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  صخلالم
-VB  اللفظـــ  الســـلو  تطـــور تقيـــيمقيـــاس لعاليـــة بر ـــام   اســـت دل البحـــث احلـــاي

MAPP اإلدرا   –والــــم تتم ــــر ك ااإلدرا  البصــــر  اإلدرا  جوا ــــ  بعــــ  تنميــــة ىف
 بعـ  تنميـة ىفللتـدلر اببرـر رب ام  المتابعـة استمرارية لعالية اإلدرا  احلرك ( و  –السمع  
احلاليــة  ذو  اضــطراا التوحــد د وقــد ترو ــل عينــة الدراســةلــدا األافــا   اإلدرا  جوا ــ 
تني م إىل جممـوعم مت تقــسيقد و  األافا  ذو  اضطراا التوحدواـفـلة من  ( اـفًل 61مـن ا

د وقــد امـــتمر البحـــث ( ســـنوا 1ـ  4ا بـــنيتراوحــل أعمـــارهم الزمنيــة مـــا قـــد و ، نيمتســاويت
مقيـاس سـتا فورد بينيـ  و مقيـاس جليـا   احلاي على العديد من األدوا  والـم تتم ـر ك ا:  

لألسـرة،  وال قـاك واالجتمـاع  االقتصـاد  ابستوا ،درا مقياس اإلو للذكاء الصورة اخلامسة 
ــــيمبر ــــام   اوألــــ ً  ــــا   VB-MAPP  اللفظــــ  الســــلو  تطــــور تقي د وقــــد توأــــلل أهــــم  ت

 متوسـط ( بـني 0.6.عنـد مسـتوا ا اد لروق ذا  داللة إحصا يً جتو البحث احلاي إىل أ   
علــى األبعــاد الفرعيــة  البعــد القيــاس  كاجملمــوعتني التيريبيــة والةــابطة  ألــراد رتــ  درجــا 

بعــد تطبيــق بر ــام  اإلدرا  احلركــ (  –اإدرا  الســمع   –اإلدرا  ااإلدرا  البصــر   سيبقــا
كمـا ،  لصـا  اجملموعـة التيريبيـة للتدلر اببرـر VB-MAPP  اللفظ  السلو  تطور تقييم

( 0.6.عــند مسـتوا ا اتوجد لروق ذا  داللة إحصا يً أمار   تا   البحث احلاي إىل أ   
اإلدرا   سية بقـــااجملموعـــة التيريبيـــة علـــى األبعـــاد الفرعيـــألـــراد رتـــ  درجـــا   متوســـط بـــني 

ـــام  بعـــد تطبيـــق   والبعـــد القبلـــ القياســـيني  احلركـــ ( ك –الســـمع   –االبصـــر    تقيـــيمبر 
بـــني  اإحصـــا يً  اللـــةدذا   توجـــد لـــروق الو ، لصـــا  القيـــاس البعـــد  اللفظـــ  الســـلو  تطـــور

علــى األبعــاد   والتتبعــ   البعــدنيالقياســي كاجملموعــة التيريبيــة ألــراد رتــ  درجــا   متوســط 
بعــد مــرور اإلدرا  احلركــ (  –اإلدرا  الســمع   –اإلدرا  ااإلدرا  البصــر   سيالفرعيــة بقــا
ممـا يـد  ، للتـدلر اببرـر اللفظـ  السلو  تطور تقييمبر ام  ام رين( من تطبيق  لرتة متابعة

ــــذين تعرضــــوا إلجــــراءا ألــــراد علــــى اســــتمرار التحســــن علــــى   ولنيــــا  اجملموعــــة التيريبيــــة ال
 داللفظ  السلو  تطور تقييم واسرتاتيييا  وأ شطة بر ام 
 اإلدرا      - VB-MAPP  -التوحد  اضطراا   الرلما  ابفتاحية 
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The effectiveness of Verbal Behavior milestones 

Assessment and Placement program in developing some 

Perception aspects for the autistic children. 

This is a research of Hany said Abd.Elraheem (2019) 

entitled with effectiveness of Verbal Behavior milestones 

Assessment and Placement program in developing some 

Perception aspects for the autistic children. The current research 

aimed at measuring effectiveness VB-mapp, and following up 

the continuous effectiveness to program in developing some 

Perception (Visual Perception – audio Perception – kinetic 

Perception) to the autistic children . the sample of the study was 

formed of (16) male and female autistic children. the current 

study included the following tools: Galiam scale, Stanford Binet 

Intelligence scale fifth edition (by Gal Royd .  Perception scale  

,the cultural social and economic level, VB-MAPP Program. 

The results of the current research pointed out that there are 

indicative statistical differences at level (0,01) between the two 

means of level marks to control and experimental group in the 

post measurement on the subdimensions to the scales of 

Perception (Visual Perception – audio Perception – kinetic 

Perception) after the application of  program for the sake of the 

experimental group , Also there are indicative statistical 

differences at level (0,01) between the two means of level 

marks to the experimental group members on the 

subdimensions to the scales of Perception (Visual Perception – 

audio Perception – kinetic Perception) in the post and pre 

measurements after the application of the program for the sake 

of the post measurements , Also the results shows that there are 

no indicative statistical differences between the two means of 

level marks of the experimental group in the post and follow up 

to measurements on the subdimension to the scales of 

Perception (Visual Perception – audio Perception – kinetic 

Perception) after follow up period (two months) from applying 

the program which indicates the continuous improvements to 

the experimental group exposed to the program procedures.  

   Keywords :      Autism -     Perception -    VB-MAPP     
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 البحثمقدمة 
 والــم احلاضــر الوقــل ك اوعً يمــ األك ــر ةيــالنما  االضــطرابا  مــن التوحــد إعاقــة تعتــرب

 ك ديمـــد قصـــور عـــا وني ونيالتوحـــد لاألافـــا  ؛ اببرـــرة الطفولـــة مرحلـــة لـــل ظ ورهـــا  بـــدأي
 لئـا  مـن غ هـا عـن تتسم لئة  لونمي ل م لذا ؛بالذا  ةيالعنا وم ارا ، االجتماع  التفاعر
  دهلم مناسبة ةيعلج وبرام ، ةيتربو  برام  إعداد إىل حاجة ك جيعل م مبا اإلعاقة ذوا

ك النمــو العــا  للطفــر، ويظ ــر لــل  الســنوا   اضــطراا التوحــد للــًل  يعــدوكــذل  
الــ لا األوىل مــن عمــرت، وينــت  هــذا اخللــر مــن اضــطراا ك اع ــاز العصــ  يــ  ر علــى ا:داء 

والنمـو اإلدراكـ ، ليلحظ على الطفر قصور مديد ك التفاعـر االجتمـاع ، ، الوظيف  للمخ
والتواأـــر، ول ـــم اللخـــة وتـــكلر مـــديد ك اكتســـاعا، و قـــ  ك القـــدرة علـــى الت يـــر وضـــع  

عـن االتصـا  مبـن  ااالهتماما ، وتدهور مديد ك العلقا  االجتماعية، ويبد  الطفر عزولً 
 اال تبــات، واإلدرا  وقصــور ك، حولــ  حــ  مــل الوالــدين واأللــوة، وتصــدر منــ  حركــا  مترــررة

، 2.66 ،إبــــــراهيما الســــــلوكيةو واب ــــــارا  احلركيــــــة  م واللخــــــة واب ــــــارا  االجتماعيــــــة،والــــــتعل
 (د61ص

األلــراد ذو  اضــطراا التوحــد  ( مــن أن  641ص، 2.64ا حممــد إليــ  أمــاروهــذا مــا 
لــدي م مشــرل  معرليــة عديــدة ميرــن اعتبارهــا لصــا   معرليــة هلــم مــن أم لت ــا قصـــور ك 

وميرــن ، ومعرلــة الــذا  وحــر ابشــرل ، ومعرلــة ا:لـرين، وراء ابعرلــةوالقــدرا  مــا ، الـذاكرة
لـراد مـن مشـرل  لخويـة ومشـرل  التفاعـر أن تفسر أوج  القصور هذت ما يبديـ  هـ الء األ

االجتمــاع  إذ أ ــا عــادة مــا تتةــمن مرو ــا  معرليــة كمــا الــدا ك االســت دا  االجتمــاع  
 ، وك ابقابــر هنــا  تعــرل للقــدرا  ابعرليــة الــم تبــدو  واال تبــات ابشــرت ، واــرا األســئلة، للخــة

من ا خلدمة غ هـا أو ك سـبير تنميت ـا رغـم أ ـا   اكيزر منعزلة لدي م حيث ال يست دمون أيً 
، والتمييـز، كقدرة تعد جيدة وال بكس عا إذ أن هنا  أدلة على أن العمليـا  ابعرليـة كاال تبـات

 أو ترون أقر إعاقةد، ين إما أ ا ال تتعرض لإلعاقةواإلدرا  البصر  ابرا، والذاكرة
ذا  لعاليـة كبـ ة وتـك     VB-MAPP تقييم تطـور السـلو  اللفظـ  بر ام  يعدكما 

 أمــار ولاأــة األافــا  ذو  اضــطراا التوحــد وهــذا مــا  اإلعاقــةكبــ  علــى األافــا  ذو  
التــدلر اببرـــر هــو التـــدلر الســريل قبـــر تفــاقم ابشـــرلة  ( بـــكن  26ص، 1..2ا مــا  إليــ 
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وهرــذا ، ألن األافــا  يعتمــدون علــى والــدي م لتلبيــة حاجــا م، بســاعدة الطفــر علــى التطــور
علـــى النمـــو  أافـــاهلميركـــز التـــدلر اببرـــر علـــى تطـــوير م ـــارا  أوليـــاء األمـــور علـــى مســـاعدت 

 والتعلمد  
والعديـد مـن لـ  أييـة كبـ ة ك تنميـة اب ـارا  اب تلفـة  VB-MAPPبر ام   كما أن  

الدراســـة  لـــذل  حـــاو  الباحـــث ك، لـــدا األافـــا  ذو  اضـــطراا التوحـــد اب تلفـــة اعوا ـــ 
ـــة اب ـــارا  مـــن  هـــذت، وإكســـاعم واحلركـــ (البصـــر  والســـمع  ااإلدرا  جوا ـــ   احلاليـــة تنمي
قـا م علـى العديـد مـن األهـدال واإل شـطة اب تلفـة ويـتم التـدري  علـى اإلدرا  لل  بر ام  

الـــذ  يقـــد  لألافـــا  ك ســـن VB-MAPPمـــن لـــل  بر ـــام  واحلركـــ  البصـــر  والســـمع  
 سنوا د 1 – 4 منمبرر 

 
   البحثمشكلة 

القــراءا  حــو  الــرتاا الســيرولوج  وك ضــوء احلــاي ك ضــوء  البحــثمشــرلة  بــرز  
األافـــا  ذو  اضـــطراا التوحـــد لـــدي م  والـــم ت كـــد علـــى أن، واخلـــربا  العمليـــة واقـــل العمـــر
ي  ر بدرجـة   مما (احلرك و  السمع و البصر  ااب ارا  ابعرلية والم تتم ر ك اإلدرا   قصور ك
علــى االســتيابة ابل مــة علــى التواأــر اللخــو  واالجتمــاع  والتعبــ  عــن اإل فعــاال  و كبــ ة 

األلــراد ذ   ( ك أن  641ص، 2.64ا حممــد إليــ  أمــاروهــذا مــا ، ابتاحــة ك بيئتــ للم ــ ا  
اضــطراا التوحــد لــدي م مشــرل  معرليــة عديــدة ميرــن اعتبارهــا لصــا   معرليــة هلــم مــن 

وعـذا  وحـر ابشـرل د، ومعرلـة ا:لـرين، والقدرا  ما وراء ابعرلة، أم لت ا قصور ك الذاكرة
ذو  اضــــطراا التوحــــد التواأــــر اللخــــو  واالجتمــــاع  وجيــــد  ا األافــــال يســــتطيل أن القــــق 

األكــادمي   تييــة القصــور ك اب ــارا  ابعرليــة الــم يتتطلب ــا اعا ــ  و  النمــو ابعــركأــعوبة ك 
الباحـث  سـعىلـذا ، Blubaugh &Kohlmann, (2006اوهذا ما أمار إلي  األكادمي  

 لـــدا األافـــا واحلركـــ ( البصـــر  والســـمع  ااإلدرا  اعوا ـــ  اب تلفـــة مـــن احلـــاي إىل تنميـــة 
بر ـــام  تقيـــيم تطـــور الســـلو  عتمـــد علـــى ي ببحـــثمـــن لـــل  القيـــا  ، ذو  اضـــطراا التوحـــد

ة مــا لعاليــ  األســئلةجمموعــة مــن ك  البحــثوميرــن أــياغة مشــرلة  دVB-MAPP اللفظــ 
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 والســــمع اإلدرا  البصــــر  ك تنميــــة   VB-MAPP تقيــــيم تطــــور الســــلو  اللفظــــ  بر ــــام 
 التوحد؟ لدا األافا  ذو  اضطرااواحلرك  
 

 البحث:أهداف 
ك تنميــــة بعــــ   VB-MAPPالتبــــار لعاليــــة بر ــــام  تقيــــيم تطــــور الســــلو  اللفظــــ   (6ا

 دذو  اضطراا التوحد األافا  جوا   اإلدرا  االبصر  والسمع  واحلرك ( لدا 
متابعـــــــة اســــــتمرارية فســــــن أداء األافــــــا  ذو  اضــــــطرابا  التوحــــــد ك تنميــــــة اإلدرا   (2ا

-VBاالبصــــــر  والســــــمع  واحلركــــــ ( علــــــى بر ــــــام  تقيــــــيم تطــــــور الســــــلو  اللفظــــــ  

MAPPد 
 
 :ثبحال هميةأ

مقدم  لعنصر بناء اجملتمل وهم األافـا  وذلـ  مـن  كو    كاحلاي  البحثتتةح أيية  (6ا
 كألـــراد األســـرة  إمـــرا عـــن اريـــق  واحلركـــ  البصـــر  والســـمع اإلدرا  لـــل  تنميـــة 

 دذو  اضطراا التوحدحياة األافا   كأيية  من با هلا االربام  العلجية  ظرً 

جوا ـــ  اإلدرا  البصـــر  والســـمع  بعـــ   تنميـــة اســـرتاتيييا  ولنيـــا التعـــرل علـــى  (2ا
 د األافا  ذو  اضطراا التوحدلدا واحلرك  

