50 2 رتب موجبة ا      حصائي إغري دالة 

   2 متساوية

 التسمم
 6.00 2.00 3 رتب سالبة

1.732 
0.083 

 00. 00. 0 رتب موجبة ا      حصائي إغري دالة 

   3 متساوية

 السقوط
 3.00 1.50 2 رتب سالبة

0.000 
1.000 

 3.00 3.00 1 رتب موجبة ا      حصائي إغري دالة 

   3 متساوية

املقياس 
 ككل

 6.00 2.00 3 رتب سالبة

0.378 
0.705 

 4.00 4.00 1 رتب موجبة ا      حصائي إغري دالة 

   2 متساوية



 ينــايــر   –الثـانـي زء ــاجلـ  ()دد ــالع  ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

39 

          دي يأتم                        اتف  د  الجدو  السياق   و 
                 ا اررري  دتفسرررطم رترررم α   ≤    ١٠١٠                                           و رررفل ارررفو   ات لخلرررة احمررري  ة لفرررد دسرررتف  لخلرررة )    لررردس  

     درردو                  لترردرائم وععررد دررفور                                                                     لر رريت ليفررة الدراسررة لىررف دق رريض دهرريرات حمييررة الررذات بعررد تطئيررق الئفجرريدر ا
                                   وام ر  ت سريف هرذه الفت جرة بيسرتمفاراة                            اخختفري   التسرمت  السرنفدا.       أخطرير                         المتيبعة  و ل  ام ورم در  )

                                                                                               اعيل ررة الئفجرريدر الترردرائم النرري ت لىررف تنف ررة ايج ف فا  رر  والررذ  يسررتهدف تفم ررة دهرريرات حمييررة الررذات درر  
                                          األط رري   و  اضررطفاب ط ررف التفحررد  حتررف بعررد                                             أخطررير اخختفرري  والتسررمت والسررنفد لاخررم المفرر   لررد

                             عردرو أكئرف لىرف تف ريم الم ريج ت                                                                     التفعو لمدو أرععة أسيا   ل  تطئيق الئفجيدر التردرائم  ولإلج ف فا  ر
                                                                                                المجفلو  وتعميق ال هرت واسرتبني  الرتعىت لرد  المتعىمري ؛ و لر  ألجره ي سرهت ارم تبسر ل المعىفدريت المعنردو  

                                                       ت واخسررررتف ي ؛ وخي ررررة أن األط رررري   و  اضررررطفاب ط ررررف التفحررررد يعررررد                       وتمررررب  واضررررحة وسررررهىة ال هرررر
               الترم أبريرت الرف    ا(Noh etal, 2015                                                          الجيجم البمف  د  أهت جنيد النفو لديهت  و ل  يت ق در  لراسرة 

                                                                           زايلو ددو اخحت يظ بيلمعىفديت المنددة  وهف أحد د ايي ايج ف فا    لىمتعىمي .

   ة:      الثالث  ة    ـــ   رضي   ـــ     ج الف   ـــ  ام   ـــ  نت
                                                            ايج ف فا    له تأ يف ايجيام ام تفم ة بعرض دهريرات حمييرة الرذات                      والذي ي   علأ أن 

   .                             ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد  األ            لد  ليفة د  
                                                                           ولىتحنررق درر  دررد  التررأ يف اييجرريام اررم تفم ررة بعررض دهرريرات حمييررة الررذات لررد  ليفررة درر  

                           سررم المعرررد  لررب    و لرر  لحسررريب                                                  ط رري   و  اضررطفاب ط رررف التفحررد  تررت اسرررتيداس دعيللررة الك  األ
          اآلت ة                    ً            جسبة الكسم المعد  واًني لىمعيللة 

     الكسم       الييس                    جسبة الكسم المعد  = 
     الكسم         المتفع 

     الكسم       الييس  +   
       الفهيية        العظمف         ل ختبير

 

  .                         الدر ة ام الم حظة النىئ ة  –                                             حي  الكسم المعد  = الدر ة ام الم حظة البعدية 
  .                         الدر ة ام الم حظة النئى ة  –                  ية العظمف لىم حظة                       والكسم المتفع  = الفهي

