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 مستخلص البحث: 

هدد  الححدإ يلف صحا العةقدة بيا  التفداالدت اعجتوداالف والوادارات اللتحددة  وفحدد دد الفرو  صف      
الواددارات اللتحدددة ة لتددة يسددددددددددددددت(حدداليددة   لتددة فعبيردددةا والواددارات اعجتوددا يددة ة التفدداالددت اعجتودداالف   

ع والونخفض    الوشدددددددارعة والتعاون  فصحدا الصدددددددداقاتا بيا أيفاأل التححد ذوي األمات الح يفف الورفف
وانحرا     9,379سددددددددددددنة ومتحسدددددددددددد  قدرة    12-8يفةا فتراوح أالوارهم ما بيا   87وفصحنت العينة ما 

وانحرا    74.471مرجة بوتحس  قدره  106دددددددددددددد   62  وفراوح مستحى ذعاؤهم ما بيا 1,366معياري  
م الحصددحأل اللياا ما    وفم فقسدديم العينة يلف مووحالتيا وصقاا لدرجات الاعات والتف ف 6.854معياري  

% وأاللف يعد ما ذوي األمات  70الودارس والوؤسدددددددددسدددددددددات الولتحقيا باا موا فواوز مسدددددددددتحي ذعاته  
يفةا  وما قدت الا هداه النسددددددددددددددحدة يعدد أمات و يفف منخفض وبلغ    47الح يفف الورففع وبلغ الددمهم  

م فطبيق م(ياسددددددددددف  يفةا   بنات اللف القحائم الوسددددددددددولة بالوراك  والودارس الوشددددددددددارعة  وف  40الدمهم 
الواارات اللتحدة واعجتوا ية ما يالدام الحاحثة  وأسددفرت نتائا الححإ الا وجحم الةقة ارفحايية مالة  
محجحة بيا التفاالت اعجتواالف والواارات اللتحدة  والدم وجحم صرو  ذات معلة يحصددددددائية بيا أيفاأل  

ونخفض اللف م(ياسدددف الواارات اللتحدة  ييف التححد  ذوي األمات الح يفف الورففع واألمات الح يفف ال
واعجتوا ية  ودحصدددف الححإ بردددرورة اعهتوام باألنشدددطة اعجتوا ية أليفاأل ييف التححد ع سددداس  

 حيحي لتحسيا الواارات اللتحدة لد ام. 
 . طيف التوحد –المهارات اللغوية  –التفاعل االجتماعي  الكلمات المفتاحية:

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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Abstract: 
The aim of the research is to examine the relationship between social 

interaction and language skills, and to identify differences in language skills 

(receptive language, expressive language) and social skills (social interaction, 

sharing and sharing, making friends) area that ranges between 8-12 years and 

an average ability of 9,379 and a standard deviation of 1,366, and their 

intelligence level ranged between 62 - 106 degrees, with an average defense 

of 74,471 and a standard deviation of 6.854 

The sample was divided into two groups according to the IQ scores obtained 

from the schools and institutions they attended, whose IQ level exceeded 70% 

and higher. They are considered to have high job performance and their 

number is 47 children, and whoever is less than this percentage is considered 

low job performance and their number is 40 children, based on On the lists 

registered in the participating centers and schools, the two measures of 

language and social skills were applied by the researcher, and the results of 

the research resulted in the presence of a positive significant correlation 

between social interaction and language skills, and the absence of statistically 

significant differences between autism spectrum children with high job 

performance and low job performance on the Measures of language and social 

skills, and the research recommends the necessity of paying attention to social 

activities for children on the autism spectrum as a vital basis for improving 

their language skills. 

Keywords: social interaction - language skills - autism spectrum. 
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 : البحث  مقدمة
معدأل انتشاره صف زدامة مستورة   و يعد اضطراب ييف التححد ما اعضطرابات النوائية الوعقدة  

ما األبحاث والدراسات العد دة ححلة يع انة مازاأل مواحأل السبب ودستويب بصعحبة وليس    اللف الرغم
   فواماا.   لة الةج شاصف

التححدو  نوائف     Autism Disorderاضطراب  الصبف  ماارات  قد  اضطراب  اللف   ؤثر 
ظار  التحاصت والتفاالت اعجتواالف ومصاحب بالسلحعيات النوطية ومحدومية األنشطة واعهتوامات  ود

ودؤثر   الوحكرة  الطفحلة  مرحلة  ما  خةأل  السيد بشكت  ةمحود  اليحمية.  لألنشطة  الطفت  أمات    اللف 
 ا 14:2018  

التححد للتعبير الا صئة اضطراب التححد باختة  مرجافة  ييف ودستخدم مصطلح اضطراب 
نايف    ة الورففع.  سحات أكان ما ذوي األمات الونخفض أم ما ذوي األمات العامي أم ما ذوي األمات  

ا سوات ييف التححد ذوي  2019:38ودحضح البد الرقيب الححيري  محوحم يمامة    ا 2018ال ارع: 
 األمات الورففع فيوا  لف:

 لتحاصت اللفظف.امتةك ا •
 امتةك الاعات صح  الوتحس . •
 امتةك بعض الوحاهب والقدرات الخاصة. •
 الدم الويت يلف مشارعة اآلخردا واللعب معام. •
  رصض عت الوناسحات والوحاقف اعجتوا ية. •
 التححد عاعفف: الند أيفاأل الاعات  نسبا 137:2015ةأحود أبح اسعد  ودقسم 
 ا.50نسحة ذعائام الا ة % ما أيفاأل التححد فقت 40 -
 ا صاكثر.70% منام فصت نسحة ذعائام يلف  ة 30 -
 والثلإ الحاقف فتساوي نسحة ذعائام مع ذعات العام يا. -
 مستحي النبحغ والعحقردة. يلى والقلة منام فصت  -
وبالرغم ما اإلالاقات التف  حاجااا األيفاأل التححد حن ذوو الح يفية العالية صف الوحانب األساسية        

ما الواارات اعجتوا ية  صإنام قد  رغبحن صف العةقات اعجتوا ية مع اآلخردا وبالك صإن الواارات  
التف فسات وف دد الةقات األقران هف ماارات ماوة يوب فعليواا لاؤعت األيفاأل بسبب ف ثيرها اللى  

األيفاأل ذوي اضطراب ييف  السلحك اعجتواالف لدي  التححد ع    النتائا اعجتوا ية ؛ حيإ وجحم 
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يوعلنا نستطيع   الواارات اعجتوا ية لدي هؤعت األيفاأل صحسب  ولصنة  يعطينا مؤشراا ححأل يبيعة 
:  2012التويي  بيا ذوي القدرة العقلية الونخفرة والوتحسطة ما هؤعت األيفاأل. ة يبراهيم التنيوف   

 ا 254
التححد  بوعنف أن الطفت  ا يفت  قدرا اكثر ما التعبير اعجتواالف الالطفت السحي  دظار  و 

فواه صعلة   ليري عيف يشعر   العامي مائوا يفعت أشيات معينة ألثارة رم صعت الايفف ما شخا ما  أو
صالطفت السحي مثة حينوا يحرر لعحة ودلعب باا أمام والده أو معة صانة  لحظ رم صعت والده فواه صعلة  

ت التححد ع يفعت ذلك   بت فصحن العةقة  مع اللعحة هت هح مسرور أم غرحان وهكاا صف حيا أن يف
ما صانة ي خا  د والده     ا اذا أرام شئية  وسيلة بوعنف انة  تخا ما اآلخردا وسيلة لتنفيا ما  ردده  مثة أن

الاي  ردده أي أن األب يكحن الحسيلة أو األماة التف فحقق للطفت ما  ردده    ت ودرعاا فواه هاا الشف
 ا 88:2011ا صفةأسامة صارو   السيد الشربينف  37:1423وتلحث  الندما يشات ذلك.ة صؤام ال

مام صف ف خر اللتة حيإ أن اللتة الوت خرة الند أيفاأل   ا فلعب اليحب التحامأل اعجتواالف مورا و 
القدرة اللف فحقع رموم اآلخردا ورغحافام وصام مشاالرهم وما  دور صف  ص      بسلحك الطفتالتححد فرفح   

اصت اجتواالف لفظف أو غير لفظف  وأيفاأل التححد ع يكتسبحا الصةم  وجدانام يسام صف حصحأل فح 
أبح   محود  اآلخردا.ة  مع  اعجتواالف  فحاصلام  الولية  صف  وقصحرا  الو ا  وبالتالف  حاجاحن  التلقائف 

 ا 37:2010الفتحح  
التفاالت اعجتواالف مووحالة فحقعات ما جانب عت ما الوشترعيا فية وعالك  تروا  ودتروا  

امراك الفرم اعجتواالف وسلحعة صف ضحت معا ير الا يردق اللتة والرمحز وإلشارات.ةخديوة با مدانف  
 ا 59:2021  

الحارزة لدي أيفاأل التححد  وفظار   الصفات ما  اعجتواالى  ودعد ضعف القدرة اللف التحاصت 
صف قصحر صف ماارات اللعب الوواالف  ضعف القدرة اللف التعبير  قصحر صف اعنتحاه  والدم قبحلام 

 (Sauluier, C. & Klin, A.2007)للتةمس الوسدي. 

صف فطحدر اللتة  ف خر أو صشدددددددددت  مورا صى  يفاأل التححد  وقد يكحن لقصدددددددددحر التفاالت اعجتواالى أل
والندما  تطحر   اآلخردااأليفاأل الا ا ع  تحدثحن يودون صددددددعحبة صف الححار مع حيإ أن    التعبيردة
النتوة  والتنغيم  ومعدأل الصددددددددددددحت     صإن الخصددددددددددددائا اللفظية فصحن غير يبيعية  مثت  لد ام الصةم

لتة خاصددددة    أيرددددا ييقاع ونبرة الصددددحت  واسددددتخدام لتة متصررة أو لتة جامدة لحصددددف القحاالد ولد ام
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هشددددام احود   . ة ف مراية بطر  اعفصدددداأل الخاصددددة باملألشددددخاذ الا ا هم الل   ومفاحمة صق وغردحة 
ات غير اللفظية مثت اإليواتات  و يودون صدددددددعحبة صف ففسدددددددير اإلشدددددددار   ا  33:2019يبراهيم السددددددديد   
 (Peggy, J, 2009 : 29)وفعبيرات الحجة. 

% ع  تحددثحن أو اللف األقدت  30ودعدانف العدد دد ما أيفداأل التححدد فد خر صف اللتدة ودظدت ححالف  
وحتف أولئددك الددا ا لددد ام لتددة لفظيددة     (Plesa Skwerer,et al.,2016)الحددد األمنى ما الصةم. 

و مختصددددددددددددددرة ودظارون الددامة خصدددددددددددددددائا مختلفددة صف الصةم واللتددة   تحاصددددددددددددددلحن بطردقددة محدددمة أ
 .(Westling, D,& Fox, L:2004) 

يلف وجحم الةقدة بيا الوادارات اللتحددة الددعليدة    (Levinson, S.2017)وأشدددددددددددددددارت مراسدددددددددددددددة  
إ يوكا ما خةأل جحاندب اللتدة الثةثدة التنبؤ بدالوادارات  يدوالترعيبيدة والعلويدة لددي أيفداأل التححدد  بح

 وا ية. اعجت
نقا صف الواارات اللتحدة فتوثت صف ضعف القدرة اللف الفام والتعبير    أيفاأل التححد  ودةحظ اللف

التصراردة     حيإ يكثر الخل   والتحدث   ا  بيا الروائر   قصحر صف الواارات اعجتوا ية  توثت  وأيرا
 الةقات اجتوا ية  وفصحدا صداقات والحفاظ اللياا   وأقامةصف التفاالت اعجتواالف  الوشارعة والتعاون   

  ص ساس التحاصق    نظراا ألهويتام   التفاالت اعجتواالفاللتحدة و   الواارات اللف    حن رع  الحاحثو 
النوح اعجتواالف هام صف فحقيق النوح    النفسف واعجتواالف لإلنسان هح اللتة والتحاصت   حيإ أن

الوحاكاة والتفاالت مع اآلخردا  يستطيع الطفت النطق والتعبير  اللتحي   صوا خةأل التحاصت والتقليد و 
النفس   اللتحدة و حيإ أن    واللعب والدصاع الا  التحاصق    متطلحاتاعجتوا ية أهم  الوحانب  الواارات 
أما جحانب النوح األخرى  عالنوح الوسوف والحسف  نوح بشكت يبيعف     النفسف و اعجتواالف للطفت

 والنوح العقلف مرفح  بالتحصيت.   
ا اللف ما سبق يحاوأل الححإ الحالف فحد د حوم العةقة بيا الت فاالت اعجتواالف أليفاأل  وف سيسا

تة اإلست(حالية وفشوت  األمات الح يفف الورففع والونخفض والواارات اللتحدة الوتوثلة صف الل التححد ذوى 
اعنتحاه والتويي   التعر  الصحفف  والقدرة اللف الفام واعستيعاب اللتحي  واللتة التعبيردة الوتوثلة صف  

 التسوية والنطق والتعبير.
 البحث:   مشكلة

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 "التفاعل االجتماعي وعالقته بالمهارات اللغوية لدي أطفال طيف التوحد ذوي األداء الوظيفي المرتفع والمنخفض" 
 سهيلة عبد البديع سعيد شريف د.   محمود محي الدين سعيد عشري أ.د.    جيهاد عبد المغيث توني عبد المغيث 

    

  

                                         

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                 Online ISSN: 2735-511X 