-VBبر ــــام  كيفيــــة اســــت دا  إلقــــاء الةــــوء عـــــلى   ك بحــــثال اســــ م هـــــذيميرــــن أن  (3ا

MAPP لــــدا اعوا ــــ  اب تلفــــة مــــن اإلدرا  البصــــر  والســــمع  واحلركــــ  تنميــــة  ك
 أليية هذت اب ارا  ك الواقل العمل د اذو  اضطراا التوحد  ظرً األافا  

 
 :  البحث مفاهيم

 AUTISM:  التوحد -1

 اضطراب التوحد  :التعريف اإلجرائي لألطفال ذوي 
ــــذين يعــــا ون مــــن عيــــز  ابــــل ك التواأــــر والتفاعــــر االجتمــــاع  ك  هــــم األافــــا  ال

وولًقــا ، ووجــود أطــاك مترــررة حمــددة مــن الســلو  واإلهتمامــا  أو األ شــطة، ســياقا  متعــددة



7 

 

م هـم األافـا  الـذين يعـا ون مـن  قـ  أو  هلذت الدراسة يعـرل الباحـث اضـطراا التوحـد بـك  
هــــذت ســــت دا  او الــــذاكرة العاملــــة(  –اإلدرا   –ااال تبــــات  بعــــ  اب ــــارا  ابعرليــــةك قصــــور 

عــن أقــرا م العــاديني ابمــا لني ك حيــا م العمليــة والتعليميــة والــتلل م بصــورت لعالــ  اب ــارا  
ممــن هــم ك م ــر م ــارا  معرليــة ألــرا هلــم ك العمــر الــزمي كمــا يرو ــون أبطــك ك إكتســاا 

 كمقياس اإلدرا  إعداد الباحثد  الدراس  احلالية مبقاييسكما يقاس وذل    ي أعمارهم الزمن
 
 :VB-MAPP تقييم وتطور السلوك اللفظي برنامج  -2

 لهذة الدراسة بأنه : اطبق   اإجرائي   برنامج الويعرف الباحث 
والذ  ي دل إىل تنمية العديد من جوا   النمـو ام ـارا   الشاملة للتنمية بر ام  هو

م ــارا   –اب ــارا  ابعرليــة  –اب ــارا  االدراكيــة  –اب ــارا  االجتماعيــة  –النمــو اللخــو  
 هلــــذت اابًقــــاحلركيــــة( لــــدا األافــــا  ذو  اضــــطراا التوحــــد و  اب ــــارا  –مســــاعدة الــــذا  

 ذو  اضـطراا التوحــد لألافـا  تقــد  والـم ابتراملـة ابرتبطـة اخلــربا  مـن جمموعـةهو  الدراسـة
 لـــل  مــن األهــدال مــن جمموعــة تحقيــقل وتوجيــ  إمــرال فــل ســنوا  1 يإ 4 ســن مــن

 (احلركـ و   البصـر  والسـمع ااإلدرا   األافـا  هـ الء إكسـاا عـدل متنوعة تعليمية أ شطة
وذلـ  كمـا تقيسـة  الـزمي لعمـرهم بالنسـبةابعـرك  النمـو مـن ابناس  ابستو  إي عم للوأو 
 إعداد الباحث احلايد (واحلرك البصر  والسمع  ااإلدرا  مقاييس
ذو  هـــ  جمموعـــة مـــن اب ـــارا  الـــم يـــتم تـــدري  األافـــا  " اإلدراك البصرررري:  -3

علي ـــا واســت دام ا ك احليـــاة العمليــة والتعليميـــة وتتنــوني هـــذت اب ــارا  بـــني اضــطراا التوحــد 
احليــــم أو التمييــــز بــــني أو التمييــــز ســــواء كــــان التمييــــز بــــني األمــــياء مــــن حيــــث اللــــون م ــــارة 

كـــذل  م ـــارة التسلســـر مـــن حيـــث ،  األمـــرا  اهلندســـية أو بـــني األمـــرا  والصـــور ابتشـــاعة
أو من حيـث إدرا  العلقـا  البصـرية ، الطو  أو من حيث احليم أو حس  حدوا الشيئ

اب ـارا  مـن لـل  هـذت ومـن   يقـو  الباحـث بتنميـة ، يمابرا ية أو مـن حيـث إدرا   ابفـاه
يـتم قياســ ا وذلـ  كمــا  العديـد مــن األ شـطة والتــدريبا  الـ  تعمــر علـى تنميــة هـذت اب ــارا 

 إعداد الباحث احلايدالبصر   مقياس اإلدرا  من لل 
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ذو  هـــ  جمموعـــة مـــن اب ـــارا  الـــم يـــتم تـــدري  األافـــا   اإلدراك السرررمعي:  -4
علي ـــا واســت دام ا ك احليـــاة العمليــة والتعليميـــة وتتنــوني هـــذت اب ــارا  بـــني اضــطراا التوحــد 

والم تتم ر ك التمييز بني األأوا  اب تلفة سـواء كا ـل أأـوا  احليوا ـا  أو م ارة التمييز 
وكذل  م ارة التسلسـر ، أو التمييز بني الصو  ابرتفل وابن ف ،أأوا  وسا ر ابواأل 

عـن اريـق السـمل وترتيـ  العديـد مـن األحـداا  احليـم أو حسـ  حـدوا الشـيئمن حيـث 
ومــن   يقــو  الباحــث بتنميــة هــذت ، أو مــن حيــث إدرا  العديــد مــن ابفــاهيم، حســ  الســمل

وذلــ  كمــا يــتم قياســ ا مــن  ــا اب ــارا  مــن لــل  العديــد مــن األ شــطة الــ  تعمــر علــى تنمي
 إعداد الباحث احلايدالسمع  لل  مقياس اإلدرا  

ذو  هـــ  جمموعـــة مـــن اب ـــارا  الـــم يـــتم تـــدري  األافــــا   اإلدراك الحركررري:  -5
علي ـــا واســت دام ا ك احليـــاة العمليــة والتعليميـــة وتتنــوني هـــذت اب ــارا  بـــني اضــطراا التوحــد 

البصــر  م ــارة احلركــة العامــة واحلركــة الدقيقــة والــم تتم ــر ك قــدرة األافــا  علــى فقيــق التــ زر 
الطفر على أداء األ شطة الم تتطلـ  الدقـة ك احلركـة كاسـت دا  ابقـ   ةوقدر ، احلرك  اعيد

بطريقة جيدة كما أ   يستطيل أداء النشاك احلرك  بصورة دقيقة كالـدورن لليمـني أو اليسـار أو 
 ومــن   يقــو  الباحــث بتنميــة هــذت اب ــارا  مــن لــل  العديــد مــن األ شــطةالــدوران لل لــ  

وذلــ  كمــا يــتم قياســ ا مــن لــل  مقيــاس  والتــدريبا  الــ  تعمــر علــى تنميــة هــذت اب ــارا 
 إعداد الباحث احلايداإلدرا  احلرك  ى

 
 :البحثمحددات 

علـــى ابـــن   مـــب   يعتمـــد هـــذا البحـــث احلـــاي ىف تصـــميم محرررددات ميه يرررة :  -1
 د التيريىب
وافلـة مــن  ( افــًل  61ا أجريـل الدراسـة علــى عينـة قوام ـا  محرددات بشررية: -2

اعوا ــ  اب تلفــة مــن  العديــدك  ن قصــورالــذين يعــا ون مــو األافــا  ذو  اضــطراا التوحــد  
( سـنوا   1ـ  4وقد تراوحل أعمارهم الزمنية ما بني ا  واحلرك ( السمع و البصر  اإلدرا  ل

 د(1013مبتوسط عمر زميا
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-VB تقيـــــيم تطـــــور الســـــلو  اللفظـــــ  مت تطبيـــــق بر ـــــام محرررررددات مكانيرررررة :   -3

MAPP ـــم تتم ـــر ك  ك ـــكمني الصـــح ( العديـــد مـــن األمـــاكن وال ا مستشـــفى األحـــرارم الت
 دحمالظة الشرقية -بالزقازيق 
 VB-MAPP تقيـيم تطـور السـلو  اللفظـ  مت تطبيق بر ـام  محددات زميية : -4

   د2.68 –  2.67للتدلر اببرر لل  العا  الدراس  
 

 والدراسات السابقة(اإلطار اليظري البحث )أدبيات 
 اإلطار اليظري: أول  
 التوحد: اضطرابات طيف -1

 والــم احلاضــر الوقــل ك اوعً يمــ األك ــر ةيــالنما  االضــطرابا  مــن التوحــد إعاقــة تعتــرب
 ك ديمــد قصــور عــا وني ونيالتوحــد لاألافــا  ؛ اببرــرة الطفولــة مرحلــة لــل  اھورھظ بــدأي

ــالعنا ارا ھو ، االجتمــاع  التفاعــر  مــن اھ غــ عــن تتســم لئــة  لــونمي  ھل لــذا، بالــذا  ةي
  د ھ  مناسبة برام  إعداد إىل حاجة ك  ھعرجي مبا اخلاأة اجا ياالحت ذوا لئا 

يتعــرض الطفــر لــ  قبــر ال ال ــة  امعقــدً  اوعصــبيً  اطا يًــ ااضــطرابً  يعــدوإن اضــطراا التوحــد 
وميرـن النظـر إليـ  مـن جوا ـ  سـتة علـى أ ـ  اضـطراا طـا   ، ويلزمـ  مـدا حياتـ ، من عمـرت

ويظ ــر علــى هيئــة اســتيابا  ، علــى العديــد مــن جوا ــ  طــو الطفــر اعــا  أو منتشــر يــ  ر ســلبً 
ســلوكية قاأــرة وســلبية ك الخالــ  تــدلل بالطفــر إىل التقوقــل حــو  ذاتــ  د كمــا يــتم النظــر إليــ  

أ ـ  إعاقـة عقليــة اجتماعيـة متزامنـة أ  فــدا  علـى أ ـ  إعاقـة عقليــة، وإعاقـة اجتماعيـة، وعلــى
ك ذا  الوقـــــل، وعلـــــى أ ـــــ  طـــــط مـــــن أطـــــاك اضـــــطرابا  ايـــــ  التوحـــــد يتســـــم بقصـــــور ك 

عــن وجــود ســلوكيا  واهتمامــا   الســلوكيا  االجتماعيــة، والتواأــر، واللعــ  الرمــز  لةــًل 
، 2.64احممــد ، مـل اضـطراا قصـور اال تبـات اططيـة وترراريـة ومقيـدة، كمـا ا ـ  يــتلز  مرضـيً 

 (د61ص
 التوحد: اضطراب تعريف -أ

علــى  DSM5ُعــرل اضــطراا التوحــد ولًقــا للــدلير التش يصــ  اإلحصــا   اخلــامس 
ك الفــــرتة الراهنــــة ، أ  ــــ   عيــــز  ابــــل ك التواأــــر والتفاعــــر االجتمــــاع  ك ســــياقا  متعــــددة
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والفشـر ك األلـذ والـرد علـى اةاد ـة إىل تـدن ، ويتم ر ك  اعيز عن التعامر العااف  باب ر
العيــز ك ســلوكيا  التواأــر غــ  اللفظيــة ابســت دمة ك التفاعــر ، ك ابشــاركة باإلهتمامــا 

ووجود أطـاك مترـررة حمـددة ، العيز ك تطوير العلقا  واةالظة علي ا ول م ا(، االجتماع 
الفـرتة الراهنـة أو كمـا  بـل عـن اريـق تـاريخ احلالـة أو األ شـطة ك ، واالهتماما ، من السلو 

لرك أو تدين التفاعر مـل الـوارد ، اإلأرار على التشاب ، والم تتم ر ك  اططية مترررة للحركة
 د(APA, 2013, PP.50-51)  احلس ( مل ظ ور هذت األعراض ح  سن ال امنة

جتمـاع  والقـدرة أ ـ  عيـز ك التفاعـر اال Fitzpatrick  (p60 , 2004)ويـذكر 
 على الت ير مصحوا بعيز ك التواأر اللفظ  والتواأر غ  اللفظ  د

 
 خصائص األطفال ذوي اضطراب التوحد: -ب
  السلوك اإلجتماعي: -1

  ىه جماال  ب ل ة دتيفد رنمي التوحد ألافا  االجتماع  السلو  ك القصور نإ
 االجتمـــاع  التفاعـــر أمـــرا  كـــر  التوحـــد أافـــا  تينـــ ي :الجتمررراعي الت يررر  - 

 دم مع التفاعر ودوني نيالذ األم اص من رواباهل األافا   الءه قو ي ثيح
 عـن بح ـوني وال، نيمبـال  غـ مبـك  التوحـد أَافـا  أـ  و: ةيرالجتماع الالمبرالة -
 األمــ اص مــل مهوجــود عنــد حــ  بالســعادة شــعروني وال، نيا:لــر  مــل االجتمــاع  التفاعــر
 دنيا:لر 

، األأـدقاء علـى احلصـو  ك أـعوبة مـن التوحـد أافـا  عاىني :الجتماعي اإلرباك -
 ( 11ص، 1..2، احللىبااالجتماع  التفاعر إىل االلتقار وذل  راجل إىل

 
 األنشطة واإلهتمامات: -2

توجـــد أطــــاك ســـلو  واهتمامــــا  ترراريـــة وذلــــ  ك واحـــد مــــن أربعـــة حمرــــا  يبــــدي ا 
 ه   الطفر

 طط  واحد غ  عاد د اال شخا  باهتما  -

 الرتابة والروتنيد -
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 اتباني أسالي  ططية لألداءد -

 (د631–631ص، ص 2.64، احممد اال شخا  بكجزاء من األمياء -

 ارسميـ الطفـر ذو  اضـطراا التوحـدأن  إىل (Wolf , 2005) دراسـة كمـا أمـارا 
  (2002 دراســة  تــا   وليــا ى وكــذل  تلقــا ى بشــرر وختتفــى ر ــتظ ةيــطط ةيســلوك اأ واًعــ

(Bikle, تةمني النمطى السلو  أن إىل أمار  ال  
 دمتعمدة  غ ةيتلقا  حركا  -

 دمستمر بشرر النفس ذاءيإ -

 دي التخ احتما  وعد  الرتابة هوس -

 ددا را كروا  بشرر اءياألم  يوفر  نيديال رلرلة متررر، و خز نينيالع رلة -

لـــــــــــرك احلساســـــــــــية هـــــــــــذت ابشـــــــــــرل   نةـــــــــــمتوت لمشررررررررررركالت الحسرررررررررررية :ا -3
hypersensitive ــــ  احلســــ ، و قــــ  احلساســــية ــــارة احلســــية، والتين ، والبحــــث عــــن اإل 

 proprioceptionواإلدرا  ابرـــــــــــــــاين ، vestibularومشـــــــــــــــرل  التيـــــــــــــــ  الـــــــــــــــدهليز  
 (د631، ص2.64، احممد sensory integration ،ومشرل  الترامر احلس 