 الك.ــــــــدل لبــــب املعــــ( الكس7دول )ــــــــــــــج
 الكسب املعدل الكسب املتوقع الكسب اخلام النهاية العظمى الدرجات البعدية الدرجات القلبية األخطار

 1.28 10.33 8.83 21 19.50 10.67 االختناق أخطار

 1.32 8.83 7.83 18 17.00 9.17 التسمم أخطار

 1.14 5.83 5.33 24 23.50 18.17 السقوط أخطار

 1.23 25 22 63 60.00 38.00 املقياس ككل
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                     الجردو  السرياق ججرد أن      الرف          ا وعريلفظف    ٠٠٨                                            ً  وعد التئرف بر   أن ال ي رم خلتبرير الئفجريدر اريلً  )
                ا وهررذا لخلررة لىررف    ٠٠٨                ا وهررم عفابررة درر  )    ٠٠٨٠     عررد  )                                                الفت جررة بارر م لرريس ارري  التطئيررق النئىررم والتطئيررق الب

                ط ري   و  اضرطفاب   األ                                            ام تفم ة بعض دهيرات حميية الذات لرد  ليفرة در               لإلج ف فا                   التأ يف اييجيام 
                                                                         الررف درري ات نرر  لى رره جترري ر الدراسرريت التررم أبرريرت الررف اعيل ررة تنف ررة ايج ف فا  رر                         ط ررف التفحررد. واف رر   لرر 

        ا. الترم     ٨١٠٠                   و الردروا  والردخفم )  (Baglama etal ,2017) و  (Noh etal, 2015)              ودفهري  لراسرة
                                                          الرررتعىت  وتفم ررة األلا  المهررير  والتحمررريم المعفاررم  وا عرررد ألاو                                       أبرريرت الررف اعيل رررة تنف ررة ايج ف فا  رر  ارررم

                                                                    واحسرر   ررفلو اهررت المعىفدرريت واألاكررير والم رريج ت؛ وخي ررة أن التفا ررم البمررف                        دسرريلدو لتسررهيم الررتعىت 
        ا أبرريرت     ٨١٠٢                                                                        فظرريس للرت أسيسررم لىعمى رة ايلراك ررة ارم حررم المار  ت المعنرردو. ولراسرة )ااررفاج ت        يعمرم و

                                                                                              الف األ ف اييجيام لتنف ة ايج ف فا    ام اكتسيب الم يج ت العىم ة وتفم ة دهيرات الت كيف البمف . 
                                                   وام ضف  دي سئق انن جتي ر الدراسة الحيل ة تايف الف 

                                                           ايج ف فا    ام تفم رة بعرض دهريرات حمييرة الرذات لرد  األط ري   و                ب         التأ يف ال عبي  لتنف ة
                                                              اضطفاب ط ف التفحد )المجمفلة التجفائ ةا  واستمفار أ ف التعىت. 

  :  ات    ــــ   وصي    ــــ   الت
       اآلت ة           بيلتف  يت     ين          ندس البيحث ي          د  جتي ر     ة                   ال ه الدراسة الحيل                   ام ضف  دي تف ى

 خلترر اس اهرري لفررد اسررتيداس تنف ررة ايج ف فا  رر  اررم                                    الرردال لليررم يفضرر  المعرريييف التررم يجررم ا                                            
                                                                 تررررردرام أو تفم رررررة دهرررررريرات األط ررررري   و  اضرررررطفاب ط ررررررف التفحرررررد باررررر م خرررررريص و و  

                            اخحت ي يت اليي ة با م ليس. 

 لىرررف ا رررة األط ررري  الرررذي  يعررريجفن دررر             ه البيحثرررين                                          تطئيرررق المق ررريض والئفجررريدر التررردرائم الرررذ  ألرررد                               
-      التسرررمت-                                   ات حمييرررة الرررذات لاخرررم المفررر   )اخختفررري                                 اضرررطفاب ط رررف التفحرررد وعمرررفر ارررم دهرررير 

          السنفدا. 