7 

الحاحثة ع زدارف  األولى  حظت  خةأل  التححدما  أيفاأل  لوراك   الوتصررة  اندماجام    اا  ضعف 
  ت اعجتواالف وقلة موارستام لألنشطة اعجتوا ية باإلضاصة يلف فرعي  الوراك  والودارس اللف التحصي 

وقد يكحن هاا األمر سبحاا صف ضعف    العلوف وأغفاأل األنشطة اعجتوا ية وموارستاا لاؤعت األيفاأل  
سات والحححث الورفحطة بالتونب  اعيةع اللف بعض الدرا  ومالم هاا  مستحاهم وماارافام اللتحدة    

اعجتواالف واللتة  وعالك النظردات التف فناولت اكتساب اللتة والتعلم ما خةأل الوةحظة والوحاكاة  
الوانب اعجتواالف صف  حوم  لقات الرحت اللف هاه الظاهرة وفحد د  صع الحاحثحن يلف اوالتقليد   موا م

 : عامة يمكن تحديد مشكلة البحث في األسئلة األتية وبصفة    فحقيق الواارات اللتحدة الوشار الياا 
بيا التفاالت اعجتواالف والواارات اللتحدة لدي أيفاأل التححد ذوي األمات الح يفف   ةلعةقاما  -

 .؟   ورففع والونخفض ال
اضطراب ييف التححد ذوي األمات الح يفف الورففع والونخفض صف   أيفاأل بيا    لفرو اما  -

 .؟   التفاالت اعجتواالف 
اضطراب ييف التححد ذوي األمات الح يفف الورففع والونخفض صف  أيفاأل بيا    لفرو اا م -

 .؟   الواارات اللتحدة 
 أهداف البحث: 

  اد  الححإ يلف فحقيق التايات األفية: -
 ييف التححد.صحا العةقة بيا التفاالت اعجتواالف والواارات اللتحدة أليفاأل  -
التفاالت   صىالصشف الا الفرو  بيا أيفاأل التححد ذوي األمات الح يفف الورففع والونخفض  -

 اعجتواالف.
  صى التعر  اللف الفرو  بيا بيا أيفاأل التححد ذوي األمات الح يفف الورففع والونخفض  -

  ية.الواارات اعجتوا 
 أهمية البحث: 

الواحم العلوية اللف الوستحي الوحلف والعالوف التف   والرض صف فقديم ةفصوا أهوية الححإ النظرد
الل مكا التحصت  تحدة أليفاأل ييف التححد والرض ما أفناولت التفاالت اعجتواالف وعالك الواارات 

 يلية ما فصحرات نظردة ومراسات وبححث امبرد(ية.
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واللف الوستحي التطبيقف قد ففيد نتائا هاا الححإ القائويا اللف فعليم وفربية أيفاأل ييف التححد  
صف فحسيا وفد يم جاحمهم صف اعرفقات باألنشطة اعجتوا ية وفنحالاا صف سبيت  فنوية ماارات اللتة  

 وفحصيات. ت فخام ما  ناسب ما قراراردة لدي هؤعت األيفاأل وإو التعبياعست(حالية 
 مصطلحات البحث: 

 Social interaction :   لتفاعل االجتماعي ا -
 :بأنه  إجرائيايعرف 

" ميت الطفت يلى التحاصت اللفظف وغير اللفظف ما خةأل اعندماج مع اآلخردا  والتعاون  
أنشطة   ما  بة  يقحمحن  بوا  ومشارعتام  وفصحدامعام   مختلفة   وماام  الةقات    وألعاب  و  صداقات 

 .  اجتوا ية ييوابية  
  Language Skillsالمهارات اللغوية -

 :بأنها إجرائيَا تعرف 
"قدرة الطفت اللى صام الوت ى اللتحي واست(حالة ما قبت اآلخردا ما خةأل اعنتحاه والتويي   

نقت الوعانف والرسائت والقدرة اللى التعبير ما خةأل  واإلمراك والتعر  والفام واعستيعاب باإلضاصة يلى  
 التسوية والنطق والتحدث معبرا الوا بداخلة" 

 Spectrum disorder  Autism طيف التوحد - 

هح اضطراب نوائف الصبف معقد  ؤثر سلحاا اللف التفاالت اعجتواالف والتحاصت اللفظف وغير  
 .ما الور الطفت   لثةث سنحاتاللفظف والسلحعيات النوطية الوتصررة ودظار قبت ا

    High Functionality  ذوي األداء الوظيفي المرتفع  -

مووحالة ما أيفاأل ييف التححد الا ا  نطبق الليام معامت التححد بدرجة متحسطة أو منخفرة اللف  
 م(ياس جيليام ودتوتعحن بوستحي يبيعف أو الاأٍل ما الاعات.

 low functionality    ض ذوي األداء الوظيفي المنخف -
مووحالة ما أيفاأل ييف التححد الا ا  نطبق الليام معامت التححد بدرجة شد دة اللف م(ياس جيليام   

 ودتوتعحن بوستحي منخفض ما الاعات أو التحاصت.
 :البحثحدود 

مكانية الونخفض  :  حدود  الح يفف  األمات  ذوي  التححد  ييف  أيفاأل  اللى  الححإ  أموات  فطبيق  فم 
 . بوحاصظة أسيحطبودارس الدما ومراك  ذوى اعحتياجات الخاصة والورففع 
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 2020الام    صفالوراك  ومدارس الدما    اللى اعيفاأل الوقيدون صىفم فطبيق الححإ  :  حدود زمانية
 /2021 

مووحالتيا وصقاا  وهم  سنة  12ددد  8أيفاأل ييف التححد فتراوح االوارهم ما  : حدود بشرية
ما ذوي األمات الح يفف  باا الولتحقيا  دارسالحصحأل اللياا ما الوراك  والولدرجات الاعات والتف فم 

 الوسولة بالوراك  والودارس الوشارعة. القحائمونخفض  بنات اللف والالورففع  
 النظري والدراسات السابقة   العرض

 التفاعل االجتماعي واثره علي المهارات اللغوية:  
الوحكر صف حياة الوحلحم هح اعهتوام بالصحت الحشري وخاصة صحت    يعتبر الداصع اعجتواالف 

للتحامأل   هاماا  وامة شكةا  الطفت  بيا  الصحفية  التحاصةت  الرابع  وهاه  الشار  منا  األم  وهاا يظار 
  السيا  اعجتواالف صف فعلم اللتة ة محود ابح الفتحح  أهوية اعجتواالف  وصحصت العد د ما الدراسات 

 ا 30:2010  
يساالد اعفصاأل    أو افصاأل بينام     تم    أنيوكا أن يكحن هناك ففاالت بيا صرم ا مون    ع  و  

  ودعنف نقت صصرة معينة أو  األصراماللف الفصر والتحاصت والتعاون  صاعفصاأل فعبير الا العةقات بيا  
ما   ذها شخا  صف    والا يردق  األشخاذ ما    مووحالة  أو   أخرذها شخا    يلف معنف محدم 

فتحقق لاافاا ولصا فحدث ما خةأل   أنوالولية اعفصاأل ع يوكا  األصراماعفصاأل يحدث التفاالت بيا 
الولية   التعر  اللف  بدون  أي جواالة  صف  ففاالت  يستحيت حدوث  اعجتواالف  حيإ  التفاالت  الولية 

 ا61:2021ة خديوة با مدانف  .أصرامهااعفصاأل بيا  
   اللتحي أليفاأل التححد نوح اللوحانب ذات األهوية الخاصة صف  دعد الوانب اعجتواالف أحد او 

الطفت    حاحيإ  حصف اعجتواالف  ودحصف  التصييف  قامردا اللى  ب نام غير  الخارج  ب نة    ا أيرا ما 
السلحك وفودر   التعلم و  اللى جويع جحانب  اعجتوا ية   حيإ  ؤثر  الصعحبات  العد د ما   حاجة 

الطبيعية فوثت    اإلشارة العالم ما    األساسيلى أن التفاالةت اعجتوا ية  الاي يستخدمة الطفت لفام 
ححلة والتتلب اللى ال(حافة  وفعتبر التربية اعجتوا ية وسيلة ماوة صف فنوية قدرة الطفت اللى الوشارعة  

أو مووحالات  ما خةأل ممواا صف هاه العةقة ذات اعفواهيا بيا الطفت ما جاة واألم أو الودرسة 
 ا 19:2007الصداقة ما جاة أخرى. ةردتا جحرمن  
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الوصابيا    األيفاأللدى    اعجتواالف  يحدث الت خر صف فطحر اللتة والقدرة اللى التحاصتوقد  
لدى هؤعت األيفاأل والدم قدرفام الشد دة اللى   واإلمراكباضطراب ييف التححد بسبب ضعف اعنتحاه 

صام  حاجاحن مووحالة ما الع(حات فوعلام   ا 46:2011   د الحاقف ومتابعتام . ةالة الب اآلخردافقليد 
ةمشيرة  .التفاالت اعجتواالف غير قامردا اللف اعندماج مع اآلخردا صف األنشطة واللعب  وبالتالف نقا  

 ا 12:2014صتحف  
مناوا  ؤثر صف اآلخر  صاللتة هف أساس    فحجد الةقة بيا التفاالت اعجتواالف واللتة  صصةا وقد  

ت وبدوناا ع يوكا فحقيق فحاصلف لفظف  عوا أن التفاالت اعجتواالف   دد ما استخدام اللتة  التحاص
  صاللتة هف الحسي   ومحاولة فطحدرها لتحقيق التفاالت الويد وفصحدا صداقات والةقات ييوابية وييدة

وفوكا اللتة  األساسف للتفاالت اعجتواالف صف محاقف الحياة  ووسيلة للتعبير الوا  دور بداخت الفرم   
فعويم الوعانف واألصصار والوفاهيم العامة والتف الا يردقاا يستطيع األصرام صف الحياة اعجتوا ية فطحدر  

   . وفنظيم حيافام
  :ةواالجتماعيالمهارات اللغوية و الذكاء 

اجت وسيلة  إلاللتة  وذلك  الناس   بيا  للتحاصت  غايات  وا ية  وفحقيق  اجتوا ية   الةقات  نشات 
التحاصت  ما يلب واستفاام ورصض وغيرها ما و ائف التحاصت وعالك فنظيم العةقات اعجتوا ية  

 ا80:2000وضحطاا بقحانيا وأالرا .ة البد الع د  السرياوي  وائت محسف  
دة ف دد  اصرت والعكس صحيح و الحصيلة اللتحدة الثر  محصحأل لتحي النوح العقلف ودصاحب 

ما قدرة الطفت اللف الصةم واللف التصيف النفسف واعجتواالف السليم وعيفية محاجاة مشكةت الحياة  
موا  نعكس اللف فنوية القدرات العقلية لدي الطفت   والعكس صحيح فواما بالنسحة للطفت الاي لدية  

 ا 62-60:2005محصحأل لتحي ضعيف.ةساير شاش  
قدرة العقلية بصفة الامة وان الطفت الاعف  تصلم بشكت محكر  وفعتبر اللتة مظار ما مظاهر ال 

العقلية   اإلالاقة  بيا  وييدة  الةقة  هناك  أن  يلف  باإلضاصة  هاا  ذعات  األقت  الطفت  الت خر  و الا 
 ا 180:1993اللتحي.ةلليلف عرم الد ا   

م يا  كات الالف يفح  األيفاأل العاحأهوية الاعات صف النوح اللتحي صالطفت الاي  توي  بوفبدو  
والوعحقيا الل(يا صف محصحلة اللتحي عوا  توي  اكتسابة للتة صف الور زمنف محكر مقارنة بالعام يا  

علوا زامت نسحة الاعات الند الطفت زامت قدرفة اللف صام و ا  107:2013والوعاقيا القلياا.ةهة السعيد   
لعةقة بيا الصلوات  ما يسوع ما  حارات وجوت  وزامت حصيلتة اللتحدة وفطحرت قدرفة اللف يمراك ا
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صف الوولة وبالك فتطحر قدرفة اللتحدة بشكت سردع   صالنوح العقلف مرفح  بشكت عبير بالنوح اللتحي   
 ا 114:2013صصلوا فطحرت قدرات الطفت اللتحدة فطحرت قدرافة العقلية.ة هة السعيد  

فطبيق اختحار الاعات اللف أيفاأل التححد لتحد د   الى مراالاة  ا 42:2010 ي ااب الببةوية  ودشير     
الةقة    صاناكنطق بوستحي القدرات العقلية التف  توتع باا أصرام فلك الفئات  ال القدرات العقلية حيإ  ت ثر  

 .وثيقة بيا مستحي النوح اللتحي والاعات 
بقصحر مستور صف التحاصت والتفاالت    Autism Spectrum Disorderودتصف اضطراب التححد  

سلحعيات   اعجتواالف    التحامأل  القصحر  ذلك  ودتروا  متعدمة   و رو   سياقات  البر  اعجتواالف 
التحاصت غير اللفظف الوستخدمة صف التفاالت اعجتواالف  وماارات فطحدر العةقات وصاواا والوحاصظة  

 ا 2016:16حود الحمه   اللياا  باإلضاصة يلف القصحر صف التحاصت اعجتواالف .ةم
 : أطفال التوحدلدي التفاعل االجتماعي 

 الوشكةت اعجتوا ية الوشترعة لدي أيفاأل التححد:يلف   ا 55:2004 ة وصاه الشامف   فشير
حيإ  تونبحن النظر صف      صدددعحبة صف اسدددتخدام التحاصدددت الحصدددري صف الوحاقف اعجتوا ية   -