ويبـــدو هـــذا اضـــطراا ك اإلدرا  احلســـ   إن األافـــا  ذو  اضـــطراا التوحـــد لـــدي م
 االضطراا ليما يل  

 :  لــــوحظ وجــــود رد لعــــر غــــ  مناســــ  لتــــارة ال  باليسرررربة لحاسررررة اللمرررر
وتـارة يتينبــون أن يلمسـ م أحـد ليقـاومون عمليــة غسـر الشـعر أو تســرال  أو ، يشـعرون بـاألم
 ق  أظالرتد
 :لتوحـد تبـدو إن اسـتيابة األافـا  ذو  اضـطراا ا باليسبة لحاسة البصرر

لبينمــا ال يررت ــون برايــة األمــ اص إذا مــروا أمــام م كــك م ال يبصــرون،  ــدهم ، غــ  ابيعيــة
 يبتعدون عن األضواء ابب رة وقد يةعون أيدي م على أعين م عند التعرض ابفاجئ للةوءد

 :ن بعـ  األافـا  فـالون مـن أأـوا  معينـة م ـر إ باليسبة لحاسة السمع
ــــدي م علــــى  ذا ــــم، والةوضــــاء، أــــو  مرــــرب ــــراهيما ليتينبوهــــا بوضــــل أي ، ص 2.66،إب

 (د86
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 الخصائص المعرفية: -4
يعــــاين األلــــراد ذوو اضــــطراا التوحــــد مــــن مشــــرل  معرليــــة عديــــدة ميرــــن اعتبارهــــا  

ـــذاكرة ـــة تتم ـــر ك قصـــور ال ـــة، لصـــا   معرلي  ومعرلـــة اال فعـــاال ، والقـــدرا  مـــا وراء ابعرلي
 (د021، ص 4102احممد ، ابشرل وم ارا  حر ، الذا و 

االافـــا  ذو  اضـــطراا التوحـــد يعـــا ون مـــن  قـــ  مـــديد ك القـــدرة علـــى اال تبـــات  إن  
ولاأة اال تبات ابرتابط الذ  يقصد ب  متابعة ابتحدا بـالنظر إليـ  وإىل الشـ ء الـذ  جيـذا 
اال تبـــات   معـــاودة النظـــر للمتحـــدا مـــرة ألـــرا وتتبـــل اإلميـــاءا  واإلمـــارا  الـــم تصـــدر منـــ  

بطريقة لفظية أوحركيةد وألن الطفر ذو  اضـطراا التوحـد يفتقـد لل تبـات ومن   تقليد ا:داء 
، والرتديــد، لتنمــو اللخــة لديــ  بطريقــة عشــوا ية ويخلــ  علي ــا النطــق ابقلــوا، واال تبــات ابــرتابط
  (د17-10،ص ص  4100، إبراهيموقل  الةما را

للردلي  التشخيصري  اوفق ر التوحردخصرائص اضرطراب  مھأ الباحرث وأخير ا يصريف
  :لىي إلى ما DSM5اإلحصائي الخام  

ك الفـــــرتة ، أواًل عيــــز  ابـــــل ك التواأـــــر والتفاعـــــر االجتمـــــاع  ك ســـــياقا  متعـــــددة
 الراهنة أو كما  بل عن اريق تاريخ احلالة من لل  ما يل  
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يرتاوا على سبير اب ا  من األسلوا االجتمـاع  ، عيز عن التعامر العااف  باب ر -
أو ، والفشــــــر ك األلــــــذ والــــــرد علــــــى اةاد ــــــة إىل تــــــدن ك ابشــــــاركة باإلهتمامــــــا ، الخريــــــ 

 اال فعاال د

 العيز ك سلوكيا  التواأر غ  اللفظية ابست دمة ك التفاعر االجتماع د -

العيـــز ك تطـــوير العلقـــا  واةالظـــة علي ـــا ول م ـــا ؛ تـــرتاوا مـــن أـــعوبا  تعـــدير  -
 االجتماعية اب تلفة إىل أعوبا  ك مشاركة اللع  الت يل دالسلو  لتل م السياقا  

أو األ شـــطة وذلـــ   صـــو  ، واالهتمامـــا ،  ا ًيـــا  أطـــاك مترـــررة حمـــددة مـــن الســـلو 
ا نــني ممــا يلــ  علــى األقــر ك الفــرتة الراهنــة أو كمــا  بــل عــن اريــق تــاريخ احلالــة مــن لــل  مــا 

 يل  
اء  علـى سـبير اب ا  اأطـاك حركيـة بسـيطة أو اسـت دا  األمـي، ططية مترررة للحركـة -

 الصدا اللفظ (د، تقلي  األمياء –أ  األلعاا  –

أو أطـاك اقسـية للسـلو  اللفظـ  ، واإللتزا  غـ  ابـرن بـالروتني، اإلأرار على التشاب  -
 وغ  اللفظ د

إهتمامـا  حمــددة بشــدة ومــاذة ك الشــدة أو الرتكيــز والــم تتم ــر ك االتعلــق الشــديد  -
 اال شخا  باألمياء غ  ابعتادة(أو 

أو اهتمــا  غــ  عــاد  ك اعوا ــ  احلســية ، لــرك أو تــدين التفاعــر مــل الــوارد احلســ  -
ــــــــألم ودرجــــــــا  احلــــــــرارة ــــــــة اعــــــــد  االكــــــــرتاا الواضــــــــح ل واالســــــــتيابة الصــــــــوتية ، مــــــــن البيئ

 (APA, 2013, PP.50-51)لألأوا (د

 
 perception  اإلدراك - 2
 مفهوم اإلدراك: -أ

( أن مف ـــو  اإلدرا  يشـــ  إي  تلـــ  العمليـــة الـــم 421ص، 1..2ا القريطـــ ذكـــر 
 ةــــف  عــــن اريق ــــا معــــاين ودالال  علــــى اب ــــ ا  وابعلومــــا  الــــم تــــرد إلينــــا عــــرب احلــــواس 
اب تلفـــة، مـــن لـــل  اســـتقباهلا وتفســـ ها، وتنظيم ـــا وتصـــنيف ا ومعاعت ـــا، ك أـــورة ميرـــن 

 معي لزيادة وعينا مبا اليط بنا دل م ا، واست دام ا ك كليا  ذا  
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( أن اضــــطراا التوحــــد ك جــــوهرت يعــــد 6.3، ص2.64ا احممــــد أيًةــــ أمــــاركمــــا 
وال ، وأن ه الء األافا  ال يستطيعون إدرا  ابواق  الـذين يوضـعون ليـ ، ك اإلدرا  ااضطرابً 

ر حـــ  إدرا  اخلطـــر احلقيقـــ  ك أ  موقـــ  مـــن تلـــ  ابواقـــ  لقـــد الـــاو  الطفـــر علـــى ســـبي
أو أ  مرـان مرتفـل برـر  قـة وبـل أدىن لـول ، أو النالذة، اب ا  أن ميش  على حالة السلم

من ذل  ابوقـ  وقـد الـاو  إذا ذهـ  إىل الشـاائ أن يـدلر عـرض البحـر حـ  وهـو يرتـد  
ملبس  وذل  لرغبت  ك السباحة دون أدىن معور باخلول من ذل  د وقد يرجل كر هـذا إىل 

ل طر احلقيق  ك تل  ابواقـ  الـم ميرـن أن يتعـرض هلـا علـى مـدار اليـو  عد  إدرا  الطفر ل
 بككمل د

( إىل أن األافـــا  ذو  اضــطراا التوحـــد يعـــا ون 71، ص2.64ا كمــا أمـــار حممــد
أو  امـن قصــور ك العمليـا  احلســية اإلدراكيـة حيــث يرــون هنـا  إلــراك ك ذلـ  ســواء ارتفاًعــ

وقـد يرجـل ، درة مـن جا بنـا علـى التوقـل باالسـتيابةوذل  من موق  إىل  لـر دون قـ ااخنفاضً 
 ذل  إىل ألطاء ك اإلدرا  من جا   الطفرد

ويســـــت ل  الباحـــــث مـــــن التعريفـــــا  الســـــابقة أن اإلدرا  م ـــــارة م مـــــة مـــــن ضـــــمن 
اب ــارا  ابعرليــة والــم تعتــرب وســيلة م مــة للتريــ  مــل ألــراد اجملتمــل  وكــذل  يســاعد اإلدرا  

وإدرا  العلقا  الزمنية وابرا يـة وأن ، لقا  بني ابوضوعا  اةسوسةالطفر على ادرا  الع
سـواء  ينياإلدرا  من العمليا  العقلية ابس لة على تنمية جوا   النمو لدا األافـا  التوحـد

األكادمييـــة أو ابعرليـــة لـــذل  ركـــز الباحـــث علـــى تنميـــة اإلدرا  ك   ـــ  لخويـــة أو مـــن الناحيـــة ال
 احلايد

 اإلدراك:أنواع  -ب
 يقسم اإلدراك حس  الحاسة إلى ما يأتي:

 أن اإلدرا  الســمع   إىل ( 38ص، 4002احليـاو  ا أمـار  اإلدراك السرمعي: -
يـــتم اســـتقبا  اب ـــ  االصـــو ( القـــاد  مـــن األذن إىل العصـــ  الســـمع  وإىل مراكـــز الســـمل ك 

 الف  الصدغ د
ك اإلدرا  السـمع  وذلـ  كمـا  اواضـحً  اإن الطفر ذو  اضطراا التوحد يعـاين قصـورً 

( أن الطفر ذا اضطراا التوحد يبدو وكك   أأـم حـ  وإن  6.2،ص 2.64حممد اوضح  
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لنيــدت علــى ســبير اب ــا  يعــرب الشــارني غــ  عــا ء بتلــ  ، كا ــل قدراتــ  علــى الســمل عاديــة
وقـد ال ، السـيارةأو بصو   لة التنبي  الم يطلق ا سـا ق تلـ  ، السيارة ابسرعة الم تس  حنوت

، وال يلتفـل إلي ـا م مـا كا ـل درجـة حـد ا أو مـد ا، يررتا باألأوا  اب تلفـة مـن حولـ 
 دايبدو وكك   ال يسمع ا مجيعً 

األافا  ذو  اضـطراا التوحـد يعـا ون مـن قصـور مـديد ك اإلدرا  السـمع   أن   كما
يبـــدون  اواحيا ًــ، ةحيــث أمــار أن األافــا  ذو  اضــطراا التوحــد يســتييبون اســتيابة ســلبي

ويلحظ علي م اسـتيابا  غريبـة عنـدما يسـمعون ، لول مديد لبع  األأوا  والةوضاء
 (د44ص ، 2.66،إبراهيم لعالية اأأوا  معينة م ر أو  مرربا  الصو  ا

الطفـــر ذو  اضـــطراا التوحـــد مييـــر إىل ااهـــر األأـــوا  الشـــديدة ك حـــني  كمـــا أن  
كمــــا أن بعــــ  األأــــوا  تزعيــــ  بدرجــــة ،  بــــاا ينيــــذا إىل أــــو  فريــــ  لعبــــة أو جــــرس

مــديدة م ــر  بــاا الرلــ  أو أــو  دراجــة هوا يــة  ك حــني أ ــ  ال يبــد  أ  حساســية حنــو 
 (د14، ص 2.61، االقمش أو  أرال  أو أياح 

 اإلدراك البصري: -

أن اإلدرا  البصــر  هــو ل ــم اب ــ ا  القادمــة إىل ( 83ص، 4..2احليــاو  ا أمــار
حيــث تنتقــر الصــورة مــن مــبرة العــني إىل العصــ  البصــر  وإىل ابســارا  ، عــن اريــق البصــر

 البصرية   إىل مراكز اإلدرا  البصر  ك الف  القفو  من القشرة اب يةد
األافا  ذو  اضطراا التوحد لدي م مشـرل  ك اإلدرا  البصـر  ليوضـح  أن   كما

وال يتتبــل ، ال ينظــر إىل مــا الد ــ لنيــد الطفــر ، أن اســتيابت م غــ  مناســبة للم ــ ا  البصــرية
األ  واألا ببصــرت كمــا يفعــر الطفــر العــاد  د بينمــا  ــدت منــزع  إذا تعــرض لألضــواء ابب ــرة 

 (د44ص ، 2.66،إبراهيم ل يدت على عيني القد ية
ال يطيـــر تركيـــز النظـــر علـــى أ  مـــ ء ،ولـــيس  ذو  اضـــطراا التوحـــدالطفـــر  كمـــا أن  

يعرلون كي  يتم توظيـ  البصـر للتواأـر  ل م القل البع ، لقط على أعني ا:لرين كما يتو 
مـــل ا:لـــرين بـــدون كلمـــا  ،أو كيـــ  يقـــرأون مـــا يرتســـم علـــى وجـــوت ا:لـــرين، وهـــذا يعـــي 
ببســااة أن األافــا  التوحــديني غــ  قــادرين علــى ل ــم اإلميــاءا  والتلميحــا  الــم تبــدو علــى 

 (د83ص، 2..2، ر ص فمر ك ايا ا معان ك  ة اوجوت ا:لرين والم
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 اإلدراك الحركي: -
حـــدوا مشـــرل  ك ملييـــز ابعلومـــا  اللمســـية يـــ د  إىل قصـــور ك الـــتحرم ك  إن  

، وتـ  ر علـى الـتحرم ك حركـة اليـد كـالقب  باليـد، احلركا  الربـ ة كـالتوازن واخلمـو  احلركـ 
وكــذل  يــ  ر عــد   ،واســت دا  األدوا ، وم ــارا  تنــاو  االمــياء باأليــد ، وتباعــد األأــابل

، 2.64، احممـــــــدوتنـــــــاو  الطعا ، والتحـــــــدا، شـــــــ واب، التمييـــــــز اللمســـــــ  علـــــــى الوقـــــــول
 (د646ص

األافــــا  ذو  اضـــــطراا التوحــــد يعـــــا ون مـــــن تشــــوها  ومظـــــاهر تـــــكلر اإلدرا   إن   
احلركـــ ، كمـــا يشـــ  أن هنـــا  مظـــاهر الـــتل  أساســـية كتلـــ  ابلحظـــة علـــى مســـتوا احلركـــة 