  تاج   وتدرام دعىميت األط ي   و  اضطفاب ط رف التفحرد أ فري  اليددرة  لىرف اسرتيداس                                                                           
                                                                                   تنف ررة ايج ف فا  رر  اررم ترردرائهت وتعىرر مهت؛ لمرري لرره درر  اعيل ررة اررم اكسررياهت المهرريرات بطفانررة 

               ت  ت خمي مهت. 
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 مررريت بارررمبة التفع رررة اليي رررة لىرررف التمرررم ت افاسرررطة تنف رررة                           ضرررفورو الررردال الطيلبررريت المعى                                                  

                                                              وتفضرر   أهم ررة التمثيررم البمررف  لىمعىفدرريت اررم برر م  ررفر ورسررفس  ذابررة                 ايج ف فا  رر 

                                                                            لتف رريم الم رريج ت بارر م أسررف  وأكثررف سررهفله لرط رري   و  اخحت ي رريت اليي ررة وعيلتحديررد 

                            ط ي   و  اضطفاب ط ف التفحد.  األ

 و                                                       ً وايد يجررريت ال زدررة ارررم المرردارض والمفاكررر  التررم تفرررت أط ررريًخ                        تررفايف الئي رررة المسرريلدو     

                                                                       احت ي يت خي ة  لمسيلدتهت لىف تفظو تنف ة ايج ف فا    ام أسيليم تعى مهت.

  :            الـمـنـرتحـات

       اآلت ة                         ا فا  البحفط المستنئى ة     ين           نتفح البيحث ي                     وام ضف  الفتي ر؛  ة                      ام اطير الدراسة الحيل 

 م عي مرة لىرف تنف رة ايج ف فا  ر  ارم تفم رة بعرض المهريرات اخ تميع رة                    اعيل ة افجيدر تدرائ                                                              

ررد.   األ    لد                               ي       ط ي   و  اضطفاب ط ف الت ررفيح 

   ابرة لرد                                                                             ي ح ب      اعيل ة افجيدر تدرائم عي مة لىف تنف ة ايج ف فا  ر  ارم تفم رة بعرض المهريرات الى  يفح

ررد.   األ                             ي       ط ي   و  اضطفاب ط ف الت ررفيح 

  ررررد أ فرري  اليددررة لىررف   األ            ائم لمعىمرريت                   اعيل ررة افجرريدر ترردر                            ي                       ط رري   و  اضررطفاب ط ررف الت ررفيح 

                                           التدرا  ام ضف  استيداس تنف ة ايج ف فا   . 

 ط رري   و  اضررطفاب ط ررف   األ                 ج ف فا  رر  لفالررد                                        اعيل ررة افجرريدر ترردرائم عرري ت لىررف تنف ررة اي                    

ررد ام خ ض بعض الما  ت السىفو ة الحس ة لد  أط يلهت.         ي                                                     الت ررفيح 

  الدال وحدو دنتفحة عي مرة لىرف تنف رة ايج ف فا  ر  ارم تفم رة التفا رم والت يلرم اخ تمريلم                                                                                 

ررد.  األ    لد                               ي      ط ي   و  اضطفاب ط ف الت ررفيح 
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 اــــــاممـــــــة املــــــراجــــــع

                    ج ف فا  رر  اررم اكتسرريب               ت لىررف تنف ررة اي                                  ا. أ ررف افجرريدر تعى مررم اررم العىرفس عرري     ٨١٠٢               اارفاج ت  رضرري. )
                                                                     وتفم ة دهيرات الت كيرف البمرف  والنياى رة ل سرتيداس لرد  الت ديرذ المعريعي                    الم يج ت العىم ة

  .   ٠٣١-   ٣٠٠  ا  ٠ )   ٠٢٠                                     ي ام المفحىة اخاتدا  ة. دجىة التفع ة       سمم   
            ط ري  اضرطفاب                                     ا. ايلى رة افجريدر اربريل  أسرف  ألدهريت أ    ٨١٠٢                                أاف س ف  ا ين؛ الجفالده  ايال. )

                                        . رسريلة دي سرتيف غيرف دفارفرو. وى رة العىرفس                                     ب ط ف التفحد ام خ ض الف ل الف سم لرديه ب 
                                       التفعفاة والف س ة.  يدعة لمين العفع ة.