 اليحن اآلخردا . 
يود أيفاأل التححد صددددعحبة صف صام مشدددداالر      حيإصددددعحبة صف الفام والتعبير الا الوشدددداالر -

 اآلخردا ما خةأل العيا وحرعات الحجة واإليواتات . 
 .صعحبة صف فصحدا الةقات اجتوا ية  -
 

لتحاصت مع اآلخردا   القدرة اللف اوضعف  وبسبب هاا العو  والقصحر صف التفاالت اعجتواالف  
 نسحب أيفاأل التححد ما الووتوعات ودلو ون يلف فصرصات سلبية ف دد ما رصض اآلخردا لام وابتعام  

الة البد   بإقامة الةقات وصداقات معام. ة األيفاأل العام يا النام ونفحرهم منام صة  اتوحن بام وع 
م ع يستطيعحن اعحتفاظ بام   دحاولحن بشدة الحصحأل اللف األصدقات ولصناو   ا 2011:  76الحاقف   

وهاه الوشكلة شائعة لدي أيفاأل اسبرجر وبسب صشلام صف يقامة الةقات اجتوا ية يحدلة األمد مع  
ع  تعلوحن الواارات  و اآلخردا والدم وجحم التحاملية صف فعامةفام حيإ أن احام ثام فدور ححأل انفسام    

ردا وانام الامة ما يفتقدون يلف الاو  العام الند  اعجتوا ية والوحظحرات اعجتوا ية بوةحظة اآلخ
 ا46:2015اعجتوا ية.ة أحود أبح اسعد   تافخاذ القرارا 
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قصحر صف فصحدا الصداقات  وقلة   م دقرف أيفاأل التححد وقتاا أقت مع اآلخردا   ولد او 
 ا 372019اعستوابة اعجتوا ية لإلشارات عاعبتسامة  والنظر للعيحن.ةوصيق صفحت : 

 فم فقسيم ضعف العةقات اعجتوا ية لدي أيفاأل التححد يلف ثةث مووحالات:و 
 الوووحالة األولف: وهف األكثر شيحالا ومعروصة اللف نطا  واسع وهف الوووحالة اعنع الية. •
الوووحالة الثانية: وهف السلبية واألقت شيحالا وع يكحنحا منع ليا بشكت عامت وصف نفس   •

 ة وع  حامرون باا.ون بالوشارعأدالحقت هم ع  ب
طة وليس لاا حدوم اجتوا ية صالطفت  تعامت مع التربات بطةقة  الوووحالة الثالثة: هف النش •

 ا78:2018كبيرة وغردحة.ةحسام أبح زدد  
   أيفاأل التححد  ن الحن يلف التحد قيلف أن   Mirenda, D& yoder, 1983وأشارت مراسة 

الطبيعييا   حيإ يقرحن وقتاا يحدةا صف الولحس بادوت مون أي  ونظرفام فختلف الا األيفاأل 
 ففاالت اجتواالف أو مشارعة مع اآلخردا .

 
ا يلف  ثةث أشكاأل ما الةمات التقا اعجتواالف أليفاأل  44:2010وفشيرة سحسا الحلبف     

 التححد وهف:
 النقا صف اإلمراك اعجتواالف. •
 فام ومشاالرهم.صعحبة صام معتقدات الناس اآلخردا وافواها •
 عظم الوحاقف اعجتوا ية.مما أقحاأل أو أصعاأل صف  اضعف القدرة اللف فحقع ما لألخرد •

وقد فتطحر الواارات اعجتوا ية واللتحدة الطبيعية لدي صئة قليلة ما أيفاأل التححد بنسحة  
% ولصا سرالان ما فتعرض  لفقدان مفاجئ الند بلحغة الام ونصف. ةوصيق  25يلف  10فصت يلف 
 ا 2019: 42صفحت  

ضعف صف التحاصت    يعانحن ماأيفاأل التححد أن ا 15:2015 ة جياان مصطفف  اعر وف      
 جتواالف يشوت:اع

 الع لة والةمحاعة باآلخردا ودقتصر التعبير الا الحاجات صق . •
 يصدار فعليقات غير مرفحطة بالتحامأل اعجتواالف. •
 ضعف القدرة اللف ال(يام باألوضاع واإليواتات الوسدية التف فنظم التفاالةت اعجتوا ية. •

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 "التفاعل االجتماعي وعالقته بالمهارات اللغوية لدي أطفال طيف التوحد ذوي األداء الوظيفي المرتفع والمنخفض" 
 سهيلة عبد البديع سعيد شريف د.   محمود محي الدين سعيد عشري أ.د.    جيهاد عبد المغيث توني عبد المغيث 

    

  

                                         

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                 Online ISSN: 2735-511X 

13 

يلف بعض الوشدكةت اعجتوا ية    (Christopher, S & Shakila, C .2015: 140). ودشدير      
 اعخري. 
 صعحبة صف صام النصات أو الفصاهة.  •
 صعحبة بدت الوحامثة بطردقة يبيعية.  •
 قد ع يحترم الوساحة الشخصية.  •
 . صعحبة ففسير اإلشارات اعجتوا ية غير اللفظية •

 بعض الوشكةت اعجتوا ية أليفاأل التححد مناا:  (Peggy J. 2009:48)ودريف  
 الدم اعهتوام ب لعاب " التظاهر" مثت التظاهر بإيعام ممية.  •
 الدم الرغحة صف اعحتران أو ي اار الوحمة.  •
 مشاكت صف صام مشاالر األحرديا. و قلة التعايف   •
 يفرت اللعب بوفرمة بدعا ما  اللعب مع األيفاأل اآلخردا.  •
 م. يلياالدم اعستوابة لألخردا الند التحدث   •

 اللغة واكتسابها: 
الا غيرة ما الوخلحقات  حيإ ع    األنسانالتف فوي     ةالظحاهر اعجتوا يفعتبر اللتة ما  

مع   التحاصت  مححر  صاللتة  فحاصت   بدون  الحياة  والوشاالر    اآلخردافستور  األصصار  لنقت  ووسيلة 
والوعلحمات والخبرات  صاللتة هف التف فحقق غايات التحاصت وأهداصة  وهف أماة ناقلة للوعرصة  وعزمة  

  ر   واللتة فشوت ماارفيا اعست(حاأل والتعبي الحاجات     وفساالد صف التعبير الا  واإلمراكعكتساب السلحك  
واللتة التعبيردة هف الونطحقة    صتاتهف الودخت األوأل للتة ودقصد باا الفام الويد وحسا اإل  صاألولف

فصحح صرصة الطفت صف فصحدا الةقات اجتوا ية اصرت علوا  و      الا األصصار والرغحات   حيإ فعبر 
الفرم  وماارافة اللفظية     يمكاناتبصحرة أساسية اللى    اعجتواالف حيإ يعتود التفاالت     فحسنت لتتة

 اآلخردا.مع والتفاالت  التحاصت  لتحقيق اللفظية  غيرو 
وسيلة للتعار  وصام العالم ما ححلنا وبالنسحة للطفت هف أمات ضروردة ما اجت التعلم   ةللتوا

اللتة صفوالنو التححد    ح الوعرصف والطفت يستخدم  مراحت نوحه الوختلفة أما صف حالة أصابتة بورض 
التحاصت اللف  قدرفة  صف  واضحا  قصحرا  يعانف  حيإ  مختلف  اللفظف.   صاألمر  وغير  ةمناأل  اللفظف 
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ا صام يودون صعحبة صف صام مور اللتة  عحسيلة لتحامأل الوعلحمات   والوشاالر  20:2009ف   القاض 
ويلب اعحتياجات واذا فصحنت لد ام لتة صتالحا يستخدمحناا بطردقة ناقصة وحرفية.ةصحزدة الوةمدة   

 ا 57:2015
 

 :  نظريات اكتساب اللغة

 

 : منها هناك عدة نظريات تفسر اكتساب اللغة
 النظرية المعرفية:  -1

الوعرصف صف مراحت متفاوفة ما    النوحالوعرصف ودحدث    نوحنظردة ال  أساسفعد نظردة بياجية هف  
حيدإ الصويدة والنح يدة  وفرفح  هداه الوراحدت بداسددددددددددددددتعددامات الطفدت الوتوثلدة صف العور الفعلف  ودعتقدد  

سددددددددددددددوى هاه الورحلة مرحلة ما  بياجية  أن الصلوة األولى لأليفاأل هف علوات فتوححر ححأل الاات  وف
 قبت العوليات. 

أربعدة الحامدت فؤثر اللى التطحر    ايلف43-42:2015ة   ودشددددددددددددددير أم دب البدد ة  ييودان القطداوندة
 الوعرصف لبياجية:  

 الخبرات الطبيعية باألموات واألشيات.  •
 التخلا فدردوياا ما التورع  ححأل الاات.   فساالد التوربة اعجتوا ية مع اآلخردا اللف •
 فع د  اعنتقاأل ما مرحلة يلى أخرى ما النرا أو التطحر العصبف.  •
 التحازن وهح التحصيق بيا الولتف التوثيت والوحاتمة وفسحدة العحامت الثةثة األولف.   •

الرغم   ودعتقد بياجية أن اكتسدددددداب اللتة ليس الولية مشددددددروية بقدر ما هف و يفة يبدا ية  واللى
ما أن اكتسدداب األسددوات الوحكرة لألشدديات واألصعاأل قد يكحن نتيوة التقليد والتد يم  يع أن بياجية يوي   
بيا القدرة واألمات صف شددددكت الترعيحات التف لم  تقناا الطفت بعد  ودوكا ينتاجة الا يردق التقليد ومع  

ا لنظرددة بيداجيدة الوعرفيدة   ذلدك  صدإن اكتسدددددددددددددداب القددرة يعتودد اللف التنظيم الدداخلف  فبددأ أو  ليدة  ثم وصقدا
يعام فنظيواا وصقاا لتفاالت األيفاأل  حيإ يعنف بياجية التعامت مع رمحز اللتة التف فعبر الا الوفاهيم  
التف فنشددددددد  ما خةأل ففاالت الطفت مع البيئة ما الورحلة األولى وهف الحسدددددددية الحرعية. ةالبد الفتاح  

 ا. 15: 1996     البد الوويد
 للغوية:النظرية ا -2

أليفاأل  ا نظردتة الوعروصة باسددددددددددم "النظردة اللتحدة" وهف ففترض أن ا1957قدم فشددددددددددحمسددددددددددكف ة 
  مودا يوكنام ما صام القحاالدد النححددة ألي بنيدة لتحددة  بنداتا اللى القحاسددددددددددددددم  حلددون بنوحذج بنيدة اللتدة
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وودت وهداه    مثدت األسددددددددددددددودات واألصعداأل صف الاللتدة الوشددددددددددددددترعدة بيا جويع اللتدات  الوشددددددددددددددترعدة صف بنيدة
العوحميدات ع يسددددددددددددددتطيع هؤعت األيفداأل فعلوادا  ألندة  حلدد ولدديدة قددرة صطرددة اللى فحليدت الوودت التف  
يسدددوعاا  وما ثم يعيد فنظيواا حسدددب القحاالد النححدة لألم بحيإ يكحن لدي الطفت القدرة اللى فصحدا  

 ا 32:  2007  آخر. ةهدى الناشف    ا قبت ما الحالد ا أو ما أي مصدرجوت لم يسوعاا م
 وما بيناا ما  لف: هاه النظردة وهناك الدة نقاط فدالم 

 أن القدرة اللى اكتساب اللتة هف قدرة وراثية وح(يقة أن اكتساب اللتة ع يعتود اللى الاعات.  •
 اللتة يقتصر اللى الحشر.   يفقانأن   •  

اغ وفحكم  • أن يكحن لدي الشدددددخا الةقة فشدددددردحية وو يفية باألنشدددددطة اللتحدة مثت يفقان الدم
 النصف الوخف األيسر صف الوليات الصةم. 

•  بدو أن جويع لتات العالم فخردددددددع لوووحالة ما الخصدددددددائا الصدددددددحفية واللفظية والسددددددديا ية  
 والدعلية. 

 ا 17: 2015الونتظم. ةمحود خطاب    • لبدت اللتة وفطحدرها صف الطفت ونظاماا الثابت و 
ا بتط  و حرهم العقلف  حيدإ  بددأ الطفدت صف اكتسددددددددددددددداب اللتدة  فطحر لتدة الطفدت  رفح  ارفحدايداا وثيقدا

الا يردق يصدددار أصددحات ع معنى لاا  وفشددكيت الوقايع والصلوات والووت  وفتوي  لتتة صف البداية  
ب ناا فتوححر ححأل نفسدة  ودنتقت فدردوياا يلى اسدتخدام نفس الشدخصدية اعجتوا ية  وصف البداية يكحن  

ياجات األساسية ودرفح  محاشرة باألشيات الوامية الولوحسة  وبالتالف  األمر بسيطاا  صاح يعبر الا اعحت
ا وفنحالاا  وفنظيواا وشوحلية.ةراصع زغلحأل  ا 256:2014     الوام زغلحأل  فصحح أكثر فعقيدا

 النظرية السلوكية: -3

ا وصقاا لااه النظردة  يعتود فعلم اللتة اللى  1957-1938أوأل ما ذعر هاه النظردة هح سكينر ة 
يئة التف فعتود اللى التقاليد والووارسدة والتع د  اعختياري  والنتيوة هف اكتسداب اللتة فدردوياا  فنحع الب

أسدداسددف صف هاه العولية ألنام يشددكلحن   واآلخرداما خةأل الرمحز الصددحفية الوتراكوة  ومور الحالد ا 
اختصدددددددار  تعلم  اللف فشدددددددكيت النطق الصدددددددحيح  ب  اآلباتهاا التعلم وألن األيفاأل يقلدونام ودشدددددددوعام  

األيفاأل اللتة ألن سددلحعام اللفظف يكاصئ بوحض يرامة ما ححلام. ةمنصددحر الدخى   البد ة صددقر  
 ا 95-96: 2003   
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ا بعض األصصدار الوتعلقدة بداكتسدددددددددددددداب اللتدة  عودا  رى  52-51: 2011  ة وليدد رصيق    دردددددددددددددديفو 
 سكينر: 

• فنتوف هداه النظرددة يلى النظرددات الترابطيدة التف فري أن األيفداأل  تعلوحن معنف الصلودات بعدد  
ا الصلوات  عوا فؤما ب ن األيفاأل  تعلوحن الوعانف الووالية  يلياارفحاط اللتة باألشدددددددددديات الاي فشددددددددددير  
 والعايفية واعجتوا ية بنفس الطردقة. 