 (د .7ص ، 2.62، و يو س، ا صار الرب ة( –االدقيقة 
وبعــــد العــــرض الســــابق يوضــــح الباحــــث أن األافــــا  ذو  اضــــطراا التوحــــد لــــدي م ج

ـــة اب تلفـــة ااإلدرا  البصـــر   العمليـــا اضـــطراا ك  ـــإلدرا  -اإلدرا  الســـمع   –اإلدراكي ال
أن إىل  ( (Schopler & Gary ,1995, p16سـروبلر وكــاج  كمــا أمــار احلركـ  (  
وأ ــا غــ  م يــكة وأن ردودهــم ة بك ــا لتلفــ ذو  اضــطراا التوحــد ينتب ــون إىل البيئــةاألافــا   

عاديـة  وقـد ولـد  هـذت الواالهتمـا  إىل ميـزا  التحفيـز غـ   غ  ابيعية على اةفزا  احلسـية
 دابلحظا  الر   من التر نا  بشكن القدرا  اإلدراكية األساسية ألافا  التوحد

والــذ   VB-MAPP تقيــيم تطــور الســلو  اللفظــ  بر ــام ولـذل  اســت د  الباحــث 
التــو  علــى أهــدال ولنيــا  واســرتاتيييا  وأ شــطة تُــ دا بتسلســر وترتيــ  منطقــ  تعمـــر 

 (داحلرك  و  -السمع  و –اب ارا  اإلدراكية اب تلفة االبصر   فسني على
 VB-MAPP تقييم تطور السلوك اللفظي برنامج -3
 نشأة التدخ  المبكر. -أ

  (sunburg,m.,2008) أـــن بـــور  مـــل دليـــر اأـــمم هـــذا الربتوكـــو  لـــيقم ســـويً 
علــى فليــر الســلو  اللفظــ   قــدرا  النمــو وبيا ــا  الفحــ   VB.mappبر ــام    ويســتند

علــى أافــا  مرتملــ  النمــو وأافــا  مصــابني  6117عــا   skinnerابيــداين الــذ  قــا  بــ  
كمـــا ملرـــن ،  بالتوحـــد وأافـــا  يعـــا ون مـــن مشـــرل  طـــو ألـــرا علـــى مـــدا ســـنوا  عديـــدة
وألصـــا يو  ألصـــا يو النطـــق وحمللـــو الســـلو  واأللصـــا يون النفســـيون وأســـاتذة الرتبيـــة اخلاأـــة
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كمــا ،  إضــاليةمعطيــا   العــل  الــوظيف  و بــاء األافــا  ذو  االحتياجــا  اخلاأــة مــن للــق
التــو  علــى توأــي  مــوجز للعناأــر األساســية للنظريــة الســلوكية للخــة وتعريفــا  وأم لــة علــى 
اب ـــارا  والعقبـــا  الـــم يـــتم تقيم ـــا مـــن لـــل  بر ـــام  تقيـــيم تطـــور الســـلو  اللفظـــ  م ـــر 

كمـــا ينبخــــ  أن يرـــون الفــــاح  علـــى ااــــلني ،  االســـتيابة اللفظيــــة( –التســــمية  –االطلـــ  
 بالتحلير السلوك  والنظرية السلوكية لف م اللخةد

 VB.mapp السلوك اللفظيبرنامج تقيم تطور  تعريف -ب

، يقو  هـذا الرب ـام  علـى فليـر السـلو  التطبيقـ  لألافـا  مـن ذو  اضـطراا التوحـد
ويترــون ، تقــد  لألافــا  ك عمــر التــدلر اببرــر، عــن اريــق جلســا  علجيــة لرديــة مر فــة

م هــذت األهــدال إىل ومت تقســي، هــدل تــدري  مقدمــ  ك قــوا م تدريبيــة (676االرب ــام  مــن 
  ل ة مستويا د

، مـن م ـارا  اال تبـات   مـن لـل  اعلـوس ابسـتقر ويركز الرب ام  ك جماالت  على كًل 
، بـــــ ةوم ــــارة التقليــــد ومت تقســـــيم ا إىل قســــمني   احلركــــا  الدقيقــــة والر، التواأــــر البصــــر 

اب ـــارا  مـــا قبـــر ، واللخـــة التعب يـــة  م ـــارا  اللخـــة االســـتقبالية، والتســـمية، والطلـــ ، والرتديـــد
واب ــــارا  األكادمييــــة ، االســــتمرارية، األكادمييـــة   ابقابلــــة وإكمــــا  األ شــــطة بشــــرر مســــتقر

، 2.61االبـار،  واب ـارا  االجتماعيـة، م ـارا  اللعـ ، الرياضـيا ( –الرتابـة  –االقـراءة 
 د)67ص

  VB-mapp تقيم تطور السلوك اللفظي برنامج مكونات -ج
 والتي تتمث  في اآلتي: يتكون هذا البرنامج من خمسة عياصر

التبــار تقيــيم القــدرا  والــذ  يعــد أســاس هــذا الرب ــام  ،أــمم هــذا  العنصــر األو   
يقــيس ، االلتبــار لل ــرو  بنمــوذ  للم ــارا  اللفظيــة وم ــارا  ألــرا موجــودة لــدا الطفــر

اسـتيابة  –والـم تتم ـر ك االطلـ  منطقـة م اريـة  61قـدرة مـن لـل   .67هذا االلتبار 
ترديـد  –حماكـاة حركيـة  –السلو  االجتماع   –اللع  ابستقر  –اإلدرا  البصر   –مسعية 

ولـق  ـلا القـراءة احلسـاا (  –الرتكي  اللخـو   –السلو  اللفظ  أ ناء الرل  –األأوا  
 م ر(د 48 – .3، م ر .3 – 68، م ر 68 – .مستويا  تطورا
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( عقبـة 24  ا االعنصر ال اين   هو التبار تقيـيم ابعيقـا  اللفظيـة والـذ  يقـد  تقييًمـ
والـم تتم ـر ك ا  اكتساا اللخة والتعلم يواج  ا األافا  الـذين يعـا ون مـن تـكلر ك اللخـة أم

غيـــاا أو  –غيـــاا أو تـــدهور الطلـــ   -الســـيطرة علـــى األوامـــر -ا:  االســـلوكيا  الســـلبية 
 –غيـــاا أو تـــدهور قـــدرة الطفـــر علـــى اةاكـــات احلركيـــة  –تـــدهور قـــدرة الطفـــر علـــى التســـمية 

ـــد األأـــوا   ـــاا قـــدرة الطفـــر علـــى تردي ـــاا قـــدرة الطفـــر علـــى اإلدرا  البصـــر  أو  –غي غي
غيـــاا قـــدرة الطفـــر علـــى إجـــراء  –غيـــاا قـــدرة الطفـــر علـــى االســـتماني  –مطابقـــة األمـــرا  

الفشـر ك فقيـق  –غيـاا قـدرة الطفـر علـى التفاعـر االجتمـاع   –حوار باست دا  كلما  
 ميم دإخلددد(دالفشر ك التع –ملييزا  مشرواة 

 د االعنصر ال الث  التبار تقييم ج وزية الطفر لإل تقا  إىل بيئة تعليمية أقر تقييدً 
والـــذ  ي ـــدل إىل  اب تلفـــة العنصـــر الرابـــل   التبـــار فليـــر اهلـــدل واجتيـــاز اب ـــارا 

 مـامًل  از ة اب ـارا  ااخلطـوا  التابعـة اللتيـار القـدرا ( حيـث يشـرر هـذا االلتبـار دلـيًل 
م ــارة تعمــر علــى  ..1بــن   الســلو  اللفظــ  ليحتــو  هــذا االلتبــار علــى مــا يقــارا مــن 

فليــــر اهلــــدل مطــــورة ومرتبــــة ومقدمــــة ك مــــرر قــــوا م وجــــداو  لصصــــة الجتيــــاز اب ــــارا  
 اب تلفةد

ظــــ  وأهــــدال تطــــور الســــلو  اللفتقيــــيم توظيــــ  بر ــــام   يتم ــــر ك العنصــــر اخلــــامس 
 Naccarelli & Forbes,2016, pp.1-15).ابر ام  التعليم الفرد 

  
إىل أن التـــدلر اببرــر وبراجمـــ  يســـ م ك تطـــوير الطفـــر  احلـــاي يشـــ  الباحـــث اوألــ ً   

( حيـــــث إن احركًيـــــ -ااجتماعًيـــــ – امعرلًيـــــ –اســـــلوكيً  - االخويًـــــ وإمرا ياتـــــ  مـــــن كالـــــة جوا بـــــ 
ك ســن مبرــر يعمــر علــى مســاعدة ذو  اضــطراا التوحــد اكتشــال القصــور لــدا األافــا  

هـــ الء األافـــا   وتقـــدا اخلـــدما  الـــم تتناســـ  مع ـــم ك ســـن مبرـــر ممـــا يعمـــر علـــى عـــد  
إضــــــاعة الوقــــــل علــــــي م ك تنميــــــة كالــــــة جــــــوا ب م لاأــــــة أن ا:بــــــاء ال يلحظــــــون مظــــــاهر 
االضــطراا لــدا الطفــر إال عنــدما يوجــد مــل أافــا   لــرين م ــر االلتحــاق بــدور احلةــا ة أو 

ون هــ  بدايــة ظ ـــور األعــراض ولرــن التطــور التــارف  للطفــر يرشـــ  يعــدل، ابدرســة دلــو 
ــ تقيــيم تطــور  عــن بدايــة مبرــرة الضــطراا التوحــد، وك هــذت الدراســة يــتم تقــدا بر ــام  اغالًب
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اإلدرا   –لتطــــوير بعــــ  جوا ــــ  اإلدرا  ااإلدرا  البصــــر   VB-mapp الســــلو  اللفظــــ 
ألافـــا  ذو  اضـــطراا التوحـــد وأن هـــذا الرب ـــام  مقـــد  لـــدا ا اإلدرا  احلركـــ ( –الســـمع  

لألافــا  ك ســن مبرــر ا  يقــو  علــى أســس التــدلر اببرــر ك تنميــة اب ــارا  اب تلفــة لــدا 
تناســ  مـــل هـــذت األدوا  واالســـرتاتيييا  الـــم ت ااالافــا  ذو  اضـــطراا التوحـــد مســت دمً 

 الفئة ك ذل  الوقلد
 

 دراسات سابقة:
تنميـــة اال تبـــات واإلدرا  لـــدا أافـــا  التوحـــد مـــن  (2.61لـــاروق ااســـت دلل دراســـة 

وقـد ترو ـل عينـة الدراسـة مـن ، لل  بر ام  تـدلر مبرـر قـا م علـى  ظريـة الترامـر احلسـ 
(، وترتاوا أعمـارهم الزمنيـة 11 – 11( أافا  من التوحد ترتاوا معامر ذكا  م ما بني ا1ا

وقـــد اســـت دمل الدراســـة ، دي م متوســـطةســـنوا  و ســـبة اضـــطراا التوحـــد لـــ 1- 4مـــا بـــني 
مقيــــاس تقـــدير اإلدرا  لــــدا ، األدوا  ا:تيـــة   مقيــــاس تقـــدير اال تبــــات لـــدا أافــــا  التوحـــد

، مقيـاس سـتا فورد بينيـ  للـذكاء الصـورة الرابعـة، مقيـاس تقـدير التوحـد الطفـوي، أافا  التوحـد
ن أـحة الفـروض حيـث وقد توألل لـروض الدراسـة إىل التحقـق مـ، مقياس السلو  التريف 

أ بتل الدراسة التحسن ك مستوا اال تبات واإلدرا  لـدا ألـراد اجملموعـة التيريبيـة الـذين تلقـوا 
الرب ــــام  ك مقابــــر اجملموعــــة الةــــابطة الــــم م تتلقــــى أ  بــــرام  وم يظ ــــر علي ــــا أ  فســــني 

 مقار ة بالتيريبيةد

العلقـة بـني بر ـام  لحـ    Dixon, M.,et al (2015) اسـت دلل دراسـة كمـا 
   اللخــو و مــن م ك جا ــ  التحليــر الســل ( ك تــك   كــًل PEAK( وبر ــام  اVB-mappا

( 31وقـد امـتملل الدراسـة علـى عينـة قوام ـا ا، ابعقد لـدا األافـا  ذو  اضـطراا التوحـد
وقــد توأــلل  تــا   الدراســة إىل أ ــ  ، التبــار لرعــ  للســلو  اللفظــ  .68ومت تطبيــق ، افــًل 

( باســــــت دا  ارتبــــــاك PEAK( وبر ــــــام  اVB-mappعلقــــــة قويــــــة بــــــني بر ــــــام  اتوجــــــد 
 ا( أقــوا وذلــ  يعــد م مــرً VB-mappولرــن كــان جممــوني الــدرجا  علــى بر ــام  ا، ب ســون

 داقويً 
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( قيـــاس  لاعليـــة بر ـــام  تـــدلر مبرـــر مقـــرتا 2.63بينمـــا اســـت دلل دراســـة كامـــر ا
ابعرليـــة والتواأـــلية لـــد  األافـــا  التوحـــديني باســـت دا  أ شـــطة منتســـور  ك تنميـــة اب ـــارا  

ينقســــمون إىل  ( افــــًل .2ولتحقيـــق هــــذا اهلـــدل لقــــد أجريـــل الدراســــة علـــى عينــــة قوام ـــا ا
كمــــا امــــتملل الدراســــة علــــى األدوا  ا:تيــــة مقيــــاس اب ــــارا  ،  جممــــوعتني اريبيــــة وضــــابطة

ســة إىل تنميــة اب ــارا  وقــد توأــلل أهــم  تــا   الدرا، مقيــاس التواأــر غــ  اللفظــ و  ابعرليــة
ـــة ابتم لـــة ك ااإلدرا   الـــذاكرة ( وكـــذل  فســـن اب ـــارا  التوأـــيلية لـــدا األافـــا   –ابعرلي

 التوحدينيد

( تنميــة بعــ  اب ــارا  ابعرليــة لــدا عينــة مــن 2.62كمــا اســت دلل دراســة مــروان ا
االافـــا   ( حالـــة مـــن.3وقـــد امـــتملل الدراســـة علـــى عينـــة ســـيرومرتي  قوام ـــا ا، التوحـــديني