                                                               ا. التفحد د  اضطفابيت الفمف الايدم. المفمفرو  الم تبة العمفاة.    ٨١٠٢            ديس  دحمد. )  اي
  .   ٨٢٨-   ٨٠٦       ٨١٢                  النفا و والمعفاة                             ا. اضطفاب ط ف التفحد. دجىة     ٨١٠٩               افبهيب  دفات. )
                                     لمق ريض اضرطفاب ط رف التفحرد لرد  األط ري .    ة                   اليمي   الس  ف دتفا    ا.  ٠٢  ٨١              ياف  بفاف. )

  .   ٠٠٦-   ٠١٢     ٢                  يدعة المى  سعفل   –                               المجىة السعفلية لىتفع ة اليي ة 
                                                    ا. التف هيت الحديثة ام تاي   اضرطفابيت ط رف التفحرد ارم     ٨١٠٣      أافام    ٩- ٢                الجياف   دحمد. )

                                                                               م المح رريت التاي مر ة الجديرردو. ورعرة لمررم دنددرة لىمىتنررف األو  لىتفع رة اليي ررة  الررفؤ   ظر
                                                                                      والتطىعيت المستنئى ة. رسيلة دي ستيف غيف دفافرو   يدعة تئف   الممىكة العفع ة السعفلية.

                                      ا. ايلى رررة افجررريدر اربررريل  بيلفسرررت ارررم خ رررض     ٨١٠٠                    ولئررردالنيلر  أدف رررة. )             لئرررد المحسررر         الحرررديئم  
  -                                                                        ت الفمط ررة التكفاراررة لررد  دت زدررة أسررئف ف  دجىررة وى ررة التفع ررة برريلفال  الجديررد         السررىفو ي

   .    ٨٢٦-   ٠٢٠      ٠١              يدعة أسيفد  
                                                        ج ف فا  رر  اررم التعىرر ت  ورعررة لمررم دنددررة الررف درريتمف دسررتحد يت      ا. اي    ٨١٠٣                 حسررفجة  اسررميليم. )

 .                                                التكففلف  ي ام لمف المعىفديت ة  غ و   يدعة األعمف
  -                                             ا. درردخم الررف اضررطفاب ط ررف التفحررد  الفاررأو والتطررفر    ٨١٠٢         مررم. )            والئىررف              حمرردان  دحمررد 
                                  التاي   والتدخم . لمين  لار وا م.  -      األسبيب
                                                                ا. التطفر التيرايم لم هفس اضطفاب ط ف التفحد  المسرئبيت والتاري  .     ٨١٠٢                الييلد   ا ين. )

  .   ٠٣٨-   ٠٨٠   ا   ٢ )  ٠٩                                دجىة الدراسة العىمم ام التفع ة  
                                                ا. المفظرررفر الحررردي  لىئرررفادر الع   رررة لرررد  اخضرررطفابيت     ٨١٠٣       عفيض. )                       خى  رررة  وليرررد ووهررردان  سرررف 

                                          السىفو ة واألوتي س. ايس فدراة  لار الفاي .
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                                                                         ا. أجمريد ايج ف فا  ر  التعى مرم  الثيا  المتحف  الت ريلىم  وأ رفه ارم التحمريم     ٨١٠٦            خىيم  أدم. )
                         عرة الذهف رة البسر طة. دجىرة                                                           وو ي و تعىت الفايض يت لد  ت ديذ المفحىة اخاتدا  ة  و  ايلي

  .   ٠٨٠-   ٨٢٨  ا    ٠٦٩ ) ٠        التفع ة 
                                                     ا. جمطي تنديت ايج ف فا    )الثيار  المتحف ا لئرف الفارم     ٨١٠٠                             لروا   لمفو والدخفم  أديجم. )