ة صف السدددلسدددلة مثيرة وسدددردعة اعسدددتوابة صف نفس  • الووت هف سدددلسدددلة ما الصلوات  وعلوة واحد
 الحقت. 

•  تعلم األيفاأل الردددددددددددددوائر والووع والوؤنإ ما خةأل التوربة والخط   ألنام يعدلحن بنية اللتة  
 بناتاا اللف الوةحظات الحارمة ما اآلخردا. 

الصلوة التالية ودتم  •  تم ينشددددات الووت وصقاا لوبدأ فصحدا التسددددلسددددت الحسددددي   حيإ فحدم عت علوة  
فعلم الوعنى برب  علوة وشدددددددددددفت بكلوة وأخرى أو بيا علوة ومشددددددددددداالر فثيرها  ما خةأل الووارسدددددددددددة  

 واستورار التفاالت مع اآلخردا. 
 النظرية التفاعلية: -4

هناك العد د ما العحامت  و فووع هاه النظردة بيا النظردتيا السددددددلحعية والفطردة عكتسدددددداب اللتة   
ة الطفت اللى اكتسدددداب اللتة ةاللى سددددبيت الوثاأل: العحامت اعجتوا ية   والعفحدة    التف فؤثر اللى قدر 

 ا 132: 2013     بتداميوالثقافية   واللتحدة البيحلحجية   والوعرفيةا ةشيردا  
 تردددح موا سدددبق وجحم اختة  صف اآلرات والنظردات التف ففسدددر عيفية اكتسددداب اللتة  صالحعض  

أنادددا متعلودددة ما خةأل البيئدددة الوحيطدددة  والحعض  ري    األخر   ري أن اللتدددة محروثدددة  والحعض  ري 
اكتسددددددددددداب اللتة  ولصا أصردددددددددددت النظردات هف النظردة التفااللية التف فووع بيا    أسددددددددددداسالتفصير هح  

 العوليات الداخلية الوحرثة وبيا العوليات الخارجية التف فتوثت صف البيئة.  
 التوحد:طيف  اللغة والتواصل لدى أطفال 

التححد ما قصحر صف الوحانب اعجتوا ية  للتة صلد ام صعحبة صف   ييف يعانف أيفاأل
اختيار الوحضحع الوناسب للحد إ   وقد يسترسلحن  لفترة يحدلة صف محضحع ع  ام احد غيرهم  وع  

لف  باإلضاصة ي يونححن التير صرصة للوشارعة صف الحد إ  ودتحدثحن بنبرة صحت ثابتة ع فتتير    
يفتقدون القدرة اللف قرامة الةمات الولت اللف الطر  اآلخر   ولد ام صعحبة صف صام النصات   

ودسعحن يلف التفاالت مع اآلخردا وفصحدا صداقات يع انام ع يفاوحن القحاالد اعجتوا ية واإلشارات  
 ا 2004:   66العايفية .ة وصاه الشامف  
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 نطقحن أواخر الصلوات ودستخدمحن التححد بانة سيئ   حيإ  ييف ودحصف نطق أيفاأل 
  اأج ات ما الصلوة عوا أن بعرام يود صعحبة صف التحكم صف مرجة ارففاع صحفام  وفقع ما بي

 16:2015ض ال ائد. ةجياان مصطفف  العلح ال ائد أو اعنخفا
 بالتححد: ييف ا يلف الخصائا التحاصلية لدي األيفاأل 42:2011 ة ودشير حازم يسوااليت        
ضعف القدرة اللف الححار الوتحامأل مثت اخد الدور أثنات الححار والوحاصظة اللف الوحضحع   •

 أثنات الحد إ.
 فصرار األسئلة والوحضحالات التف  تحدثحن باا. •
 فعد ت الصحت بشكت غير يبيعف. •
 توابة لاا.الحاجة يلف وقت لفام الودخةت اللفظية واعس •

  حن علوة أو جولة صحيحة   ودفشل  االلف استخدام برع علوات وع يستخدم  مو يقتصر عةما
 ا48:2010صف فرعيب جوت ذات معنف أو استخدام الصلوة صف الوكان الوناسب. ة سحسا الحلبف   

   رجع    التححد  ييف   ف خر نوح اللتة لدي أيفاأل يلف أن     ا 2011:  46الة البد الحاقف     وفشيرة 
يلف ضعف اعنتحاه واإلمراك والنقا الشد د صف القدرة اللف التقليد ومتابعة األخردا ومحاكافام صاعنتحاه  

ومتابعتام بالنظر واإلصتات يلف ما يقحلحن ودفعلحن    ايساالد اللف اكتساب اللتة والتحاصت مع األخرد
 موا  ؤمي يلف زدامة القدرة اللف التعلم واكتساب اللتة.

يظار قصحر واضح صف التعبير التلقائف الا الاات وبطردقة و يفية مةئوة  األمر الاي  ؤمي  كوا  
التحاصت مع التير يضاصة يلف الدم قدرفة اللف صام لتة اآلخر ومسا رة التتييرات    اللف القدرة    ضعف  يلف

 ا 24:2009التف فحدث صف البيئة الوحيطة بة.ةقحطان الظاهر  
بقص  أيفاأل ييف ودتصف   التعبيالتححد  اللتة  صف  ودودون حر  الووت  بنات  الليام  ودصعب   ردة 

صف   يلف خلت  يشير  موا  الصحت  الا رفابة  معنف  صرةا  ذات  صف جوت  الصلوات  صف رب   صعحبة 
عةمام يخلح ما النبرات الطبيعية صحدة الصحت ويبيعتة ونحالة ع يوسد محتحي    أن الصحفيات حيإ

 ا 53:2009النة.ة قحطان الظاهر  الصةم ودفتقد يلف فوسيد الوعنف الوعبر 
دعانف أيفاأل التححد ما قصحر صف التحاصت اللفظف  يظار صف ضعف قدرفة اللف صام الرمحز  و 

 ا 2008:50اللتحدة  وما فنقلة يلية ما معانف.ةسعد رداض  
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الصلوات ودستخدمحن أج ات ما   التححد بانة سيئ   حيإ  نطقحن أواخر  ودحصف نطق أيفاأل 
العلح ال ائد أو    ارام يود صعحبة صف التحكم صف مرجة ارففاع صحفام  وفقع ما بيالصلوة عوا أن بع

 ا 16:2015اعنخفاض ال ائد. ةجياان مصطفف  
التى فناولت الظاهرة  يوكا الرض مووحالة ما الدراسات والواحم العلوية:  الدراسات السابقة

 محضع الححإ اللى النحح التالى :  
فاالت اعجتواالف  ت بدراسة هدصت يلف الصشف الا يبيعية التحاصت وال  Cardona, K  (2004)قام  
التححد  ومعرصة يردقة ففاالللدي أ العينة  يفاأل  البيئة الوحيطة  وبلتت  يفةا ما أيفاأل    20ام صف 

النواذج   وم(ياس  التصيفف   للسلحك  صيةند  م(ياس  اللتحي   للنوح  ردنيت  م(ياس  استخدام  وفم  التححد  
ة أليفاأل التححد ما يالدام الحاحإ  وفحصلت النتائا يلف وجحم الةقة بيا القدرة  السلحعية والتحاصلي

اللف الصةم والتحاصت اعجتواالف لدي أيفاأل التححد  عوا أن التحاصت لد ام  ت ثر بالخبرة اعجتوا ية  
 وضعف القدرة اللف التعبير.

الند أيفاأل التححد    يلف معرصة مشكةت الصةم التلقائف   (Epstein, S. 2005)هدصت مراسة  و 
وأثرها اللف التحاصت اعجتواالف  وفصحنت العينة ما ثةث مووحالات األولف أيفاأل التححد والدمهم  

 16سنحات  والثانية أيفاأل اضطراب النوح اللتحي وبلغ الدمهم    9يلف    7يفةا فتراوح أالوارهم ما    16
لد ام ذعات منخفض يلف حد ما    أيفاأل غير مصابيا بالتححد ولصا 8يفةا  والثالثة ضابطة والدمها 
الخاصة بالقدرة اللف الصةم التلقائف  وفحصلت الدراسة يلف وجحم صرو     ة وفم فطبيق الوقا يس اإلكلينيكي

ذات معلة يحصائية بيا مووحالات الدراسة صف القدرة االلف التحاصت اعجتواالف وأيفاأل التححد يعانحن  
 ةفام صف الصةم التلقائف.ما نقا صف التحاصت اعجتواالف نافا الا مشك

اللف      حاولتو  ةخلحم  اعجتواالف    ا2010مراسة  التفاالت  خصائا  اللى  التعر   يلى 
والتعبيردة لدى األيفاأل ذوي التححد  والصشف الا وجحم الةقة ارفحايية ذات    ومفرمات اللتة اإلست(حالية

معلة يحصائية بيا أبعام التفاالت اعجتواالف وبيا الوفرمات اإلست(حالية والتعبيردة لدى األيفاأل ذوي  
التححد  والصشف الا وجحم صرو  ذات معلة يحصائية بيا األيفاأل ذوي التححد صف أبعام التحاصت  

العينة ما أيفاأل  اعجت الدراسة  وفصحنت  اللتة اإلست(حالية والتعبيردة فع ى لوتتيرات  واالف ومفرمات 
التححد صف مدارس التربية والتعليم والووعية الصحدتية لرالاية ذوي اعحتياجات الخاصة  خةأل النصف  

ا معلوَا  24ا يفَة  وة 54ما  ومعلويام  واشتولت اللى ة   2009/  2008األوأل ما العام الدراسف ة
باعختحار الشامت  و  للدراسة  واستعانت  عوناا  اعرفحايف والوقارن  الوناا الحصفف  معلوة  واستخدم 
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والتعبيردة واإلست(حالية  اللتحدة  ة  -للوفرمات  الثانف   Gerald Wallace & Donaldاإلصدار 

Hammill, 2002ف وقد  للدراسة   ع موات  التححد  لفئة  اعجتواالف  التفاالت  وم(ياس  يلف  ا   حصلت 
صف:   متوثلة  التححد  لدى يفت  اعجتواالف  التفاالت  أهم خصائا  أهواا: جاتت  النتائا   للعد د ما 
ةالتحاصت اعجتواالف  أنشطة اللعب  الوحامرة اعجتوا يةا اللى الترفيب  وجحم قصحر لدى أصرام الينة  

راسة صف اللتة التعبيردة  %  وجحم قصحر لدى أصرام الينة الد19.7الدراسة صف اللتة اإلست(حالية بنسحة  
بيا  34.4بنسحة   معلة  تراوح  مستحى  الند  يحصائية  معلة  ذات  محجحة  ارفحايية  الةقة  وجحم    %

ا بيا أبعام التفاالت اعجتواالف وبيا الوفرمات التعبيردة لدى األيفاأل ذوي التححد  الدم 0.01  -0.05ة 
بعام التفاالت اعجتواالف فع ى لوتتير  وجحم صرو  ذات معلة يحصائية بيا األيفاأل ذوي التححد صف أ

 العور.
اإلمراك    مراسة  (  (Mcintyre ,N. 2015  عدوأ الحامت  بيا  العةقة  وصف  يلف  هدصت 

الورففع  وصحا العةقة بيا  التححد ذوي األمات  القراتة لدي أيفاأل    اعجتواالف واللتحي وبيا فنوية 
لدي الطةب الوصابيا باضطراب التححد     ضعف التحاصت اعجتواالف والااكرة العاملة بقدرة القراتة 

الامَا  وفحصلت    16  و  8يالب ما الوصابيا بالتححد الا ا فتراوح أالوارهم بيا    81وفصحنت العينة ما  
يلف أن السوات األساسية للتححد ما ضعف اللتة والتحاصت اعجتواالف فلعب مورا رئيسَيا صف ضعف  
صام القراتة سحات عان بشكت محاشر أو غير محاشر ما خةأل الةقتاا باللتة الشفحدة وقراتة الصلوات   

الا ا يسعحن ج للوعلويا  الوعلحمات مفيدة جدا  القراتة  ودوكا أن فصحن هاه  اهد ا لتحسيا ماارات 
والصتابة لدي األيفاأل الوصابيا بالتححد الالف األمات  ودوب فطحدر مداخةت القراتة مع األخا صف  
العوت   وذاكرة  الطةقة   وصك  الحصر  علوات  وقراتة  اعجتواالف  التحاصت  بواارات  الةقتاا  اعالتحار 