(ســـن  ويتلقـــون  فـــس اخلـــدما   62 – .6التوحـــديني الـــذكور الـــذين تـــرتاوا اعمـــارهم مـــن ا
اللتبـــار  ا(درجــة ولًقـــ 81 – 11التعليميــة ك م سســـة واحــدة وتـــرتاوا  ســـ  ذكــا  م مـــنا 

( أافــا  توحــديني ذكــور .6علــى عينــة اريبيــة بواقــل ا ابينيــ  للــذكاء وامــتملل الدراســة أيًةــ
وقــد امــتملل الدراســة علــى األدوا  األتيــة   ، ( ســن  62 – .6ارهم مــن اممــن تــرتاوا أعمــ
 ( ،مقيـاس التصـني  4..2لتوحـد إعـداد حم حممـد عبـد الـرمحن ومـ  حسـنا لمقياس جيليا  

 -هـاجن –مقياس ستا فورد بيني  االصورة الرابعة( اعداد  ور دي  ، إعداد الباحثوالتسلسر 
وقــد توأـــلل أهـــم ، الرب ــام  اب ـــارا اعــداد الباحـــث، (6117ســاتلر تقنـــني لــويس مليرـــةا 

 تا   الدراسة إىل فقق الفرض االو  حيـث توجـد لـروق دالـة إحصـا يا بـني درجـا  األافـا  
ك اجملموعة التيريبية ك القياسني القبل  والبعد  على م ارة التصـني  ااـات القيـاس البعـد ،  

التيريبيــة ك  أافــا صــا يا بــني درجــا  دالــة إح فقــق الفــرض ال ــاين حيــث توجــد لــروقكمــا 
فقـق الفـرض ال الـث حيـث و ، القياسني القبلـ  والبعـد  ب ـارة التسلسـر ااـات القيـاس البعـد 

التيريبية ك القياسني البعـد  والتتبعـ  ب ـارة  أافا ال توجد لروق دالة إحصا يا بني درجا  
التيريبيـــة ك القياســـني أافـــا    دالـــة إحصـــا يا بـــني درجـــا ال توجـــد لـــروق وألـــ ًا، التصـــني 
 دتتبع  ب ارة التصني البعد  وال
إي تنميـة اب ـارا    Sullivan-smith, Monica(2008)است دلل دراسـة بينما

ــــة وابعرليــــة( لــــد  األافــــا    ذو  اضــــطراا التوحــــداحلســــية ااعوا ــــ  االجتماعيــــة واال فعالي
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باسـت دا  بر ـام  مو تيسـور ، ولتحقيـق هـذا اهلــدل أجريـل الدراسـة علـى عينـة ترو ـل مــن 
وقـــد توأـــلل أهـــم  تـــا   ، مـــن األافـــا  التوحـــديني ك مرحلـــة مـــا قبـــر ابدرســـة ( افـــًل 61ا

ـــام   ـــة ك تنميـــة اب ـــارا  احلســـية لـــد  األافـــا   مو تيســـور الدراســـة إىل أن  بر  ـــر لاعلي أك 
 ما قبر ابدرسة ك حا  مقار ت  بالطريقة التقليدية ك التعليمدالتوحديني ك مرحلة 

 تعقي  عا  على الدراسا  السابقة 
-VBمــن حيــث اهلــدل لقــد هــدلل معظــم الدراســا  الســابقة إىل اســت دا  بر ــام  

mapp  وبعــ  الــربام  األلــرا والــم  ــدل إىل تنميــة اب ــارا  اللخويــة واب ــارا  ابعرليــة و
تماعية  واب ارا  اإلدراكية لدا األافا  ذو  اضطراا التوحـد والتككيـد علـى اب ارا  االج

أمــا الدراســة احلاليــة لت ــدل إىل ، أييــة بــرام  التــدلر اببرــر لألافــا  ذو  اضــطراا التوحــد
لـــدا األافـــا   احلركـــ ( –الســـمع   –بعـــ  اعوا ـــ  اب تلفـــة مـــن اإلدرا  االبصـــر  تنميـــة 

-VBباسـت دا  بر ـام   71 – .7ترتاوا  سبة ذكا  م بـني ذو  اضطراا التوحد والذين 

mappد 
أمــا مـــن حيـــث ابـــن   لقــد اتةـــح مـــن لـــل  العــرض الســـابق للدراســـا  الســـابقة أ ـــ  

 أما الدراسة احلالية قد است دمل ابن   مب  التيري د، غل  علي ا ابن    مب  التيري 
مــن حيــث العينــة لقــد التلفــل بعــ  الدارســا  ك حيــم العينــة ابســت دمة مــا  أمــا  
أمـا الدراسـة احلاليـة ، ( سـنة22ــ3والتلفـل ك العمـر بـنيا، ( افًل 43( أافا  و ا 3بني ا 

مـن ذو  اضـطراا التوحـد مبتوسـط  ( افـًل 61لقد امتملل عينة الدراسة علـى عينـة قوام ـاا
 (د1-4عمر زمي ا

ألدوا  لقـــد اتفقـــل معظــم الدراســـا  الســـابقة علـــى اســـت دا  بر ـــام  أمــا بالنســـبة  لـــ
VB-mapp   كـــــكداة أساســـــية ك هـــــذت الدراســـــا  هـــــذا لا ـــــ  أدوا  لرعيـــــة ألـــــرا، م ـــــر

أمــا الدراســة احلاليـــة ، ابقابلــة( وبعــ  ابقــاييس األلـــرا –ابلحظـــة ، اســتمارة مجــل البيا ــا 
والتبــار ســتا فورد بينيــة للــذكاء الصــورة  –مقيــاس اإلدرا   لقــد امــتملل علــى األدوا  ا:تيــة

 -ومقيـــاس ابســـتوا االجتمـــاع  واالقصـــاد  وال قـــاك ابطـــور –ومقيـــاس جيليـــا   –اخلامســـة 
 دVB-mappبر ام  و 
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-VBتوأــلل أهــم  تــا   معظــم الدراســا  الســابقة إىل أن اســت دا  بر ــام   اوألــ ً 

mapp   لــدا األافــا  ذو  اضــطراا التوحــد علــى وجــ  اخلصــوص وبعــ  الــربام  األلــر
ــــى مــــدلر اللعــــ  أو مــــدلر القصــــة  ــــادة النمــــو ابعــــرك ت الــــمو الــــم تقــــو  عل ســــاعد علــــى زي

احلركــ  واإلدرا  احلســ  وغ هــا مــن جمــاال  وجوا ــ  النمــو اب تلفــة لألافــا  و االجتمــاع  و 
ظــ  والتواأــر غــ  اللفظــ  أو ســواء كــان مــن  احيــة التوحــدين ســواء مــن  احيــة التواأــر اللف

 –االجتماعيـــة أو كـــان مـــن  احيـــة اعوا ـــ  األكادمييـــة واب ـــارا  ابعرليـــة ابتم لـــة ك ااال تبـــات 
وغ ها من الدراسا  الم أ بتل فسـن األافـا  ذو  اضـطراا التوحـد ، اإلدرا  ( –التذكر 

ابتم لـة  اإلدراكيـة تسعى إىل تنميـة بعـ  اب ـارا ك مجيل جوا   النمو، أما الدراسة احلالية ل
لـــدا األافـــا  ذو  اضــــطراا ( اإلدرا  احلركـــ  –اإلدرا  الســـمع   –اإلدرا  البصـــر  ك ا

 دVB-mappالتوحد باست دا  بر ام  
 

 البحثفروض 
 وبعد االالني على الدراسا  السابقة ميرن أياغة الفروض كالتاي  

اجملموعـة التيريبيــة  ألـراد إحصــا ية بـني متوسـط  رتـ  درجــا توجـد لـروق ذا  داللـة  (6ا
الةابطة من األافا  ذو  اضطراا التوحد على األبعاد الفرعيـة بقيـاس اإلدرا  بعـد و 

 لصا  اجملموعة التيريبيةد VB-mapp تطور السلو  اللفظ تقييم  تطبيق بر ام 
اجملموعـة التيريبيـة علــى توجـد لـروق ذا  داللـة إحصــا ية بـني متوسـط  رتـ  درجــا   (2ا

األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  ك القياسيني القبل  والبعد  بعد تطبيق الرب ـام  لصـا  
 القياس البعد د

ال توجد لـروق دالـة إحصـا ية بـني متوسـط  رتـ  درجـا  ألـراد اجملموعـة التيريبيـة مـن  (3ا
قيـاس اإلدرا  بعـد األافا  ذو  اضطراا التوحد ك القياسني البعد  والتتبع  على م

-VB تطـــور الســـلو  اللفظـــ تقيـــيم  مـــرور لـــرتة متابعـــة امـــ رين ( مـــن تطبيـــق بر ـــام 

mappد 
 

 البحثإجراءات 
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 كبـني اجملمـوعتني ا التيريبيـة والةـابطة (  ابرالـكةقا  الباحـث بـإجراء  العيية: مكافئة
 جمموعة من ابتخ ا  وهى  

 د   الزميالعمر  -
 دمستوا الذكاء -

 داحلرك ( –السمع   –االبصر   اإلدرا  مستوا -
  داالقتصاد  واالجتماع  وال قاكابستوا  -

 دلتوحداضطراا ا مستوا مدة -
ـــة والةـــابطة مـــن لـــل  جمموعـــة مـــن  الترـــال وقـــد مت التبـــار  بـــني اجملمـــوعتني التيريبي

  يل ميرن توضيح ذل  ليما ، SPSSاألسالي  اإلحصا ية باست دا  بر ام  
ـــار ألـــراد اجملموعـــة التيريبيـــة و  ر العمرالزميرررى: ا الةـــابطة مـــن ألـــراد اجملموعـــة مت التي

( ســـنوا  وذلـــ  مبتوســـط  1 -4األافـــا  ذو  اضـــطراا التوحـــد ك ابرحلـــة العمريـــة مـــن ا 
 ومبتوســط عمــر زمــي، 744.)( للميموعــة التيريبيــة واحنــرال معيــار  ا1013ا عمــر زمــي

( حيــــث مت حســــاا العمــــر الــــزمي  7011رال معيــــار  ا( للميموعــــة الةــــابطة واحنــــ.101ا
 لرا ل داللة الفروق بني اجملموعتني ك العمر الزمي غ  دالةد، ابالش ور (
مت التيـار ألـراد اجملمـوعتني التيريبيـة والةـابطة مـن ذوا الـذكاء   الرذكاء: معامر ر  ب

( 60118امعيـــار  ( وإحنـــرال 73083ا حســـا مبتوســـط ( 71-.7األقـــر مـــن ابتوســـط ا
مقياس الـذكاء  مـن لـل  إجيـاد داللـة الفـروق بـني على  وقد ملل اجملا سة بني كلتا اجملموعتني

 متوسط  رت  درجا  اجملموعتني التيريبية والةابطة ك مستوا الذكاءد
 شدة اضطراب التوحد: -ج

اضـطراا األافـا  ذو  الةـابطة مـن ألراد اجملموعـة مت التيار ألراد اجملموعة التيريبية و 
التوحــد البســيط وقــد بلــا متوســط الــدرجا  للميموعــة التيريبيــة علــى مقيــاس جليــا  للتوحــد 

كمــــا بلــــا متوســــط الــــدرجا  للميموعــــة الةــــابطة ،  د(121( واحنــــرال معيــــار  ا..4.0ا
لرا ـــل داللـــة الفـــروق بـــني اجملمـــوعتني علـــى مقيـــاس ، د(831(واحنـــرال معيـــار  ا4.063ا

 ةدجليا  لتقدير التوحد غ  دال
 (6جدو  ا
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حساا درجا  اجملوعتني التيريبية  ومتوسط رت   متوسط داللة الفروق بني 
 8=  2= ن 6ن  التوحد مدة اضطرااو ك الذكاء والسن  والةابطة

  
 

 قيمة اجملموعة الةابطة اجملموعة التيريبية األبعاد

U 
 قيمة
Z 

مستوا 
متوسط  الداللة

 الرت 
جمموني 
 الرت 

متوسط 
 الرت 

جمموني 
 الرت 

441 ..2841 .1441 80.1 .7641 8441 العمر الزم  6

, 
 غ  دالة

327 ...214 .72,1 10.1 ..114 8463 الذكاءمستوا  2

, 
 غ  دالة

.21,1 .1,.7 8086 .11,1 8,61 مدة اضطراا التوحد 3
. 

278

, 

 غ  دالة

والةابطة ( ك ، عد  وجود لروق بني اجملموعتني االتيريبية السابقاعدو   ويتةح من
( وذل  ك التطبيق القبل  أ  قبر مستوى شدة اضطراب التوحد –الذكاء  –االسن  أبعاد

ويعي ذل  أن اجملموعتني ، VB-mapp تقييم تطور السلو  اللفظ  بر ام تطبيق 
 دوأن اجملا سة قد فققل بين ما مترالئتان قبر تطبيق الرب ام ،

 
 والثقافيالمستوى القتصادي والجتماعي  -د

مت التيار ألراد اجملموعتني التيريبية والةابطة من ذوا ابستوا االجتماع  
كلتا اجملموعتني التيريبية والةابطة مت إجياد   ترال وللتحقق من ، االقتصاد  ال قاك ابتوسط

داللة الفروق بني متوسط رت  درجا  اجملموعتني التيريبية والةابطة على مقياس ابستوا 
 االجتماع  االقتصاد  ال قاك ابطور والذ  ابق على عينة الدراسة احلالية د 

 (2جدو  ا
ك ابستوا  التيريبية والةابطةتني درجا   ألراد اجملموعرت   متوسط داللة الفروق بني 

 8=  2= ن 6دن االقتصاد  االجتماع  و ال قاك
  
 

 قيمة اجملموعة الةابطة اجملموعة التيريبية األبعاد

U 
 قيمة

Z 

مستوا 
متوسط  الداللة

 الرت 
جمموني 
 الرت 

متوسط 
 الرت 

جمموني 
 الرت 
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..,61 ..,81 8,21 ..,47 1,76 ابستوا االقتصاد  6
. 

761

, 
 غ  دالة

.61,1 .47,1 1,71 .17,1 8,26 ابستوا االجتماع  2
. 

147

, 
 غ  دالة

.26,1 .11,1 ..,8 ..,14 ..,7 ابستو  ال قاك 3
. 