                                                                                 وأ فهمرري اررم تفم ررة دهرريرات الت كيررف البمررف  لررد  أط رري  التفحررد واتجيهرريتهت جحررفه. الجمم ررة 
   .    ٠٦٣-   ٨٦٠   ا   ٠ )  ٨٠                            الممفاة لتكففلف  ي التعى ت  

                                                                 ا. ددخم الرف اضرطفابيت التفحرد  الم ريج ت األسيسر ة وطرف  التردخم. لمرين      ٨١٠١               ال ار   جييف. )
           لار ال كف.

                                                   ج ف فا  ررر . عسرررت تنف ررريت التعىررر ت  وى رررة التفع رررة   يدعرررة      ا. اي    ٨١٠٠                             السرررى ت  غررريلو والج يرررف  واررري . )
             المى  سعفل. 

                                 الع  . لمين  لار ايلمير.                                 ا. التفحد  التعفاف  األسبيب  التاي    ٨١٠٣             سهيم  تيدف. )
ً             ً رري. النرريهفو                                                       ب ا. طررف  تعىرر ت المهرريرات األديج ررة واخ تميع ررة لىمعرريعي  لنىب     ٨١١٢                  بررفف  لئررد العىرر ت. )
            ليلت الكتم.
                                                ا. التفحد ووسي م ل  ه. لسف   لار العىت واييمين.    ٨١٠٢                  الافعيو   دحمفل. )

                                  والتح يرررر  لىررررف الررررتعىت. دجىررررة التعىرررر ت                       ج ف فا  رررر  ارررري  التاررررفاق         ا  ارررر  اي    ٨١٠٣              بررررىتفت  دحمررررد. )
   ا.  ٠٠         كتفوجم  )   ايل

                                                                  ج ف فا    د  التيط ل الف ايجتي . الفاي   د تبة المى  اهد الفطف ة.     ا  اي    ٨١٠٦              بىتفت  دحمد. )
ررررمب ارررم ضرررف  رؤارررة الممىكرررة العفع رررة السرررعفلية     ٨١٠٩                  الارررمفاجم  برررفلي . )   .     ٨١٠١               ـ  ح  ب                                      ا. التعىررر ت الفـعرمح

  .   ٠٨٣-   ٠٠٩     ٩    لاب                                           ففع ة  الميسسة العفع ة لىتفع ة والعىفس واآل                         المجىة العفع ة لىتفع ة ال
                    ج ف فا  رر  اررم لمىيتررم                                         ا. المفتكرر ات األسيسرر ة اررم ت عيررم اسررتيداس اي    ٨١٠٠                   لئررد البيسررل  حسرري . )

           دستف      ا.  ٠٠ )          لكتفوجم                                 التعى ت والتعىت. دجىة التعى ت اي
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show

&id=494.  
                                                      ا. المح رررريت التاي مرررر ة  الرررردليم التاي مررررم وايحمرررري م اليرررريد      ٨١٠٦                   لئررررد ال هرررر ت  أحمررررد. )

                                        ل ضطفابيت الف س ة. الفاي   لار ال هفا .
       د هفدررره          العىمرررم              سا. الدراسرررة    ٨١٠٠                      يرررد؛ ولررردض  لئرررد الرررفحم  )                           لئيررردات   وعرررين؛ لئرررد الحرررق  وي

  .                   لمين  لار ال كف  ٠٢                   وألواته وأسيليبه. د

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=494
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=494


  د. شريف جابر أمحد & أ. عبري الشلوي

 

 

44 

                                                 التفحررررد  دفورررر  أبحرررريط التفحررررد  دستارررر ف المىرررر    مررررم  لرررر        ا. جئررررذو     ٨١٠١                   العثمررررين  ااررررفاج ت. )
  :                               التيممم ودفو  األبحيط  دستف   د 

https://cfar.kfshrc.edu.sa/AutismArabic.aspx 
                                                                ا. الق رريض والتنررفات التفعررف  والف سررم  أسيسرر يته وتطئ نيترره وتف هيترره     ٨١١٦                 لرر س   رر ح الرردي . )