 ترفيب األاللى. اللفظف  واللتة الايكلية   والعوليات اللتحدة ذات ال
يلى    مراسة   (  Knight, E. 2016)   جري وأ القرائف ونوح  هدصت  النوح  بيا  العةقة  بحإ 

التححد ذوي اضطراب ييف  الصتار  األيفاأل  لدى  اللتحدة واعجتوا ية  فصحن موتوع  الواارات    و 
الروضة  الدراسة ما   صف مرحلة  العامة  الودارس  صف  التححد  ذوي اضطراب ييف  الصتار  األيفاأل 

عينة  ال  واشتولت  أالحام صف الحعيات الوتحدة   7-4الصف الثانف اعبتدائف الا ا فتراوح أالوارهم ما  و 
ة  الروضة     128اللى  أيفاأل  اعبتدائف  73يفَة ما  الثانف  الصف  فةميا  ذوي    اما  األيفاأل  ما 

باعستحانة التف فرونت    عوا استعانت  الحصفف   واستخدمت الدراسة الوناا  اضطراب ييف التححد
الوعلحمات الديوحغرافية للوشارعيا وفم استصوالاا ما قبت آبات األيفاأل ذوي اضطراب ييف التححد   
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الوقرر ما قبت   الواارات اعجتوا ية  الونطحقة  وم(ياس نظام فحسيا  للتة  التقييم الشامت  وم(ياس 
وجحم ف ثير   يلى العد د ما النتائا أهواا: وفحصلت اآلبات  واختحار التحصيت  واختحار القراتة الشفحدة

للواارات اعجتوا ية واللتحدة وماارات الصحفيات اللى نوح اعستيعاب القرائف لدى األيفاأل التححد يا   
وجحم الةقة ارفحايية ييوابية بيا نوح الواارات اللتحدة الشفحدة ونوح الواارات اعجتوا ية وماارات  

ؤشرات األصرت اللى ماارات اعستيعاب القرائف  الدم وجحم ف ثير للواارات  الصحفيات التف فعتبر ما الو
 اعجتوا ية اللى نوح ماارات القراتة الوتعلقة بواارات قراتة الصلوات وفحد د العحارات.

فتحي   محمد  التحاصت    بدراسة  ( 2017) وقام  ماارات  مستحى  اللى  التعر   يلى  هدصت 
ال اضطراب  أيفاأل  لدى  واللتحي  أمحرهم   اعجتواالف  أوليات  نظر  وجاة  ما  الصحدت  مولة  صف  تححد 

التحاصت   ماارات  صف  التححد  اضطراب  أيفاأل  بيا  يحصائية  معلة  ذات  صرو   وجحم  الا  والصشف 
اعجتواالف فع ى لوتتيرات الدراسة ةالعور  الونسا والصشف الا وجحم صرو  ذات معلة يحصائية  

 ى لوتتيرات الدراسة وفصحن موتوع الدراسة ما أوليات  بيا أيفاأل التححد صف ماارات التحاصت اللتحي فع
أمحر أيفاأل اضطراب التححد الوحجحم ا صف مراك  اضطراب ييف التححد صف مولة الصحدت  والوتراوحة  

ما  واشتولت  2017/   2016ا سنحات  للفصت الدراسف الثانف للعام الدراسف ة 8-6-4أالوارهم بيا ة 
م الحاحإ الوناا الحصفف التحليلف  واستعان بو(ياس الواارات  ا ولف أمر  واستخد52العينة اللى ة 

اعجتوا ية لطفت التححد  وم(ياس الواارات اللتحدة لطفت التححد ع موات للدراسة  وقد فحصلت للعد د  
ما النتائا: حيإ جات مستحى ماارات التحاصت اعجتواالف لدى أيفاأل اضطراب التححد ما وجاة  

بدرجة أمحرهم  أوليات  أيفاأل    نظر  لدى  اللتحي  التحاصت  ماارات  مستحى  وجات  ةمتحسطةا   استوابة 
اضطراب التححد ما وجاة نظر أوليات أمحرهم بدرجة استوابة ةمنخفرةا  و الدم وجحم صرو  ذات  
معلة يحصائية بيا أيفاأل اضطراب التححد صف ماارات التحاصت اعجتواالف فع ى لوتتيرات الدراسة  

نظر أوليات أمحرهم  وجحم صرو  ذات معلة يحصائية بيا أيفاأل التححد صف    ةالعور  الونسا ما وجاة 
ماارات التحاصت اللتحي فع ى لوتتير العور صف مولة الصحدت ما وجاة نظر أوليات أمحرهم  ولصالح  

سنحات  والدم وجحم صرو  ذات معلة يحصائية بيا أيفاأل التححد صف ماارات التحاصت    8األيفاأل بعور  
  ى لوتتير الونس صف مولة الصحدت ما وجاة نظر أوليات أمحرهم.اللتحي فع 

والترعيبية     Levinson,S.   (2017)  وصحا الدعلية   اللتحدة  الواارات  بيا  اعرفحاط 
والعولية لدي األيفاأل الوصابيا بالتححد  والصشف الا يمكانية التنبؤ لوحانب اللتة الثةثة ما خةأل  
الواارات اعجتوا ية  وما يذا عان هناك الامت لتحي واحد  تنح  بالواارات اعجتوا ية باإلضاصة يلف  
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صحا ما اذا عان معرصة القصحر الوشترك يخفف ما اعرفحاط بيا اللتة والواارات  اعثنيا اآلخردا  و 
اعجتوا ية  وفصحنت العينة ما مووحالة صر ية ما األيفاأل ومقدمف الرالاية والوعلويا الا ا شارعحا  

  ومتعدمة الوحاقع ححأل التوارب الودرسية الوحكرة لأليفاأل الوصابيا  208صف مراسة يحلية والدمهم  
تححد واالتودت اللف اعستبيان  وفحصلت يلف أن الوواعت الثةثة للقدرات اللتحدة مرفحطة بعراا  بال

بحعض  وفبيا انة الند النظر صف عت مواأل لتحي اللف حدة   تنح  بشكت مستقت بالواارات اعجتوا ية  
 التف  بلغ الناا اآلبات والوعلويا .  

ح العةقة بيا اضطرابات اللتة اللفظية  هدصت يلى فحضيبدراسة    ( 2014  وقام  صالح دخيخ ) 
اعبتدائية الورحلة  لدى فةميا  اعجتوا ية  الواارات  صف عت ما      وبعض  صرو   والصشف الا وجحم 

الصف   لوتتير  فحعا  اعبتدائية  الورحلة  فةميا  لدى  اعجتوا ية  والواارات  اللفظية  اللتة  اضطرابات 
تنبؤ ما بعض أبعام الواارات اعجتوا ية باضطرابات  الثالإ. وفحد د مدى يمكانية ال-الدراسف األوأل

التةميا لدى  اللفظية  لوةتمتة      اللتة  الوسحف  األسلحب  وصق  الحصفف  الوناا  الدراسة  واستخدمت 
الدراسة الدراسة ما     لطبيعة  بالصفح     160وفصحنت مووحالة  الورحلة اعبتدائية  فلوياا ما فةميا 
األولى  الحاحة    الثةثة  بونطقة  اعبتدائية  الودارس  ما  مووحالة  ما  الشحائية  بطردقة  اختيارهم   .وفم 

وأكدت نتائا الدراسة اللى وجحم الةقة ارفحايية مالة يحصائيا بيا اضطرابات اللتة اللفظية والواارات  
اعبتدائية الورحلة  فةميا  لدى  والواار    اعجتوا ية  اللفظية  اللتة  اضطرابات  صف  صرو   ات  ووجحم 

 .اعجتوا ية بيا صتار السا وعحارهم لدى فةميا الورحلة اعبتدائية لصالح صتار السا 
هدصت يلى التعر  اللى مدى يمكانية التنبؤ باضطرابات  مراسة    (2018  وأجري  محمد النوبي)  

ا  88اللتة ما خةأل قصحر الواارات اعجتوا ية  وذلك ما خةأل التطبيق اللى الينة مكحنة ما ة 
ا سنحات وذلك بوتحس  الوري قدره  9-6ذوي صعحبات التعلم موا فتراوح أالوارهم ما بيا ة  يفة ما 

صف بعض مدارس مد نة البدرشيا بوحاصظة الوي ة بوواحردة    0.32ا الاما وانحرا  معياري قدرة  8.1ة 
ة وفم    مصر العربية  العامة 4فقسيوام يلى  العقلية  القدرة  الحاحإ بتطبيق اختحار    ا مووحالات  وقام 

ة   -ةاوفيس   ما  ة 10-6لينحنا  عامت  مصطفى  يالدام:  الاعات  ل(ياس  سنحات  واستبيان  2001ا  ا  
مسحقى   شيردا  يالدام:  اعبتدائية  الورحلة  فةميا  لدى  العربية  اللتة  صف  التعلم  صعحبات  فشخيا 

وم(ياس  1996ة  اعجتوا ية  الواارات  م(ياس  هوا  الحاحإ  قبت  ما  للدراسة  أمافيا  بنات  فم  وقد  ا  
عستخراج نتائا الدراسة   (SPSS) رابات اللتة اللفظية  واستعان الحاحإ بالبرناما اإلحصائف اضط

والتف أ ارت وجحم الةقة ارفحايية محجحة بيا قصحر الواارات اعجتوا ية واضطرابات اللتة اللفظية  
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لفظية ما  لدى الينة الدراسة صف الوووحالات األربع  عوا  ارت يمكانية التنبؤ باضطرابات اللتة ال
 .قصحر الواارات اعجتوا ية لدى الينة الدراسة

سليمان   عدوأ هللا  وماارات    ت عشفمراسة    ( 2017  ) عبد  اللتحدة  الصفاتة  بيا  العةقة  الا 
التحاصت النفسف اعجتواالف لدي األيفاأل. وفوثلت أموات الححإ صف اختحار الصفاتة اللتحدة وم(ياس  

 حارة محزالة اللى   88سنحات وهح  تصحن ما  6-5التحاصت النفسف اعجتواالف أليفاأل الروضة ما 
يفت ويفلة ما رداض   100ة للطفت  وفم فطبيقام اللى يحدى الشر بعداا صر ياا وف(يس الصفاتة اللتحد

األيفاأل. وفحصت الححإ يلى الدة نتائا مناا أنة فحجد صرو  جحهردة مالة يحصائياا الند مستحي معنحي  
عانت  0.01ة  حيإ  العاشر  الوححر  باستثنات  اللتحدة  الصفاتة  باختحار  الخاصة  الوحاور  جويع  صف  ا 

يا متحسطف مرجات الاعحر واإلناث صف متتير الصفاتة اللتحدة  ا ب0.05مستحي الدعلة الند مستحي ة 
ا صف جويع الوحاور  0.01لصالح اإلناث  ووجحم صرو  جحهردة مالة يحصائياا الند مستحي معنحدة ة 

الخاصة بو(ياس ماارات التحاصت النفسف اعجتواالف بيا متحسطف مرجات الاعحر واإلناث صف متتير  
واالف وذلك لصالح اإلناث ودوكا ففسير ذلك صف أن اإلناث أكثر مقة  ماارات التحاصت النفسف اعجت

 صف است(حاأل التلويحات اللفظية وغير اللفظية الا الاعحر.  
 

يلى معرصة السوة العامة لواارات التحاصت اللتحي   مراسة هدصت( 2017 أشرف المفتي )  أجري و     
والتفاالت اعجتواالف لدى الواليات اإلصرد(ية صف بعض وعيات السحمان. ومعرصة العةقة اعرفحايية بيا  
الوتتيردا وأيراا التعر  اللى الفرو  صف ماارات التحاصت اللتحي بيا الواليات اإلصرد(ية التف فع ى  

لوالية  ومدة اإلقامة. استخدم الحاحإ الوناا الحصفف اعرفحايف  بلغ حوم العينة  لوتتيرات النحع وبلد ا
ة ٤٢٠ة  منام  مفححصاا  ة 220ا  ذعحراا   ة ٢٠٠ا  بيا  أالوارهم  وفراوحت  يناث  وفم  ٤٦-  ٢٧ا  سنة  ا 

والتفاالت   اللتحي  التحاصت  ماارات  م(ياسف  الليام  الطح(ية. ويبق  العشحائية  العينة  اختيارهم بطردقة 
ف والحلوت النتائا باألساليب اإلحصائية اآلفية: معامت بيرسحن  اختحار ةتا لووتوع واحد   اعجتواال

مان فحليت    -اختحار  فنف   يلىواي  الححإ  األحامي. فحصت  لواارات    :  التحا ا  العامة  السوة  فتسم 
صرد(ية صف  التحاصت اللتحي للواليات اإلصرد(ية بالحسطية  السوة العامة للتفاالت اعجتواالف للواليات اإل

صف   صرو   وجحم  اعجتواالف   والتفاالت  اللتحي  التحاصت  ماارات  بيا  ارفحايية  الةقة  وجحم  ارففاع  
ماارات التحاصت اللتحي فحعاا لوتتيري النحع ومدة اإلقامة  وذلك لصالح اإلناث  متتير مدة اإلقامة   

 .وذلك لصالح مدة اإلقامة الطحدلة
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يلف فحسيا اعنتحاه الوشترك لدي أيفاأل اضطراب  ا    2020حسا أبح حشيش ة    هدصت مراسة  و     
األمات ذوي  التححد  الس  ييف  وخفض بعض اعضطرابات  والونخفض  الورففع   لد ام  لالح يفف  حعية 