476

, 
 غ  دالة

بني متوسط  رت   اة إحصا يً لالذا  د يتةح من اعدو  السابق عد  وجود لروق      
ك ابستوا  من أافا  ذو  اضطراا التوحد درجا  اجملموعتني التيريبية والةابطة

 ك هذا ابتخ د االقتصاد  االجتماع  وال قاك وهذا يد  على ترال  اجملموعتني
 :مستوي اإلدراك )إعداد وتقيين الباحث( -ه

اء اجملموعتني التيريبية والةابطة على مستو  مقياس قا  الباحث باجملا سة بني أعة 
قبر تطبيق الرب ام  حم ميرن مقار ة تل  النتا   احلرك (  –السمع   –االبصر  اإلدرا  

 –االبصر  مقياس اإلدرا على  التيريبية والةابطة و تا   القياس البعد  لرلتا اجملموعتني 
 اإعداد الباحث(د احلرك ( –السمع  

 (3جدو  ا
 على التيريبية والةابطة  ألراد اجملموعتني داللة الفروق بني متوسطى رت  درجا  

 8=2=ن6ن     األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا د
  
 

 
 األبعاد
 

 قيمة اجملموعة الةابطة اجملموعة التيريبية

U 
 قيمة

Z 
مستوا 
متوسط  الداللة

 الرت 
جمموني 
 الرت 

متوسط 
 الرت 

جمموني 
 الرت 

 دالةغ   أفر ...,32 ..,18 .8,1 ..,18 .8,1 اإلدرا  البصر  6
 غ  دالة ,221 ...,.3 ..,11 8,21 ..,.7 8,71 اإلدرا  السمع  2
 غ  دالة ,181 ...,21 ..,74 1,21 ..,12 7,71 اإلدرا  احلرك  3
 غ  دالة ,6.7 ...,36 ..,11 8,13 ..,17 8,38 جمموني االبعاد 4

 عد  وجود لروق ذا  داللة احصا ية بني ألرادالسابق  (3ا اعدو  ويتةح من
 –البصر  الفرعية اوالةابطة ( على مقياس اإلدرا  ك األبعاد ، اجملموعتني االتيريبية
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وهذا يعي أن ألراد اجملموعتني التيريبية ، احلرك  ( وذل  ك التطبيق القبل و  –السمع  و 
 وأن اجملا سة قد فققل بين ماد والةابطة  مترالئتان قبر تطبيق الرب ام ،

 
 البحثأدوات 

، )إعداد وتقيين : محمد سعفان القتصادي والجتماعي والثقافي المستوى (1)
 (.2112، ودعاء خطاب

 االجتماع ابستوا  كأللراد العينة  مت است دا  هذا ابقياس بخرض فقيق الترال 
لل  السنوا  القليلة  ابصر اجملتمل  كبا حدا من تخ ا   ا ظرً  ،ال قاك االقتصاد 

تخ  تقدير مستويا  دلر األسرة كذل  البيئة باألسرة ابصرية و ك اباضية مما أدا إىل تخ  
أن هذا ابقياس و ، وقد التار الباحث مجيل ألراد العينة من ابستوا ابتوسط ،بصورة كب ة

جة ابستوا لتحديد در لألسرة  وال قاك االجتماع  االقتصاد أعد لقياس ابستوا 
 يا   من لل   ل ة أبعاد أساسيةاالقتصاد  وغ ة وذل  

 
تعري  ، رويد، بيييه للذكاء )الصورة الخامسة( ) إعداد جال – ستانفوردمقياس  (2)

 (: 2111وتقيين صفوت فرج )

هو بطارية من االلتبارا  ابتراملة  ةاخلامسالصورة للذكاء  ستا فورد بيني  مقياس 
بيني  –سلسلة التبارا  ستا فورد  كالوقل  فس ، وهو أحدا اإلأدارا   كوابستقلة 

مقاييس الذكاء  كأعدها جا  هد رويد مل ر ألر وأكرب تطور  الموهذت الصورة اعديدة 
، الرم ، واالستدال  التحليل ا االستدال   ه الفردية، ل و يقيس مخس عوامر معرلية 

قطاعني بارزين يا  كذاكرة العاملة، وابعلوما (، وذل  ابرا ية، وال -وابعاعة البصرية
وغ   اللفظ والذكاء ابتعلم أو اببلور، ومن لل   وعني من األداء   التحليل الذكاء 
 سبة الذكاء الرلية  ه ست ل  من االلتبار عدة م مرا  كمية كب ة الداللة يد و اللفظ 
و سبة الذكاء غ  اللفظية، علوة على مخس ، و سبة الذكاء اللفظية، التقليد مبعناها 
 المتعرب عن مستوا األداء على كر عامر من العوامر ابعرلية اخلمس  عاملي م مرا  
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على مخسة مقاييس لرعية يتعلق   اللفظ يقيس ا االلتبار، ويعتمد مقياس  سبة الذكاء غ  
 يقيس ا ابقياسد المكر واحد من ا بكحد العوامر ابعرلية اخلمسة 

 
 مقياس اإلدراك)إعداد وتقيين الباحث الحالي( (3)

قا  الباحث احلاي بتقنني مقياس اإلدرا  على عينة من األافا  ذو  اضطراا 
وذل  على النحو التاي ، سنوا  1 -4التوحد واألافا  العاديني ترتاوا أعمارهم من سن 

  
 : وذل   ساا معامر االرتباك بني درجا  العينة على كر  التساق الداخلي

مفردة ودرجا م الرلية على مقياس اإلدرا  الذ  تنتم  إلي  ابفردة لوجد أن مجيل 
عند مستوا  ا( دال  إحصا يً 118,. – 847,.معامل  االرتباك ترتاوا ما بني ا 

 (د6.,.ا

 (4جدو  ا
 احلرك ( –السمع   –االبصر   اإلدرا االتساق الدالل  لألبعاد الفرعية بقياس 

 اإلدرا  احلرك  اإلدرا  السمع         اإلدرا  البصر 
االتساق  رقم ابفردة

 الدالل 
مستوا 
 الداللة

 رقم
 ابفردة

االتساق 
 الدالل 

مستوا 
 الداللة

رقم 
 ابفردة

 االتساق
 الدالل 

مستوا 
 الداللة

6 .,113 .,.6 6 .,187 .,.6 6 .0111 .,.6 

2 .,177 .,.6 2 .,847 .,.6 2 .,114 .,.6 

3 .,182 .,.6 3 .,181 .,.6 3 .,148 .,.6 

4 .,181 .,.6 4 .,113 .,.6 4 .,171 .,.6 

1 .,112 .,.6 1 .,188 .,.6 1 .,173 .,.6 

1 .,123 .,.6 1 .,188 .,.6 1 .,116 .,.6 

7 .,113 .,.6 7 .,112 .,.6 7 .,116 .,.6 

8 .,182 .,.6 8 .,111 .,.6    
1 .,184 .,.6 1 .,181 .,.6    
6. .,13. .,.6 6. .,118 .,.6    
66 .,112 .,.6 66 .,111 .,.6    
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 بطريقة )ألفا كرونباخ (: معامالت ثبات أبعاد مقياس اإلدراك 

العينة مت حساا معامل   با  أبعاد مقياس اإلدرا  على  ك ضوء  تا   التطبيق
  النحو التايعلى  وذل  (0118. -0112.لوجد أن معامل  ال با  ترتاوا ما بني ا

 (1جدو  ا
 اإلدرا مقياس على   با  األبعاد الفرعيةمعامل  

62 .,112 .,.6 62 .,181 .,.6    
63 .,178 .,.6       
64 .,184 .,.6       
61 .,116 .,.6       
61 .,118 .,.6       

 اإلدرا  احلرك  السمع اإلدرا   اإلدرا  البصر 
 114,.معامر ألفا كرو باخ =  111,.معامر ألفا كرو باخ =  117,.معامر ألفا كرو باخ = 

 احلالة قيمة ألفا كرو باخ   احلالة قيمة ألفا كرو باخ   احلالة قيمة ألفا كرو باخ  
6 .,117  6 .,111  6 .,112  
2 .,117  2 .,111  2 .,114  
3 .,117  3 .,111  3 .,111  
4 .,117  4 .,111  4 .,113  
1 .,117  1 .,111  1 .,113  
1 .,117  1 .,111  1 .,112  
7 .,117  7 .,111  7 .,112  
8 .,117  8 .,111     
1 .,117  1 .,111     
6. .,117  6. .,111     
66 .,117  66 .,111     
62 .,117  62 .,111     
63 .,117        
64 .,117        
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 وبناء على ما سبق لقد تبني أن مقياس اإلدرا  بكبعادت الفرعية يتمتل مبعامل   با  عالية 
 االصدق التميز ( صدق المقياس

على عينة  احلرك ( –السمع   –االبصر   قا  الباحث  ساا أدق مقياس اإلدرا  
( افر وافل ، وكذل  األافا  .4من البيئة ابصرية الذين لدي م اضطراا التوحد بعدد ا

 افر وافل  وذل  على النحو التاي   (.1العاديني بعدد ا
 لقد است د  الباحث الصدق التميز  وذل  على النحو التاي 

 الصدق التميز  على األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  (1اجدو  

وبناء على ما سبق لقد تبني أن مقياس اإلدرا  بكبعادت الفرعية يتمتل مبستو  مرتفل 
 من الصدق ولاأة الصدق التميز د

 
 مياقشة اليتائج وتفسيرها.

 ونتائ ه. األولالفرض  نتائج اختبار صحة
 متوسط  بني إحصا ية داللة ذا  لروق توجد  ةأ   على  ( ين  الفرض األو  6ا
 التوحد اضطراا ذو  األافا  من الةابطة واجملموعة التيريبية اجملموعةألراد  درجا  رت 
-VB بر ام  تطبيق بعداحلرك ( –السمع   –االبصر   اإلدرا  بقياس الفرعية األبعاد على

61 .,117        
61 .,117        

  .1العاديني     ن =  .4التوحديني   ن =  األبعاد
 قيمة    

 
احنرال  ابتوسط مستوا الدالل      

 معيار 
احنرال  ابتوسط

 معيار 
 6.,.دالة عند   71,.4 3,41 .41,7 3,16 .67,7 اإلدرا  البصر 

16,.4 2,11 34,77 1.,2 62,13 اإلدرا  السمع 
7 

 6.,.دالة عند 

 6.,.دالة عند   33,48 6,16 63,.2 6,18 7,12 احلرك اإلدرا  
6.6,1 4,66 38,21 الدرجة الرلية

. 
1,13 16,.1

. 
 6.,.دالة عند  
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mapp  اللتبار أحة هـذا الفرض مت است دا  جمموعة من  دالتيريبية اجملموعة لصا
-U  ) Mannاألسالي  اإلحصا ية اللبارامرتية   معامر  مان ـ ويت  ا 

Whitney حلساا داللة الفروق بني متوسط  رت  درجا  ألراد اجملموعتني التيريبية 
–السمع   –االبصر   األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا الةابطة ك القياس البعد  على و 

( وداللت ا للفروق بني  U( قيمة معامر مان ـ ويت   ا 7د  ويوضح جدو  ااحلرك (
متوسط  رت  درجا  ألراد اجملموعتني التيريبية والةابطة ك القياس البعد  على األبعاد 

 داحلرك (–السمع   –االبصر  الفرعية بقياس اإلدرا  
 (7جدو  ا

داللة الفروق بني متوسط  رت  درجا  ألراد اجملموعتني التيريبية والةابطة ك القياس 
 داحلرك (–السمع   –االبصر  البعدا على األبعاد  الفرعية بقياس اإلدرا  

 جمموعة  األبعاد   
 ابقار ا  

 متوسط العدد
 الرت  

 جمموني   
 الرت 

معامر     
 مان ويت 

الدرجة             
 احلرجة

 
 األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا   الدالل 

 التيريبية اإلدرا  البصر  1
 الةابطة

8 
8 

14,5
0 

2,50 

100,0
0 

83,00 

8383 أفر
3 
 

.4.

6 

 التيريبية اإلدرا  السمع  4
 الةابطة

8 
8 

14,5
0 

2,50 

100,0
0 

83,00 

8321 أفر
2 

.4.

6 

 التيريبية اإلدرا  احلرك  8
 الةابطة

8 
8 

14,5
0 

2,50 

100,0
0 

83,00 

8325 أفر
1 

.4.

6 

 التيريبية الدرجة الرلية           4
 الةابطة

8 
8 

14,5
0 

2,50 

100,0
0 

83,00 

8383 أفر
3 

.4.

6 

وجود لروق ذا  داللة إحصا ية بني متوسط  رت   السابق اعدو يتةح من 
من ألراد اجملموعتني التيريبية الةابطة على األبعاد الفرعية بقياس  ومتوسط  درجا  كًل 

حيث كان  VB-mappبعد تطبيق بر ام   احلرك ( –السمع   –االبصر   اإلدرا 
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متوسط  رت  ومتوسط  درجا  ألراد اجملموعة التيريبية ك التطبيق البعد  أكرب بداللة 
التحسن على  اجملموعة الةابطة مما يد إحصا يا من متوسط  رت  ومتوسط  درجا  ألراد 

ألراد اجملموعة التيريبية ك األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  وهذا ما بينة على  الذ  ارأ
اإلحصاء اللبارامرت  لقد أ بل الرب ام  فسن ك األبعاد الفرعية كرر وهذت الفروق دالة 

فقق على  تيريبية مما يد وجاء  الفروق لصا  ألراد اجملموعة ال 0.6.عند مستوا 
 دالفرض األو 

 ( مياقشة نتائج الفرض األول :3)  
عند مستوا ا  اأمار  النتا   بشرر عا  إىل وجود لروق جوهرية دالة إحصا يً 

القياس  كرت  درجا  اجملموعة التيريبية واجملموعة الةابطة  متوسط ( بني  0.6.
اإلدرا   –اإلدرا  السمع   –األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  ااإلدرا  البصر  البعدا على 

وكا ل تل  الفروق لصا  ، للتدلر اببرر VB-mappبعد تطبيق بر ام   احلرك (
 وهذت النتيية فقق أحة الفرض األو  د، اجملموعة التيريبية

مار  إىل لعالية بر ام  وتتفق هذت النتيية مل  تا   معظم الدراسا  السابقة الم أ
VB-mapp   وبرام  ألر  للتدلر اببرر ك تنمية م ارا  اإلدرا  ااإلدرا  البصر– 

ووجود لروق ذا  داللة إحصا ية بني متوسط  رت    اإلدرا  احلرك ( –اإلدرا  السمع  
 ك القياسيني القبل  والبعدا لصا  التيريبيةد ةدرجا  اجملموعة التيريبية الةابط

ديرسون و لرين وكذل  دراسة  ( 2.61لاروق ادراسة  الدراسا    تومن هذ 
et al, 2015),(Dixon,   2.64دراسة ابلواين او)  دراسة مو يرا  وكذل