                                  المعي فو  لمين  لار ال كف العفعم.
   عرة                                                               ا. تفم ة دهيرات األدين الايمم لرط ري   و  اضرطفاب ط رف التفحرد. ور     ٨١٠٢           لىم  أدم. )

 .                يدعة ايس فدراة  -                وى ة راي  األط ي   -               دي ستيف التفع ة  - ٢      العدل   -     لىم ة
                                                                     ا. ايلى ة افجيدر تدرائم سىفوم يستفد الف جظيس تبريل  المرفر ار    لتفم رة     ٨١٠٠             ع ي   خيلد. )

                                                                            دهرريرات التفا ررم لررد  أط رري  التفحررد اررم جياى  اىسررطي . دجىررة  يدعررة النرردض الم تفحررة  
  .   ٠٢٦-   ٠٠٢  ا  ٠ )  ٠١

                               وتي دم. ايس فدراة  لار الفاي .                    ا. اضطفابيت الط ف األ    ٨١٠٢       دحمد. )      غيجت  
                                     ا. استيداس دعىمم الى ة العفع رة ادولرة     ٨١٠٠                                                   الكفدر   لئد الفح ت والفبيد   اهد والكفدر   وليد. )

                                                                              الكفارر  لىمسررتحد يت التكففلف  ررة اررم ضررف  دعرريييف الجررفلو  دجىررة التفع ررة  يدعررة األزهررف  
  .   ٠٢٢-   ٠٠٦     ا  ص  ٨ )   ٠٠٦

                         ج ف فا  ررر  ارررم اي رررة الرررتعىت                                      ا. أ رررف الت يلرررم اررري  جمطرررم لرررف  وتفعيررر  اي    ٨١٠٢           سرررم  أبرررفف. )   دف 
                                                                           لكتفوجررم لىررف التحمرريم واختجرريه جحررف اي ررة الررتعىت لررد  طرر ب المفحىررة الثيجفاررة. دجىررة   اي

  .   ٠٨٠-  ٣٨    ا  ص ٨ ) ٨                 العىفس التفعفاة  
                 ررة. لمررين  لار                                             ا. اضررطفابيت ط ررف التفحررد التارري   والترردخ ت الع     ٨١٠٦                 المنياىررة   مرري . )

              يياي العىم ة.
                                             ا. دسرتف  دار  ت التكيدرم الحسرم لرذو  اضرطفاب ط رف     ٨١٠٩                             دمدوح  سهيف والفواىم  دفار. )

                                                                           التفحد ارم دحياظرة العي رمة لمرين در  و هرة جظرف المعىمري  وطرف  ليلجهري  دجىرة الترم  
   .    ٠٠٠-   ٠٨٠    ا  ص ٠ )  ٨٢

https://ghadamosaed.files.wordpress.com/2015/05/d8a7d984d8a7d986d981

d988d8acd8b1d8a7d981d98ad983d8a7d984d986d987d8a7d8a6d98a1.pdf 

https://cfar.kfshrc.edu.sa/AutismArabic.aspx
https://ghadamosaed.files.wordpress.com/2015/05/d8a7d984d8a7d986d981d988d8acd8b1d8a7d981d98ad983d8a7d984d986d987d8a7d8a6d98a1.pdf
https://ghadamosaed.files.wordpress.com/2015/05/d8a7d984d8a7d986d981d988d8acd8b1d8a7d981d98ad983d8a7d984d986d987d8a7d8a6d98a1.pdf
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                                                      . اعيل ة استيداس الىعم التمثيىم ام تفم ة دهيرات اآلدين  ا    ٨١١٢                             د يي يم  اديىم  يل   وآخفا  )
           جحررف  ررفيليت   -                                ً                              لررد  ليفررة درر  األط رري  المتيى رري  لنىً رري. المرريتمف العىمررم الرردولم األو 
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