الى باعضاصة  اعجتواالى  اعنسحاب  الوخاو    حكلالس  وبخاصة  ال ائد   النشاط  العدوان     النوطف  
عينة ما مووحالتيا فوردبيتيا الوووحالة األولف لاوي  الوفصحنت       ا التوردبفوافحعت الدراسة الونا

يناث  والوووحالة التوردبية  3ذعحر  و  9ة بحاقع  لويف  يفاة  12  اعمات الح يفف الورففع وفصحنت ما
ناث   ي  4  وذعحر    7بحاقع     ويفلة  يفة11وفصحنت ما       الثانية لاوي األمات الح يفف الونخفض

الور ما    وفراوح  جي10الى    5العينة  م(ياس  الدراسة:  واستخدمت  للسنحات          تححدل يام 
حك النوطف  م(ياس  ل حن لراصا  م(ياس اعنتحاه الوشترك  م(ياس السلم(ياس الوصفحصات الوتتابعة الو

انتقائف  حك اعنسحابف  وبرناما ارشامي  لم(ياس النشاط ال ائد  م(ياس الوخاو   م(ياس السو   العدوان
ف والحعدي  لنتائا يلف وجحم صرو  مالة احصائايا بيا ال(ياسيا القبالت ل . وفحصمعد الدراسة   ما االدام

م(ياسلال الح يفف  وجحم    ف  األمات  لورففعف ومنخفرف  الحعدي  ال(ياس  افواه  صف  الوشترك  اعنتحاه 
بيا احصائايا  مالة  القب  صرو   اللال(ياسييا  والحعدي  اعضطرابلف  مقا يس  السف  افواه  لات  صف  حعية  

صرو  مالة احصائيا بيا ال(ياسيا الحعدي   ف لورففعف ومنخفرف األمات الح يفف  وع فحجدل ال(ياس القب
 ف مقا يس الدراسة لورففعف ومنخفرف األمات الح يفف لوالتتحعف ال

 

 تعليق عام : 
 

فاالت اعجتواالف  أشارت نتائا الدراسات السابقة يلف الةقة الوحانب اعجتوا ية وبخاصة الت -1
 األمر الاي أصام صف فحجية الفرض األوأل صف فحجية الححإ الحالف.صف فنوية الواارات اللتحدة  

الدر  -2 ما  السابقة   ةحظ  بصفة  اسات  التححد  أيفاأل ييف  بفئة  والوحلف  العالوف  اعهتوام 
خاصة والصشف الا جحانب سلحعام اعجتواالف واللتحي األمر الاي  دالم ما أهوية الححإ  

 الراها .
ما   -3 ومناا  اعجتواالف   التفاالت  استخدم  ما  صوناا  أموافاا  استخدام  صف  الدراسات  فنحالت 

 موا أصامه صف اختيار أموات الححإ الحالف.استخدم الواارات اللتحدة عاملة أو منفصلة 
صى فحد د مستحدات األمات الح يفى أليفاأل ييف    2020أصامة مراسة حسا أبح حشيش   -4

 التححد .  
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 فروض البحث:
فحجد الةقة ارفحايية محجحة مالة يحصائياا بيا مرجات أيفاأل ييف التححد اللف م(ياسف   -1

 التفاالت اعجتواالف والواارات اللتحدة.
التححدفحجد   -2 ييف  أيفاأل  مرجات  متحسطات  بيا  يحصائياا  مالة  األ  صرو   مات  مرففعف 

االف لصالح  ومنخفرف األمات الح يفف ة وصقاا لدرجة الاعاتا اللف م(ياس التفاالت اعجتو
 .مرففعف األمات الح يفف 

األمات   -3 مرففعف  التححد  ييف  أيفاأل  مرجات  متحسطات  بيا  يحصائياا  مالة  صرو   فحجد 
االف  ت الح يفف ة وصقاا لدرجة الاعاتا اللف م(ياس الواارات اللتحدة اعجتوومنخفرف األما

 .لصالح مرففعف األمات الح يفف 
 

 البحث  إجراءات
 : بحثأوال: منهج ال

الحداليدة قدائودة    الححدإ: لودا عداندت  اللف الوناا الحصددددددددددددددفف الوقدارن و اعرفحدايف  الححدإ  التوددا  
ا      والورففعالونخفض    األمات الح يففذوي  ييف التححددد    أيفدداألاللى الصشددددددددددددددف الا الفرو  بيا   وصقددا

ا فحد د العةقة بيا مرجات     والتفاالت اعجتواالف الواارات اللتحدة   ةلدرجة الاعاتااللف م(ياسف وأيرا
صتبيا أنة ما الوناسب استخدام الوناا  أيفاأل التححد وم(ياسف الواارات اللتحدة والتفاالت اعجتواالف   

  والاى يعنى بتحد د الظرو  والووارسددات واعفواهات السددائدة  وصحا  الوقارن واعرفحايف  الحصددفف
 . الطبيعفصد الظاهرة صف سياقاا  فحجد بيا الوتتيرات ور   التفالعةقات البينية  

 عينة البحث:ثانًيا: 
وانحرا    9,379سنة ومتحس  قدرة  12-8يفةا  تراوح الورهم ما بيا  87بلغ الدمهم 

وانحرا    74.471مرجة بوتحس  قدره  106ددددددد  58وفراوح مستحى ذعاؤهم ما بيا   1,366معياري 
وفم فقسيم العينة يلف مووحالتيا وصقاا لدرجات الاعات والتف فم الحصحأل اللياا ما     6.854معيارى 

اللف يعد ما ذوي األمات  أ % و 70الوراك  والوؤسسات الولتحقيا باا موا فواوز مستحي ذعاته 
وبلغ   وما قت الا هاه النسحة يعد أمات و يفف منخفض  يفةا  47وبلغ الدمهم  الح يفف الورففع 

 الوسولة بالوراك  والودارس الوشارعة.  القحائم  بنات اللف يفةا  40الدمهم 
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 : لبحثأدوات ا : ثالًثا
 :( 2022إعداد ) جيهاد التوني  مقياس المهارات االجتماعية -1

يعكس الو(ياس مووحالة ما األبعام أهواا التفاالت اعجتواالف   : وصففففففففس المقياس
    حارة يواب الناا بنعم  39والوشدددددارعة اعجتوا ية وفصحدا الصدددددداقات  ودبلغ الدم  حارافة  

 .ع    أحيانا
فم التحقق ما صددد  الو(ياس بطردقتف صددد  الوحكويا    :الخصففائا السففيكومترية

محكواا ما األسدافاة الوتخصدصديا صف مواأل التربية الخاصدة والصدحة   11حيإ الرض اللف  
النفسدددددددية  والصدددددددد  اآلخر الصدددددددد  التويي ي لعحارات الو(ياس حيإ اسدددددددتخدم معامت فويي   

التو ئة النصددددفية وقد     وما حيإ الثحات فم حسددددابة بطردقتف  األوأل  25-21 تراوح ما بيا  
مدددا بيا   الثحدددات  , والطردقدددة األخرى معدددامةت علفدددا  823, يلف  733فراوحدددت  يم معدددامةت 

فم أجرات اعفسدددددددددددددددا     عوددا, 747, يلف  687كرونحدداو وقددد فراوحددت معددامةت الثحددات مددا بيا  
الدداخلف للو(يداس البر الةمدات اعرفحداط بيا عدت  حدارة والحعدد الداي فنتوف يليدة  وأيرددددددددددددددا فم  
حسدددداب اعفسددددا  الداخلف لألبعام صف الةقتاا بالدرجة الصلية للو(ياس  ودعد الو(ياس متصددددفاا  

ما صدددد  وثحات وافسدددا  موا  دالم ما اسدددتخدامة صف الححإ    مقبحلةبخصدددائا سددديكحمتردة  
 الحالف وبخاصة انة  رع  بشكت اكبر اللف التفاالت اعجتواالف. 

 :( 2022التوني إعداد ) جيهاد  اللغويةمقياس المهارات  -2
   اعنتحاه والتويي  السوعفة الو(ياس اللتة اإلست(حالية وفرم     تروا:  وصس المقياس

التسوية  وفرم ة   الوانب اآلخر اللتة التعبيردةو ا  الفام واعستيعاب    والتعر  الصحفف  اإلمراك
 .عو   ا حيانا أو    حارة يواب الناا بنعم    72ودتصحن الو(ياس ما  ا التعبير     النطق   

م التحقق ما صدددد  الو(ياس بطردقتف صدددد   ف :مقياسللالخصففائا السففيكومترية  
الوتخصددددددددددددصدددددددددددديا صف مواأل التربية    األسددددددددددددافاةا ما محكوا  11الوحكويا حيإ الرض اللف 
الصددد  التويي ي لعحارات الو(ياس حيإ اسددتخدم   اآلخرالصددد   و الخاصددة والصددحة النفسددية   
التو ئة    ىاألول  اوما حيإ الثحات فم حسددددددددددددابة بطردقتي  25-20معامت فويي   تراوح ما بيا  
علفا   ى ر اآلخ, والطردقة  835  يلف  ,799 يم معامةت الثحات ما بيا  النصدددددددددددددفية وقد فراوحت  

فسا  الداخلف  اع أجراتثم فم    ,829  يلف  ,635ا بي  كرونحاو وقد فراوحت معامةت الثحات ما
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ا  يردددا ألية  و يالحعد الاي فنتوف  ومرجة ت اعرفحاط بيا عت  حارة  ةممعاحسددداب  البر    للو(ياس
  ودعدد  للوادارات اللتحددةصف الةقتادا بدالددرجدة الصليدة    لألبعدامفم حسدددددددددددددداب اعفسددددددددددددددا  الدداخلف  

الثقة    يلفما صددد  وثحات وافسددا  موا  دالح   مقبحلةالو(ياس متصددفاا بخصددائا سدديكحمتردة 
 ستخدامة صف الححإ الحالف. ع

 نتائج البحث ومناقشتها 
  نتائج الفرض األول

  ييف   يحصائيا بيا مرجات أيفاأل"  نا الفرض األوأل اللى أنة فحجد الةقة ارفحايية محجحة مالة  
 والواارات اللتحدة "التفاالت اعجتواالى التححد اللى م(ياسف 

اللتحدة ومدى   التفاالت اعجتواالف والواارات  التالف  حضح معامةت اعرفحاط بيا متتيري  والودوأل 
 .فحقق الفرض 

  ى معامةت اعرفحاط ومعلتاا بيا مرجات أيفاأل ييف التححد الل ا1جدوأل رقم ة             
 87م(ياسف التفاالت اعجتواالف والواارات اللتحدة ن=

 الواارات اللتحدة  اللتة
 التفاالت اعجتواالف 

الدرجة الصلية للتفاالت   الصداقة الوشارعة اعندماج
 اعجتواالف

اإل
لية 
ت(حا
س

 
 ,** 721 ,** 636 ,** 701 ,** 679 ويي  وانتحاه سوعف ف

 ,** 772 ,** 625 ,** 740 ,** 760 صحفف فعر  
 ,** 713 ,** 622 ,** 672 ,** 695 صام واستيعاب 

 ,** 778 ,* 674 ,** 746 ,** 753 اعست(حالية  مووحع

ال
ردة 
عبي
ت

 

 ,** 801 ,** 694 ,** 767 ,** 775 التسوية

 ,** 797 ,** 638 ,** 780 ,** 804 النطق
 ,** 796 ,** 664 ,** 749 ,** 803 التعبير 

 ,** 858 ,** 714 ,** 823 ,** 854 مووحع التعبيردة 
 ,** 874 ,** 741 ,** 838 ,** 859 ية للواارات الصل الدرجة
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 .  01.     **دال عن مستوى 05*داله عند مستوى 

الفرض   ةحظ ما   فحقق  السابق  مرجات معامةت    عانت  يم    صقدالودوأل  بيا        اعرفحاط 
مستحى    دمالة  النمرففعة و   أيفاأل ييف التححد اللف م(ياسف التفاالت اعجتواالف والواارات اللتحدة علاا

ة  واعندماج    و.ا   01معلة  واعنتحاها  التويي   النصرة  بيا  اعرفحاط  معامت  عانت  يوة 
.  01,**ا وهف  يم مالة الند مستحي 636,**ا والصداقة ة 701,**ا  والوشارعة ة 679اعجتواالفة 

اعجتواال واعندماج  الصحففا  التعر   النصرة  بيا  اعرفحاط  معامت  ة وبلتت  يوة  و  760ف  .**ا 
. صف  حيا بلتت  01,**ا وهف  يم مالة الند مستحي 652,**ا وفصحدا الصداقات ة 740الوشارعة ة 

,**ا و الوشارعة  695 يوة معامت اعرفحاط بيا النصرة الفام واعستيعابا واعندماج اعجتواالف ة 
 يوة معامت  . بينوا بلتت  01,**ا وهف  يم مالة الند مستحي  622,**ا وفصحدا الصداقات ة 672ة 

.**ا بينوا بلتت  778ومووحع التفاالت اعجتواالف ة ,**ا 753ة اعرفحاط بيا  مووحع اللتة اإلست(حالية  
,**ا 767,**ا و الوشارعة ة 775 يوة معامت اعرفحاط بيا النصرة التسويةا واعندماج اعجتواالف ة 

ة معامت اعرفحاط بيا  . بينوا بلتت  يو01,**ا وهف  يم مالة الند مستحي  694وفصحدا الصداقات ة 
ة  اعجتواالف  واعندماج  النطقا  ة 804النصرة  الوشارعة  و  الصداقات  780,**ا  وفصحدا  ,**ا 