 دsmith, Monica(2008) -Sullivanسوليفان

والم أمار   تا ي ا إىل وجود فسن واضح ذا  داللة إحصا ية ك تنمية م ارا  
من لل  أ شطة اإلدرا   اإلدرا  احلرك ( –اإلدرا  السمع   –ااإلدرا  البصر  اإلدرا  

ابعرك واحلس  والم تتم ر ك أ شطة الفرز والتصني  وابطابقة وأ شطة التسلسر البصر  
والتسلسر السمع  وأ شطة التتابل وأ شطة احلركة الدقيقة الم تعمر على تنمية احلركة 

مبا التوي  من أ شطة لتلفة  VB-mappذل  بكن إجراءا  بر ام   وميرن تفس ، الدقيقة
، اإلدرا  احلرك ( –اإلدرا  السمع   –ااإلدرا  البصر  تعمر على تنمية م ارا  اإلدرا  



32 

 

وما يتةمن  من لنيا  واسرتاتيييا  علجية مستقاة من جمموعة من ابدالر واالااها  
لدا األافا  ذو  اضطراا  تنمية هذت اب ارا  كالعلجية والم كان هلا دور إجيا   

 د VB-mappالتوحد من ألراد اجملموعة اجملموعة التيريبية الم لةعل إلجراءا  بر ام  
اإلدرا  السمع   –ااإلدرا  البصر  كما يرجل التحسن ك تنمية م ارا  اإلدرا    

لعلجية من ا   ابدلر إي است دا  جمموعة من الفنيا  وابدالر ا اإلدرا  احلرك ( –
، وبع  ابدالر األلرا مبا يتةمن  من لنيا  م ر   التدعيم ومدلر اللع  السلوك 
 وهذا ماأ بتتة النتا  د لع  الدور، النمذجة، التمييز

وقد مت االعتماد على جمموع  من ابدلل  السمعية والبصرية ابتم لة ك أ شطة 
ااإلدرا  مييز اب تلفة كوسيلة للتنمية م ارا  اإلدرا  الفرز والتصني  والتسلسر وأ شطة الت

من لل  تةمني اب ارا  الفرعية لإلدرا   اإلدرا  احلرك (  –اإلدرا  السمع   –البصر  
دالر األ شطة اب تلفة والم تعمر على تنمية اإلدرا  البصر  باست دا  األ شطة البصرية 

أ شطة إدرا  العلقا   –أ شطة التمييز  –اب تلفة  والم تتم ر ك اأ شطة التسلسر 
األ شطة السمعية اب تلفة  والم البصرية ابرا ية( وكذل  تنمية اإلدرا  السمع  باست دا  

وأ شطة الفرز والتصني ( وذل   –وأ شطة التمييز السمع   –تتم ر ك اأ شطة التسلسر 
 عند األداء الصحيح لأل شطةد  اأو معنويً  اعن اريق تقدا هذت األ شطة للطفر تدعيم  لفظيً 

مبا  VB-mappأما أافا  اجملموعة الةابطة الم م تتعرض إلجراءا  بر ام  
اإلدرا  السمع   –ااإلدرا  البصر  يتةمن  من أ شطة لتلفة م يرتسبوا م ارا  اإلدرا  

لل  معامل م اليومية بنفس ابستوا أل م م فةعوا لإلجراءا  اإلدرا  احلرك (  –
وهذا يوضح أيية عمر برام  علجية لتنمية ، التيريبية الم لةعل هلا اجملموعة التيريبية

 ارا  اإلدرا  لدا األافا  ذو  اضطراا التوحددم 
  

 ونتائ ه. الثانيالفرض  نتائج اختبار صحة
لروق ذا  داللة إحصا ية بني متوسط  رت  توجد أ     على  ين  الفرض ال اين

درجا  ألراد اجملموعة التيريبية على األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  ك القياسيني القبل  
اللتبار أحة هذا  لصا  القياس البعد  د VB-mappوالبعدا بعد تطبيق بر ام  
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الـتـبار ويلروكسون  الفرض مت است دا  جمموعة من األسالي  اإلحصا ية اللبارامرتية  
Wilcoxon  وقيمةZ ، وذل  حلساا داللة الفروق بني متوسط  رت  درجا  ألراد

 اجملموعة التيريبية ك القياسيني القبل  والبعدا على األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا د
 (8جدو  ا

القياسيني القبل   كاجملموعة التيريبية  ألراد رت  درجا  متوسط داللة الفروق بني 
 بعد تطبيق الرب ام  لصا  البعد   اإلدرا على مقياس  والبعدا

 ااات األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا   
 الرت  

 متوسط  العدد
 الرت 

 جمموني  
 الرت  

 الدرجة  
 احلرجة

 الداللة

 - اإلدرا  البصر  6
+ 
= 

 اجملموني

 أفر
8 
 أفر
8 

 
441. 

 
314.. 

 
24112 
 

 
.4.6 
 

 - اإلدرا  السمع  2
+ 
= 

 اجملموني

 أفر
8 
 أفر
8 

 
441. 

 
 

 
314.. 

 
24118 

 
.4.6 

 - اإلدرا  احلرك  3
+ 
= 

 اجملموني

 أفر
8 
 أفر
8 

 
441. 

 

314.. 
 

 
24131 
 

 
.4.6 
 
 
 

 - الدرجة الرلية 4
+ 
= 

 اجملموني

 أفر
8 
 أفر
8 

 
441. 

 

 
314.. 

 
2413. 

 
.4.6 
 
 

( بني 0.6.عند مستوا ا اإحصا يً وجود لروق ذا  داللة  (8ااعدو   يتةح من
متوسط  رت  درجا  ألراد اجملموعة التيريبية ك القاسيني القبل  والبعد  على األبعاد 

وهذت القيمة  20118( النسبة احلرجة  Zالفرعية بقياس اإلدرا  حيث بلخل قيمة ا 
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 القياس وجاء  الفروق لصا  0.6.تتياوز القيمة احلدية ابطلوبة للداللة اإلحصا ية 
رت  أافا  التيريبية ك التطبيق البعد  أكرب بداللة إحصا ية  البعد  وقد وجد أن متوسط

ابست د  ك تنمية  الرب ام من متوسط  رت   فس ألراد اجملموعة التيريبية قبر تطبيق 
فقق أحة الفرض على  احلرك ( مما يد –السمع  –األبعاد الفرعية لإلدرا  االبصر  

 احلايد للبحث ال اين 
 

 مياقشة نتائج الفرض الثاني :  -3
أمار  النتا   إىل وجود لروق ذا  داللة إحصا ية بني متوسط  رت  درجا  
األافا  ذو  اضطراا التوحد ك اجملموعة التيريبية على األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  قبر 

فس  ذل  ك ضوء وميرن ت، لصا  القياس البعد  VB-mappوبعد تطبيق بر ام  
مبا يتةمن  ، والذ  تعرض ل  أافا  اجملموعة التيريبية VB-mappاأل راإلجيا  لرب ام  

من إجراءا  واسرتاتيييا  وأسالي  كان من مك ا أن أد  إىل حدوا فسن ك مستوا 
لد  األافا  اإلدرا  احلرك (  –اإلدرا  السمع   –ااإلدرا  البصر  م ارا  اإلدرا  

 اضطراا التوحددذو  
وتتفق هذت النتيية مل  تا   معظم الدراسا  السابقة الم أمار  إىل لعالية بر ام  

VB-mapp  و – البصر ا اإلدرا  م ارا وبرام  ألر  للتدلر اببرر ك تنمية 
 اووجود لروق ذا  داللة إحصا يً  التوحد اضطراا ذو  األافا  لد ( احلرك و  – السمع 

 تبني متوسط  رت  درجا  التيريبية ك القياسيني القبل  والبعدا لصا  البعد  ومن هذ
 (Dixon,et al, 2015)ديرسون و لرين دراسة  و ( 2.61لاروق ادراسة الدراسا    

smith, -Sullivanدراسة مو يرا سوليفانوكذل   (2.64دراسة ري ا  ابلواين او 

Monica(2008) د 

ويك  هذا الفرض ليعزز الفرض األو  حيث ت كد  تا   هذا الفرض على لعالية 
اإلدرا   –ااإلدرا  البصر  للتدلر اببرر ك تنمية م ارا  اإلدرا   VB-mappبر ام  
ويرجل هذا التحسن إي ، لد  األافا  ذو  اضطراا التوحداإلدرا  احلرك (  –السمع  

، على تنمية م ارا  اإلدرا  ذو  اضطراا التوحد األسلوا ابتدر  ك تدري  األافا  
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من لل  جمموع  من ابدلل  السمعية والبصرية ابتم لة ك أ شطة الفرز والتصني  
 والتسلسر وأ شطة التمييز اب تلفة وكذل  من لل  أ شطة اإلدرا  ابعرك واحلس  والم
تتم ر ك أ شطة الفرز والتصني  وابطابقة وأ شطة التسلسر البصر  والتسلسر السمع  
 وأ شطة التتابل وأ شطة احلركة الدقيقة ويتم توضيح األبعاد الفرعية لإلدرا  على النحو التاي 

   اإلدراك البصري-أ
أعوبة ك عملية اإلدرا  لدي م  ذو  اضطراا التوحدافا  وجد الباحث أن األ 
والم تتم ر ك أعوبة التمييز البصر  بني األمياء من حيث اللون واحليم كما أ   البصر  

ك ل م العديد من ابفاهيم  اقصورً بني االااها  األربعة كما أن لدي م  ال يستطيل التمييز
حيث  ك التسلسر البصر  لألمياء من حيث الطو  ومنصورهم اب تلفة وكذل  ق

غ  قادرين على ل م  ذو  اضطراا التوحد هذا يعي ببسااة أن األافا و ، احليم
قد  VB-mappوبعد تطبيق بر ام  ، اإلمياءا  والتلميحا  الم تبدو على وجوت ا:لرين

هذا البعد ك العديد من الصعوبا  الم مت على  اكب ً   اأظ ر ألراد اجملموعة التيريبية فسنً 
كما ،  التسلسر البصر التحسن ك عملية التمييز و  لقد أظ ر األافا   سبة، اذكرها مسبقً 

 (د0.6.ا ك عملية اإلدرا  البصر  ابراين وقد بلخل  سبة الداللة  اأظ ر األافا  فسنً 
   اإلدراك السمعي-ب

اإلدرا  السمع  ك وجد الباحث أن األافا  ذو  اضطراا التوحد لدي م قصور  
بني األأوا  من حيث الصو  الطوير والقص  ومن حيث ابقة  لتمييز السمع كا

الصو  ومن حيث ابقة ارتفاني واخنفاض الصو  كما جيدون أعوبة ك التمييز بني 
ك التسلسر السمع  لألمياء من حيث الطو   وكذل  قصورهم،   ابوجودة بالبيئةاألأوا

لدي م أعوبة ك  التوحدذو  اضطراا هذا يعي ببسااة أن األافا  ومن حيث احليم و 
قد أظ ر  VB-mappوبعد تطبيق بر ام  ، معاين و دالال  األأوا  واألمارا  ل م

هذا البعد ك العديد من الصعوبا  الم مت ذكرها على  اكب ً   األراد اجملموعة التيريبية فسنً 
لألمياء من السمع  التسلسر و لقد بلا  سبة التحسن ك عملية التمييز السمع   امسبقً 

( وهذا يعي أن ألراد اجملموعة 0.6.وقد بلخل  سبة الداللة ا ، احليمحيث الطو  و 
 على هذا البعدد افسنً  االتيريبية قد أظ رو 
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   اإلدراك الحركي-ج
أغل  حاال  األافا  ذو  اضطراا التوحد يعا ون من  وقد وجد الباحث أن  

تتم ر ك عملية الت زر البصر   احلركة الدقيقة( –ااحلركة العامة  قصور ك اإلدرا  احلرك 
ممارسة األ شطة الم تتطل  التنسيق بني العني واليد  كما أن لدي م أعوبة كاحلرك   

 وغ تد ممارسة احلركا  الدقيقة م ر  است دا  ابق وأعوبة ك ، باستقللية
اجملموعة التيريبية للتدلر اببرر قد أظ ر ألراد  VB-mappوبعد تطبيق بر ام  

لقد بلا  العديد من الصعوبا  اخلاأة باإلدرا  احلرك  هذا البعد كعلى  اكب ً   افسنً 
باستقللية  ممارسة احلركا  الدقيقةو ، الت زر البصر  احلرك األافا   سبة التحسن ك عملية 

ا  الصحيح واالعتماد على الذا  ك ممارسة األمياء ابوجودة دالر البيئة من االست د
للعديد من األدوا  ككدوا  الطعا  واألدوا  ابدرسية واألدوا  العامة وقد بلخل  سبة 

 على هذا البعدد افسنً  ا( وهذا يعي أن ألراد اجملموعة التيريبية قد أظ رو 0.6.الداللة ا 
للتدلر اببرر  VB-mapp  يرجل الباحث احلاي التحسن إىل لعالية بر ام و 

ااإلدرا   م ارا  اإلدرا  اب تلفةابست د  ك الدراسة ودورة اإلجيا  والفعا  ك تنمية 
لد  األافا  ذو  اضطراا التوحد ك  اإلدرا  احلرك ( –اإلدرا  السمع   –البصر  

م ر  ،واالجتماعية، اجملموعة التيريبية إىل مراعاة اببادئ العامة للرب ام  واألسس النفسية
ومراعاة الفروق ، وحاجت م النفسية والفسيولوجية مولصا ص م واستعدادا ، تقبر األافا 
 دالفردية بين م

 

  الفرض الثالث ونتائ ه : نتائج : اختبار صحةاثالث  
    ال توجد لروق ذا  داللة ين  الفرض ال الث من لروض الدراسة على أ   

إحصا ية بني متوسط  رت  درجا  ألراد اجملموعة التيريبية ك القياسني البعد  والتتبع  
احلرك ( بعد مرور لرتة متابعة –السمع  –على األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  االبصر  

اللتبار أحة هذا  دVB-mapp تقييم تطور االسلو  اللفظ  ام رين ( من تطبيق بر ام 
( Wالفرض مت است دا  جمموعة من األسالي  اإلحصا ية اللبارامرتية  التبار ويلروكسون ا



37 

 

Wilcoxon ،وقيمةZ)  حلساا داللة الفروق بني متوسط  رت  درجا  ألراد   )
 اإلدرا داجملموعة التيريبية ك القياسني البعد  والتتبع  على األبعاد الفرعية بقياس 

 (1جدو  ا
 والتتبع  البعد القياسيني   رت  درجا  اجملموعة التيريبية لـ  داللة الفروق بني متوسط

  بعد تطبيق الرب ام  اإلدرا على مقياس 
   

 األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا 

ااات 
 الرت 

متوسط  العدد
 الرت 

جمموني   
 الرت 

الدرجة             
 احلرجة

 الداللة

 - اإلدرا  البصر  6
+ 
= 

 اجملموني

2 
2 
4 
8 

34.. 
24.. 