. بينوا بلتت  يوة معامت اعرفحاط بيا النصرة التعبيرا  01,**ا وهف  يم مالة الند مستحي  638ة 
*ا وهف  يم  ,*664,**ا وفصحدا الصداقات ة 749,**ا و الوشارعة ة 803واعندماج اعجتواالف ة 

ومووحع    ,**ا 854ة مووحع اللتة التعبيردة   وا بلتت  يوة معامت اعرفحاط بيا. بين01مالة الند مستحي  
  الدرجة الصلية للواارات اللتحدة  .**ا بينوا بلتت  يوة معامت اعرفحاط بيا858التفاالت اعجتواالف ة 

 .**ا 874ومووحع التفاالت اعجتواالف ة  ,**ا 859ة 
أو غير لفظف صلب التفاالت اعجتواالف   صالوويع    ا اعفصاأل بصفة الامة سحات عان لفظيدعد  و 

ا لصف  تم  لتة  يلف  حاجة  التفاالت  لتحاصتصف  األيفاأل        اعجتواالف  وفحقيق  اندماج  أن  ودةحظ 
مور  لة  واللعب والنشاط والوري  والوشارعة صف سرم القصا واعستواع  وفصحدا صداقافام والتحدث  

الولية اعفصاأل بحد ذافاا هف  حارة الا فحاصت  عوا أن ية اللتة اإلست(حالية والتعبيردة  نوكبير صف ف
وففاالت بيا األصرام وإقامة الةقات وصداقات وفحقيق مشارعة وفعاون صف األنشطة واأللعاب واعندماج  

سة وفوكا ما  صصلوا زامت الواارات اللتحدة زامت ثقة الفرم بنفصف األسرة والودرسة وخارج الووتوع   
 التفاالت واعندماج بالووتوع.
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ا  2017ا ومراسة ةأشر  الوفتف   2010ة خلحم اللف     وفتفق نتيوة هاا الححإ مع نتيوة مراسة
النحبف    محود  ة  الةقة   (Knisht, E.2016 )ومراسة  ا  2018ومراسة  وجحم  يلف  فحصلت  التف 

لدي األيفاأل    الواارات اللتحدةارفحايية محجحة ذات معلة يحصائية بيا أبعام التفاالت اعجتواالف وبيا  
وجحم الةقة  بيا الواارات    يلف التف فحصلت    (Levinson, S. 2017 )  ومراسةذوي اضطراب التححد

اللتة الثةثة التنبؤ  تححد بحيإ يوكا ما خةأل جحانب  اللتحدة الدعلية والترعيبية والعولية لدي أيفاأل ال
   بالواارات اعجتوا ية.

 
 :  نتائج الفرض الثاني 

اللى أنة " فحجد صروض مالة يحصائيا بيا متحسطات مرجات أيفاأل ييف  "  نا الفرض الثانف     
التححد مرففعف ومنخفرف األمات الح يفف ةوصقا لدرجة الاعات ا اللى م(ياس التفاالت اعجتواالف لصالح  

 . " مرففعف األمات الح يفف
 :والودوأل التالف  حضح الفرو  بيا الوووحالتيا ومدى فحقق الفرض 

ت  واعنحراصات الوعياردة و يم ت ومعلتاا صف الفرو  بيا مووحالتف األماا الوتحسطات 2جدوأل ة      
 . اللى م(ياس التفاالت اعجتواالف 40 والونخفض ن =  47الح يفف الورففع ن= 

م(ياس التفاالت  
 اعجتواالف

 أمات و يفف مرففع  منخفض  و يفف يمات 
مستحى    يوة ت 

 الوتحس  الدعلة
اعنحرا   
 الوتحس  الوعياري 

اعنحرا   
 الوعياري 

 غد.م 0,985 7,197 22,340 7,096 20,825 اعجتواالف اعندماج 
 

 غد.م 0,446 6,379 19,915 5,876 19,325 الوشارعة والتعاون 
 

 غد.م 0,114 6,468 19,830 6,124 19,675 فصحدا الصدقات 

 غد.م 0,574 18,466 62,085 18,078 95,825 الدرجة الصلية للو(ياس
 

عاصة   مالة اللف  الفرض حيإ جاتت  يوة ت غير  فحقق  السابق الدم  الودوأل   ةحظ ما 
الح يفف    األماتالتححد ذوي    أيفاأل متتيرات م(ياس التفاالت اعجتواالف وجاتت الفرو  غير مالة بيا  
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  األمات اعجتواالفا حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي    الح يفف الورففع صفة اعندماج  واألماتالونخفض  
وبلغ اعنحرا     22.340الح يفف الورففع    األماتصف حيا بلغ متحس  مرجات ذوي    20.825الونخفض  

لاوي  لاوي     7.096  الونخفض الح يفف    األمات  الوعياري  الوعياري  اعنحرا   بلغ  حيا    األمات صف 
 0.985وبلتت  يوة ت  7.197الح يفف الورففع 

 
ذوي   بيا  مالة  غير  الفرو   الوشارعة    األماتوجاتت  ة  صف  والورففع  الونخفض   الح يفف 

صف حيا بلغ متحس  مرجات ذوي    19.325الونخفض    األماتوالتعاونا حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي  
   5.876  الونخفضالح يفف    األماتوبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي    19.915الح يفف الورففع    األمات

 0.446وبلتت  يوة ت   6.379الح يفف الورففع  األماتبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي صف حيا 
الح يفف   األماتالفرو  غير مالة بيا ذوي    وبالنسددددددددددحة لعنصددددددددددرة فصحدا الصددددددددددداقاتا جاتت

صف حيا بلغ متحسدددد    19.675الونخفض   األماتالونخفض  والورففع حيإ بلغ متحسدددد  مرجات ذوي  
ذوي   الورففع  الح يف  األماتمرجددددددات  لدددددداوي    19.830ف  الوعيدددددداري  اعنحرا   الح يفف    األماتوبلغ 

وبلتدت     6.468الورففع  الح يفف    األماتصف حيا بلغ اعنحرا  الوعيداري لداوي     6.124  الونخفض
 0.114 يوة ت  

ذوي   بيا  مالة  غير  الفرو   الونخفض  األمات وجاتت  الصلية    الح يفف  الدرجة  صف  والورففع 
صف حيا بلغ متحس  مرجات ذوي   59.825الونخفض   األماتللو(ياس حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي 

   18.078  الونخفض الح يفف    األماتوبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي    62.085و يفف الورففع    األمات
 0,574وبلتت  يوة ت  18.466الح يفف الورففع  األماتصف حيا بلغ اعنحرا  الوعياري لاوي 

 

أنة  و  صى ضحت  يفسر هاا  الاعاتات  قد  صف  لنظردة جارمن  وصقاا  الاعات  الدة ما  أنحاع  فحجد 
يعنف   اعجتواالف  صالاعات  الت ثير    القدرة  الوتعدمة   فحقق  بطردقة  معام  والتفاالت  اآلخردا  صام  اللف 

مع  و     واعستوراردة التصيف  فحقيق  يستطيع  الاعف  التفاالت  الطفت  خةأل  ما  وساحلة  بيسر  اآلخردا 
والوشارعة معام صف أنشطة فواب انتحاهام   ودستطيع أن  ت قلم مع اغلب الظرو  والبيئات الوختلفة  

موا يوعلة أكثر انسيابية ومرونة  ودساالده اللف يقامة الةقات اجتوا ية وفصحدا    التف  ترمم اللياا 
 عجتوا ية.صداقات وفحسيع مائرة الوعار  والواارات ا

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 ( سعالتا  العددالسادس )المجلد                               المجلة الدولية للمناهج والتربية التكنولوجية           

                             IJCTE                                                                    2022 مارس   
    

 

                                       

International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                 Online ISSN: 2735-511X 

30 

ييف  التححد   ترح ما الودوأل السابق وجحم صرو  صف الوتحسطات بيا أيفاأل اضطراب عوا  
لصالح   الونخفض   الح يفف  األمات  وذوي  الورففع  الح يفف  األمات  صف  ذوى  ذوي  الورففع   األمات 

لة  الواارات اعجتوا ية خاصة النصر اعندماج اعجتواالف  ولصناا لم فصت يلف مستحي حد الدع
 نظراا لصتر حوم العينة.

 

النظري  في االطار  إليه  أشير  ما  النتيجة مع  التححد  ب ن  وتتفق هذه  ما  يعانف    يفت ييف 
مشكةت صف العةقات اعجتوا ية مع اآلخردا  ودفرت قرات وقتة صف نشاط صرميةمحود أبح الفتحح  

  التححد ع يشترك   يصف مرجات متفاوفة صشد د  فقع  صعحبة التفاالت اعجتواالف  كما أن  ا 19:2010  
اآلخردا   يودمع  التححد  ييف  متحسطف  أن  حيا  اإلشارات    وا  صف  قراتة  صف    واإليواتات صعحبة 
  حيا أن منخفض التححد قد  تفاالت   صف قف ففاالت اجتواالف   اصف مح   مفيصعب اشتراكااعجتوا ية  

بطردقة ولصا  بسيطة  الشف  بدرجة  بعض  غردحة  يمام   .توعيفية  محوحم  الححيري   الرقيب  البد  ة 
 ا 2019:39

 نتائج الفرض الثالث : 
نة "فحجد صرو  ذات معلة يحصائيا بيا متحسطات مرجات أيفاأل ييف  اللى أ   نا الفرض الثالإ

اللتحدة لصالح  التححد مرففعف ومنخفرف األمات الح يفف ةوصقا لدرجة الاعاتا اللى م(ياس الواارات  
 مرففعف األمات الح يفف " 

 :والودوأل التالف  حضح الفرو  بيا الوووحالتيا ومدى فحقق الفرض 
ا الوتحسطات واعنحراصات الوعياردة و يم ت ومعلتاا صف الفرو  بيا مووحالتف األمات  3جدوأل ة 

 اللى م(ياس الواارات اللتحدة . 40والونخفض ن=   47الح يفف الورففع ن=

 الواارات اللتحدة 
 أمات و يفف مرففع  منخفض  و يفف يمات 

مستحى    يوة ت 
اعنحرا    الوتحس  الدعلة

 الوعياري 
اعنحرا    الوتحس 

 الوعياري 
 غد.م 0,525 6,443 19,447 5,821 18,750  سوعف  ه فويي  وانتحا
 غد.م 0,116 5,525 19,680 6,089 19,825  صحفف فعر  

 غد.م 0,905 5,837 19,532 5,504 18,425  صام واستيعاب 
 غد.م 0,463 16,864 58,659 16,459 57,000  ة ست(حالىإلا اللتة مووحع
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 غد.م 0,140 5,787 21,745 5,415 21,575  التسوية
 غد.م 1,136 6,736 21,489 5,980 19,925  النطق
 غد.م 0,768 6,383 21,766 6,197 20,725  التعبير 

 غد.م 0,757 17,807 65,000 16,107 62,225  التعبيردة  اللتة مووحع
 غد.م 0,653 32,940 123,659 29,893 119,225 الدرجة الصلية للواارات 

 
عاصة   مالة اللف  الفرض حيإ جاتت  يوة ت غير  فحقق  السابق الدم  الودوأل   ةحظ ما 
التححد ذوي اإلمات الح يفف   مالة بيا أيفاأل  الفرو  غير  اللتحدة وجاتت  الواارات  متتيرات م(ياس 
اإلمات   ذوي  مرجات  متحس   بلغ  وانتحاه سوعفا حيإ  صفةفويي   الورففع  الح يفف  الونخفض واألمات 

وهف  يوة  ,   19.447صف حيا بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الح يفف الورففع  18.750الونخفض 
صف حيا بلغ اعنحرا     5,821وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف الونخفض  مرففعة نسبيا  

 0.525وبلتت  يوة ت  6.443الوعياري لاوي األمات الح يفف الورففع  
أيفاأل التححد ذوي اإلمات الح يفف الونخفض واألمات الح يفف    بيا   وجاتت الفرو  غير مالة

صف حيا بلغ   19.825مات الونخفض حففا حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي األصالتعر  الالورففع صفة 
وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف    19.680رجات ذوي اإلمات الح يفف الورففع   متحس  م
وبلتت    5.525الورففع   صف حيا بلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف    6.089الونخفض  
 0.116 يوة ت 

وي اإلمات  جاتت الفرو  غير مالة بيا أيفاأل التححد ذوفيوا يختا بعنصر ة الفام واعستيعابا  
  18.425الح يفف الونخفض واألمات الح يفف الورففع حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الونخفض  

وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي   19.532متحس  مرجات ذوي اإلمات الح يفف الورففع   ارففع  صف حيا
الونخفض   الح يفف  ال  5.504األمات  األمات  لاوي  الوعياري  اعنحرا   بلغ  حيا  الورففع  صف  ح يفف 

 0.905وبلتت  يوة ت  5.837
وبالنسحة للدرجة الصلية للتة اعست(حالية عان هناك اختة  بيا الوتحسطات ولصا جاتت الفرو   

بيا أيفاأل التححد ذوي اإلمات الح يفف الونخفض واألمات الح يفف الورففع حيإ بلغ متحس    غير مالة 
الونخفض   الورففع     57.000مرجات ذوي اإلمات  متحس  مرجات ذوي اإلمات الح يفف  صف حيا بلغ 
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صف حيا بلغ اعنحرا     16.459وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف الونخفض    58.659
 0.463وبلتت  يوة ت  16.864اري لاوي األمات الح يفف الورففع الوعي

الفرو  غير مالة بيا أيفاأل التححد ذوي اإلمات الح يفف الونخفض واألمات الح يفف   جاتت كوا
صف حيا بلغ متحس     21.575الورففع صفةالتسويةا حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الونخفض  

وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف الونخفض    21.745فع   مرجات ذوي اإلمات الح يفف الورف
 0.14وبلتت  يوة ت    5.787صف حيا بلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف الورففع    5.415

ل النطقا  عنصروبالنسحة  الح يفف  ة  اإلمات  ذوي  التححد  أيفاأل  بيا  مالة  غير  الفرو   جاتت 
صف    19.925حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الونخفض     رففع  الونخفض واألمات الح يفف الو

وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات    21.489حيا بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الح يفف الورففع   
 6.736صف حيا بلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف الورففع    5.980الح يفف الونخفض  

 1.136وبلتت  يوة ت 
ا   الفرو  غير مالةوجاتت   التححد ذوي اإلمات الح يفف الونخفض واألمات  ييف  بيا أيفاأل    أيرا

صف حيا    20.725ا حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الونخفض  اللتحي   الح يفف الورففع صفةالتعبير
يفف  وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح    21.766بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الح يفف الورففع   

وبلتت  يوة ت    6.383صف حيا بلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف الورففع    6.197الونخفض  
768 . 
عانت  صقد  التعبيردةا  اللتة  ةمووحع  الح يفف    أما  اإلمات  ذوي  التححد  أيفاأل  بيا  مالة  غير  الفرو  

صف    62.225حيإ بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الونخفض     الونخفض واألمات الح يفف الورففع  
وبلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات    65.000حيا بلغ متحس  مرجات ذوي اإلمات الح يفف الورففع   

 17.807بلغ اعنحرا  الوعياري لاوي األمات الح يفف الورففع   صف حيا    16.107الح يفف الونخفض  
 .757وبلتت  يوة ت 

اللف  بارففاع نسبف صف  يوة الوتحس      الورففع   مات الح يفف وفوي  أيفاأل ييف التححد ذوي األ
متحس  مرجات ذوي  الدرجة الصلية لو(ياس الواارات اللتحدة ولصا جاتت الفرو  غير مالة   حيإ بلغ  

  متحس  مرجات ذوي صف حيا بلغ      32,940 و انحرا  معياري   123.659الح يفف الورففع      اإلمات
 ,653وبلتت  يوة ت  29,893معياري  وانحرا   119,225األمات الح يفف الونخفض 
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 ترح ما الودوأل السابق وجحم صرو  صف الوتحسطات واعنحراصات الوعياردة بيا أيفاأل اضطراب  
صف اللتة    لورففع يفف الورففع وذوي األمات الح يفف الونخفض  لصالح األمات االتححد اذوي األمات الح 

 م فصت يلف مستحي حد الدعلة نظراا لصتر حوم العينة.ولصناا ل والتعبيردةاإلست(حالية 
 توي ون  ذوو األمات الح يفف الورففع    وفتفق هاه النتيوة مع ما ورم صف العرض النظري أن األيفاأل    

بوعامت ذعات لفظف أاللف ما غيرهم  والعد د منام يستطيع الصتابة صف سا محكرة عوا أن لد ام فح يف  
يبيعف للتة  ولصنام يعانحن ما صعحبة متابعة الوحامثات الوورمة  وأيرا لد ام صعحبة صف قراتة  

 ا.Noterdaeme, M., Wriedt, E., & Höhne, C., 2010: 475-476مشاالر اآلخردا ة 
 توصيات ومقترحات: 

يوكا الرض مووحالة ما التحصيات صف ضحت ما أسفرت النة نتائا الححإ اللف النحح    -1
 التالف:
  ييف  ب دامة اعهتوام باألنشطة اعجتوا ية وفنحالاا أليفاأل ختصيافحجية الو -

 التححد لتنوية الواارات اللتحدة لد ام.
لتد يم أوجة   أفاحة الو دد ما صرذ التفاالت اعجتواالف لدي أيفاأل ييف التححد -

 الةقات بناتة مع اآلخردا,إقامة التقبت وفصحدا الصداقات و 
م دد ما اعهتوام باأليفاأل ذوي األمات الح يفف الونخفض ما حيإ أثرات البيئة   -

 معدعت الاعات والتحاصق اعجتواالف. الوحيطة بام لتحسيا 
فحجية القائويا اللف مدارس ومراك  أيفاأل ييف التححد ب دامة اعهتوام باألنشطة   -

 الةصفية بقدر اعهتوام بالتحصيت الدراسف.
 قتراحات لدراسات تالية: ا -2

مراسة التحاصت اعجتواالف اللفظف وغير اللفظف والةقتة بالواارات اللتحدة لاوي   -
 الحاجات الخاصة.

ثره اللف الواارات اللتحدة أليفاأل  شامي لتحسيا التفاالت اعجتواالف وأبرناما ير  -
 ييف التححد ذوي األمات الح يفف الونخفض.

برناما فدردبف قائم اللف الحسائ  الوتعدمة صف فحسيا التفاالت اعجتواالف والتحاصت   -
 حد .اارات اللتحدة أليفاأل ييف التح اعجتواالف وأثره اللف الو
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 المراجع العربية واألجنبية" 
 : المراجع العربية

  ا. صعالية برناما فدردبف قائم اللى استخدام استرافيوية الفلحر 2012يبراهيم البد الفتاح التنيوف ة  .1
فايم صف فنوية بعض الواارات اعجتوا ية لدى اعيفاأل ذوي اضطراب التححد ذوي الح يفة العالية.  

 . 336 -251ا  12ة  4مولة الطفحلة والتربية  جامعة اإلسكندردة  
    . مار الوسيرة ن: الوا يرشام ذوى الحاجات الخاصة وأسرهم   : ا 2015أحود البد اللطيف أبح أسعدة  .2
والوعرصف للطفت    النوح اللتحي   : ا 2015ونة ةد النحايسة  ييوان ية يايع القطاأم ب البدة محو .3

 مكتحة الووتوع العربف     2: طالوان
   التشخيا  العةج  -التححد :األسحاب:  ا  أ-2011أسامة صارو  مصطفى  السيد عامت الشربينف ة  .4

 مار الوسيرة  . : الوان
ا: ماارات التحاصت اللتحي والةقتاا بالتفاالت اعجتواالف ألبنات  2017أشر  محود أحود الوفتف ة  .5

العالوية يصرد(يا  جامعة  بالسحمان   األصرد(ية  الواليات  اإلصرد(ية  م  -بعض  والدراسات  الحححث  ع  رع  
 ا  57ة 
 رات.مار ال ه   4: طالرداض   اضطرابات التحاصت :ا 2010ي ااب البد الع د  الببةوي ة  .6
ا: الفرو  صف بعض الواارات اللتحدة واعجتوا ية لدي التةميا  2022جياام البد الوتيإ فحنف ة  .7

ذوي اضطراب ييف التححد الودمويا وغير الودمويا صف مدارس التعليم العامة  رسالة ماجستير   
 جامعة األزهر.للبنات   كلية التربية 

 اعبتسامة.التححد  منتديات مولة  : ا 2015جياان مصطفى ة  .8
 مار مودعن.  . :التححد واضطراب التحاصت  الوان:  ا 2012ة   يسوااليتحازم رضحان  .9

 .    اإلسكندردة  مار الوعرصة الوامعية أجابتةالتححد.......لت  نححإ الا    :ا 2018ة     دد  أبححسام   .10
أبح حشيش   .11 يبراهيم محود  :    2020ة    حسا  الوشتركفحسيا  ا    بعض  خفض  صف    اعنتحاه 

السلحعية    أيفاألاعضطرابات  التححد  لدي  الح يفف      ييف  األمات  الوختلفة  ما  الوستحدات  ذوي 
 معتحراة غير منشحرة   علية التربية   جامعة األزهر .

  - ا: التفاالت اعجتواالف لدي الطفت  مولة الويدان للدراسات الرداضية2021خديوة با مدانف ة  .12
 .ا  1ة ا الدم 4جامعة الاشحر ردان  مولد ة 
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التفاالت اعجتواالف والةقتة بحعض ماارات التحاصت اللتحي    : ا 2010ة   ي خلحم اللف ماهت الدوسر  .13
 ةرسالة ماجستير غير منشحرةا  جامعة الححردا. لدى األيفاأل ذوي التححد بدولة الصحدت.

    . اللم النفس  الوعرصف  مار الشرو   :ا 2014راصع النصير ال غلحأل  الوام البد الرحيم ال غلحأل ة  .14
  فرجوة    األيفاأل التححد حن جحانب النوح وير  التدردس: ا 2007ة   ردتا جحرمن  ستيحرات بيحأل .15

 الالم الصتاب للطحاالة والنشر : القاهرة    رصعت محوحم باوت 
رداض .16 معة    :  ا 2008ة   سعد  نتعامت  وعيف  التححدي  الطفت  أسرار  التححدي                      الطفت 

 مار النشر للوامعات.
مويدة  .17 شاكر  أسحابة     : ا 2010سحسا  الوانخصائصة التححد:  الةجة   فشخيصة      :                     
   مار م بحنح  .2ط

ة  .18 بتدامي  الوعطى  البد  للطفت                             :ا 2013شردا  اللتحدة  والواارات  الوحسيقى 
 الوكتب الوامعف الحد إ.   القاهرة: اةبرناما لتنوية الواارات  

ا: اضطرابات اللتة اللفظية والةقتاا بحعض الواارات اعجتوا ية  2014صالح با أحود مخيخ ة  .19
 .ا  56لدي فةميا الورحلة اعبتدائية  مولة علية التربية جامعة ينطا  الدم ة 

مكتحة   : التححد  القاهرة   اضطراب ييف :ا 2019ة   أمامالبد الرقيب أحود الححيري  محوحم محود  .20
 األنولح الوصردة.

مكتحة  :  الرداض   اللتة الصةم اضطراب  :  ا 2000جحمة ة   أبح البد الع د  السرياوي  وائت محسى   .21
                     الولك صاد. 

الوويد .22 البد  الفتاح صابر  النطق   : ا 1996ة  البد  التحاصت اليحب  الصةم     وأمراض   اضطرابات 
 جامعة اليا شوس .كلية التربية   قسم الصحة النفسية. :القاهر

ة  .23 سليوان  محوحم  ة  النفسف  2017البد  التحاصت  وماارات  اللتحدة  الصفاتة  بيا  العةقة  ا: 
 .ا 1ا الدم ة 25لدة وعلية الدراسات العليا للتربية  م – اعجتواالف لدي األيفاأل   جامعة األزهر 

الحاقف   .24 البد  التححدة :  ا 2011ة الة  وير                    -أالراضةاألوفي ما  اضطراب  أسحابة 
 الالم الصتب.   :الةجة  القاهرة 

ضحت الوعا ير    صف ييف التححد      ياس وفشخيا اضطرابات   :ا 2015ة ة  البدة الوةمد  صحزدة .25
 مار الوسيرة    والطحاالة. :الوان     DSM5-DSM4 صفالتشخيصية الحارمة 

 األوائت مار  :التححد  الوان :ا 2009ة  قحطان أحود الظاهر  .26
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ا: اللتة الند الطفت فطحرها العحامت الورفحطة باا ومشكةفاا  القاهرة  1993ليلف أحود عرم الد ا ة  .27
 : مكتب أوعم الثوان للصتاب.

ة  .28 النحبف  لدي  2018محود  اللفظية  اللتة  عوؤشر عضطرابات  اعجتوا ية  الواارات  قصحر  ا: 
 .ا 10سة العربية للححإ العلوف والتنوية الحشردة  الدم ة األيفاأل ذوي صعحبات التعلم  الوؤس

السلحك اللفظف لدى األيفاأل ذوى اضطراب ييف التححد  " الاافحدة"     : ا 2018ة   محود رضا السيد .29
 مكتحة األنولح الوصردة.: القاهرة

اضطراب  ماارات التحاصت اعجتواالف واللتحي لدى أيفاأل    :ا 2017محود صتحف محود السحالوة ة  .30
ةرسالة ماجستير غير منشحرةا  جامعة الوان    التححد صف مولة الصحدت ما وجاة نظر أوليات أمحرهم. 

 العربية  األرمن.
مشكةت الصةم التلقائف وماارات اللتة والوحامثة لدى أيفاأل    : ا 2010ة   محود عواأل أبح الفتحح .31

 األوفي م  مار زهران.
محود .32 صقيري   محود  شعيب  ناهد  لةضطرابات                       :ا 2016ة   الحمه   التشخيا  الدليت 

 مكتحة األنولح الوصردة. :النوائية العصبية  القاهرة 
ة  .33 القاضف  والحت :  ا 2009مناأل  الوشكلة  األاللى                              :  القاهرة  التححد  الوولس 

 للثقاصة.
الصقر  .34 البدة  الدوخف   عضطرابات                                  :ا 2004ة   منصحر  وفطبي(ية  نظردة  براما 

 : مكتحة الولك صاد الحينية.اللتة الند األيفاأل  الرداض 
الابد  نايف  .35 وير                        :  ا 2018ة   ال ارع  با  األساسية  الوفاهيم  التححد/  اضطراب  يلى  الودخت 

 ااشوية.الوولصة األرمنية ال 5: طالتدخت   الوان
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 مار الفصر  . : الوان
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 اإلالةمف. واإلنتاج    أيلسالوي ة: أيفاأل التححد األوفي م   :ا 2018وصيق صفحت مختار ة  .39
   . مار أسامة  :التفصير واللتة  الوان : ا 2011وليد رصيق العياصرة ة  .40
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