14.. 
44.. 

  ,د378
 غ  دالة

 

 - اإلدرا  السمع  2
+ 
= 

 اجملموني

2 
2 
4 
8 

34.. 
24.. 

14.. 
44.. 

 غ  دالة ,د378

 - اإلدرا  احلرك  3
+ 
= 

 اجملموني

6 
2 
1 
8 

34.. 
24.. 

14.. 
44.. 

 غ  دالة ,د...

 - الدرجة الرلية 4
+ 
= 

 اجملموني 

2 
4 
2 
8 

34.. 
24.. 

14.. 
44.. 

 غ  دالة ,د436

بني متوسط  رت   اإحصا يً  ذا  داللة عد  وجود لروق السابقاعدو   ويتةح من
درجا  اجملموعة التيريبية ك القياسني البعد  والتتبع  على األبعاد الفرعية بقياس اإلدرا  

تقييم تطور  احلرك ( بعد مرور لرتة متابعة ا م رين( من تطبيق بر ام –السمع  –االبصر  
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مما يد  على التحقق من أحة الفرض ، للتدلر اببرر VB-mapp السلو  اللفظ 
 ال الثد

 (مياقشة نتائج الفرض الثالث : 3)  
أمار  النتا   إىل عد  وجود لروق ذا  داللة إحصا ية بني متوسط  رت  اجملموعة 

التتبعى على األبعاد التيريبية من األافا  ذو  اضطراا التوحد ك القياسني البعدا و 
تقييم تطور  الفرعية بقياس اإلدرا  بعد مرور لرتة متابعة ا م رين ( من تطبيق بر ام 

وهذت النتيية فقق أحة الفرض ال الث وتتفق هذت النتيية ، VB-mapp السلو  اللفظ 
 مل  تا   معظم الدراسا  السابقة الم أمار  إىل استمرار التحسن ك مستوا اإلدرا 

 لل  لرتة ابتابعة بعد تطبيق احلرك  (–السمع  –االبصر             ب تلفةوأبعادت ا
 درب ام ال

وتتفق هذت النتيية مل  تا   معظم الدراسا  السابقة الم أمار  إىل لعالية   
وبرام  ألر  للتدلر اببرر ك تنمية  VB-mapp تقييم تطور السلو  اللفظ  بر ام 

وبعد مرور لرتة متابعة م رين قد تبني أ ة ال توجد لروق ذا  داللة  اب تلفةم ارا  اإلدرا  
إحصا ية بني متوسط  رت  درجا  التيريبية ك القياسيني البعد  والتتبع  مما يد  على 

الم مت  العديد من الدراسا  إلي  ما أمار وهذا  VB-mapp استمرار لعالية بر ام 
 داذكرها مسبقً 

وميرن تفس  تل  النتا   بكن ألراد اجملموعة التيريبية قد حالظوا على مستوا 
احلرك (د النات  عن  و –السمع   و –التحسن ك م ارا  اإلدرا  اب تلفة االبصر  

مبدالل  العلجية ولنيات  وألعاب   VB-mapp تقييم تطور السلو  اللفظ  إجراءا  بر ام 
اجل افي  ك بع  درجا م ك القياس التتبعى إال أن مستوا اب تلفة بالرغم من وجود تر 

وهذا ي كد كفاءة ، م ارا  اإلدرا  لدي م ما زالل مرتفعة كما كان ك القياس البعدا
 األبعاد الفرعية بقياسواستمرار لعاليت  لل  لرتة ابتابعة  ك تنمية  VB-mapp ا  بر ام 
كما ي كد مساعدة أولياء األمور ك  اا الرب ام  واةالظة على استمرارية التحسن   اإلدرا 

الذ  ظ ر على ألراد اجملموعة التيريبية بعد تطبيق الرب ام  وقياس لعاليت  بابقاييس اخلاأة 
 دباإلدرا 
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إي القياس القبل   تقريًبا تراجل مستوا افلني البحث احلايوقد أظ ر   تا   
ك م ارا  ااإلدرا   اواحدً  السمع ( كما تراجل افًل و –ولاأة ك ااإلدرا  البصر  

احلرك ( وذل   تيية عد  اهتما  األسرة ع الء األافا  وعد  االستمرار ك التحسن الذ   
وجود فسن ملحوظ لدا  اكما أظ ر   تا   الدراسة أيةً ،  األافا على  كان قد ارأ

التيريبية على مجيل أبعاد  عينةافلني قد لاق عن القياس البعد  وباق  جمموعة األافا  من 
احلرك ( ويُـرجل الباحث هذا التحسن إىل األهتما  –السمع  –مقياس اإلدرا  االبصر  

كما ،  ين الطفلنيالشديد من قبر أولياء األمور عذين الطفلني وابتابعة ابستمرة وابر فة هلذ
يُـرجل الباحث استمرار التحسن ك م ارا  اإلدرا  بكبعادت اب تلفة لل  لرتة ابتابعة إىل  

 لنيا كفاءة ما احتوات من   VB-mapp تقييم تطور السلو  اللفظ  كفاءة بر ام 
 إىل جا   مشاركة أولياء األمور ك مساعدة الباحث اإلدرا  جوا   ك تنمية واسرتاتيييا 

تنمية م ارا  اإلدرا  عن اريق األ شطة والفنيا  ابناسبة لتنمية هذت اب ارا  لل  على 
لرتا  التعلم إىل جا   ما مت منح  لألافا  لل  ابرحلة ال ال ة والن ا ية من التدري  من 

الرب ام  هلم على كفاء م وتعاو م أ ناء إجراءا  جلسا   اأ شطة تدريبية وترلي ية تشييعً 
والم كا ل بدورها مب ابة مرجل لألافا  لل  لرتة ابتابعة لتنشيط واستمرار التحسن ك 

 اإلدرا م ارا  
 يتةح أن  تا   الفرض ال الث ت كد على بقاء أ ر بر ام ، وبعرد العررض السابق
السمع  و  –ك تنمية م ارا  اإلدرا  االبصر   VB-mapp تقييم تطور السلو  اللفظ 

التدريبية وتعزز دور الربام   اإلدرا  احلرك ( لدا األافا  ذو  اضطراا التوحد –
 جوا    اسرتاتيييا  ومدالر علجية لتلفة ك تنميةلنيا  و  والعلجية ابعتمدة على

 داب تلفةاإلدرا  
 ًً لعاليت  ك فسني بع  قد أ بل  VB-mapp بر ام  وضح الباحث أن  ي اولتاً 

هذا التحسن احلاي احلرك ( وقد أ بل الباحث  –السمع   –االبصر      اإلدرا جوا
باست دا  األسالي  وابعاعة اإلحصا ية للمقاييس الم مت است دام ا ك البحث وهذا يد  

لدا على لعالية هذا الرب ام  وما التوي  من أ شطة ولنيا  ك تنمية اعوا   اإلدراكية 
 األافا  ذو  اضطراا التوحدد



4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
أسرربابه وطرررق  –اضررطراب التوحررد )الوتيررزم( أعراضرره (د2.66عــل عبــدالباق  ا ،إبــراهيم

 د القاهرة  عام الرت دعالجه

( لعاليـــة بر ـــام  تــــدري  ك التـــدلر اببرـــر قـــا م علـــى الســــلو  2.61روان عبـــدا  االبـــار، 
اللفظـــ  ك تنميـــة م ـــارا  التواأـــر لـــدا أافـــا  مـــن ذو  التوحـــد ك ابملرـــة العربيـــة 

كليــــة الرتبيــــة  جامعــــة اإلمــــارا  العربيــــة ،  رسررررالة ماجسررررتير ريررررر ميشررررورةالســــعودية د 
 ابتحدةد
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عمـــــان  دار أســـــامة للنشـــــر موسررررروعة الطررررر  اليفسررررري. د (4..2عبـــــدالررا ا ،احليـــــاو 
 والتوزيلد

ـــــىباحل دراســـــة تش يصـــــية  لل صـــــا   الســـــلوكية  والعقليـــــة  د( ...2سوســـــن مـــــاكر ا  ،ل
ة يررررم لررررة العلرررروم التربو واال فعاليــــة لألافــــا  ابصــــابني بالتوحــــد الطفــــوىل ىف العــــراقد 

 د( 31ا  ني، حزيران واليفسية
 دسريكولوجية ذوي الحتياجرات الخاصرة وترربيتهم(د 1..2عبد ابطلـ  أمـني ا ،القريط 

 دار الفرر العر د  القاهرة
اضررطرابات التوحررد :األسررباب ،التشررخيص، العررالج، (د2.61مصــطفى  ــور  ا ،القمــش

 د عمان   دار ابس ة للنشر والتوزيلد 2دراسات علمية ط

اءة لـدا االافــا  التوحــديني ىف ضــوء الــذكاء ( د أــعوبا  القــر 2.64ري ــا  كامــر ا ،ابلـواين
كليــــة ا:داا جامعــــة ، رسررررالة ماجسررررتير ريررررر ميشررررورةد   وبعــــ  الوظــــا   ابعرليــــة

 القاهرةد
 .د القاهرة   زهراء الشرق التدخ  المبكر والدمج( د 1..2س   حممد ا ،ما 

لتحســني لاعليــة بر ــام  تــدلر مبرــر قــا م علــى الترامــر احلســ   (د2.61أســامة ا ،لــاروق
. م لررررة اإلرشرررراد اال تبــــات واإلدرا  لــــدا عينــــة مــــن األافــــا  ذو  اضــــطراا التوحــــد

 (د41،نيا مصر اليفسي
( د لاعليــــة بر ــــام  تــــدلر مبرــــر مقــــرتا باســــت دا  أ شــــطة 2.63يــــامسني لــــاروق ا ،كامــــر

رسررررالة منتســــور  ك تنميــــة اب ــــارا  ابعرليــــة والتواأــــلية لــــد  األافــــا  التوحــــديني د 
 كلية الرتبية جامعة عني مشسد، ميشورة ماجستير رير

ـــدا  ا ،حممـــد مررردخ  إلرررى اضرررطراب التوحرررد : اليظريرررة والتشرررخيص (د 2.64عـــاد  عب
 د القاهرة  الدار ابصرية اللبنا يةدوأسالي  الرعاية

اب ــارا  ابعرليــة لــدا عينــة  لعاليــة بر ــام  تــدري  ك تنميــة بعــ د (2.62يوســ  ا ،مــروان
 ، كلية ا:داا جامعة بن اد رسالة ماجستيررير ميشورةمن التوحديني د 

د لبنـــــان  مـــــركة ابطبوعـــــا   3التوحرررررد ط(د 2.62جا يـــــل ا ،يـــــو سكريســـــتني و   ، صـــــار
 للتوزيل والنشرد
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مـــد  لاعليـــة بر ـــام  علجـــ  لتنميـــة االتصـــا  اللخـــو  لـــد  بعـــ   د(2..2ا ىســـ ،  صـــر
مع ـــد الدراســـا  العليـــا للطفولـــة  ،ريرررر ميشرررورة رسرررالة دكترررورا األافـــا  التوحـــدينيد 
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American Psychiatric Association(2013). Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. Washington 

:DC 

Biklen, D. (2002). Communication unbound: Autism and proxis, 

Harvard Educational Review, Vol. (60), pp. 10-20. 
Blubaugh, N., & Kohlmann, J. (2006). TEACCH model and 

children with autism. Teaching Elementary Physical 

Education, 17, 16-1 9. 

Dixon, M. R., Belisle, J., Stanley, C., Rowsey, K., Daar, J. H., & 

Szekely, S (2015). Toward a behavior analysis of complex 

language for children with autism: Evaluating the 

relationship between PEAK and the VB-MAPP. Journal of 

Developmental and Physical Disabilities. 27, 223-233. 
Fitzpatrick, Michaell. (2004).  MMR autism what parents need to 

know. New York: Taylor&Francis Groupد 
Ganzalea , L.(1997). Social skills training to increase social 

interactions between children with autism and their typical 

peer. Journal Focus on Autism and Other Developmental 

Disabilities, 12 (1), 2-14. 

Naccarelli,M.,and, Forbes.,MA.,(2016). Verbal Behavior 

Milestones Assessment and Placement Program  Overview, 

Administration and Programming Guidelines. National 

Autism Conference , Thursday, August 4,pp.1-15. 

Odom, S., & Mclean, M. (1996). Early intervention early 

childhood special education : Recommended practices shoal 

creek blvd .Austin : Texas. 

Schopler, E., & Gary ,B.(1995). Learning and Cognition in 

autism. Plenum, New York. 

Sullivan,S.,  Monica,N., (2008).  Montessori and children with 

autism sensory skill fullness, journal spring, 33 (2), 68-75د 



43 

 

Wolf, S. (2005). Psychiatric Disorders of Childhood in kendell, 

R. E دand Zeally, A. K. (Eds.) Companion to psychiatric 

Studies, London disciplines, Oxford  Pergamon Pressد 
 

 
 


	د- المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
	ه- مستوي الإدراك (إعداد وتقنين الباحث):
	قام الباحث بالمجانسة بين أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوي مقياس الإدراك (البصري – السمعي – الحركي) قبل تطبيق البرنامج حتي يمكن مقارنة تلك النتائج ونتائج القياس البعدي لكلتا المجموعتين  التجريبية والضابطة على مقياس الإدراك(البصري – السمعي...
	أدوات البحث
	جدول (4)
	الاتساق الداخلي للأبعاد الفرعية لمقياس الإدراك (البصري – السمعي – الحركي)
	جدول (5)
	معاملات ثبات الأبعاد الفرعية على مقياس الإدراك
	جدول (6) الصدق التميزي على الأبعاد الفرعية لمقياس الإدراك
	فاروق، أسامة (2016). فاعلية برنامج تدخل مبكر قائم على التكامل الحسي لتحسين الانتباه والإدراك لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب التوحد. مجلة الإرشاد النفسي مصر ،ع(46).
	نصر، سهى (2002). مدي فاعلية برنامج علاجي لتنمية الاتصال اللغوي لدي بعض الأطفال التوحديين. رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.



