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 :ستخمصمال
حضدددفطدحي فطيدددل ذري  فطاددد لثدددال حأ حثايس دحكسدددي ثقيددد    تدددر يد ةاح يهدددال حث ادددل حثاددد ث   ثددد  

ادحسدة رتاليدل  علد   ، ر ند    لمقيد  حثتاقد  مدن حثائد ال حثسديكرمتدية ثمدن  ةحث  اثد تق محثتراا؛ رثذثك 
عندددا حضدددفطدحي حثتك مددل حثاسددد  ع مددة رمقددد يي   ئددداة  حثتد يدددة حثا ئددةث اددرل حثتد ريدددة حثمدت فطددة  مجددد ل ح

 حثتراا  ئاة ا ئة. ةفطا ل

حثتراددا، حضددفطدحي فطيددل  فطادد لأ ايس دحكسددي مددن  ندد   مقيدد   ثل ةحث  اثدد تر دد  ضددر  ذثددك تمكندد
حثنظد م حثاسدد  حثعميدد ، حثنظد م حثادكدد  ثلادكدد ت  حثنظدد م حثدداهلي ل، هد   ؛ عدد اة ثالثددةحشدتمل حثمقيدد   علد  

(  ند ل 3ذكدرد ر 71مدنهم  -فطادل  02رتكرنت عينة حث ال حثا ث  من ) )حثك دل رحثادك ت حثئغدل(، (،
سددنة، رنسدد ة  70 -3تتدددحرأ ةعمدد دهم حث منيددة مددن   ثمرحئددا ت حثت ثيددة  ةن  حثتراددافطيددل حضددفطدحي ةفطادد ل 

رادجدد تهم علدد  مقيدد   علدد  مقيدد   ، ردا  ينيددا حثئددرد  حثا مسددة( علدد  مقيدد   سددت نا07 12ذكدد اهم مددن )
 (.30  37 ين ) 0ك د  

ائدد اية تددرح د حثائدد ال حثسدديكرمتدية ثلمقيدد   مددن ت حإلالحثمعدد م اللمددن ادد ةكمدد  ت ددين ثل  اثدد 
عددد ا  ايدددل  حثئدددا  رحثث ددد ت  مسدددتااحم ئدددا  حثناكمدددين رحثئدددا  حثتمييددد ل  ركدددذثك ث ددد ت ةثاددد  كدرن ددد   رح 

حدشدد اية رتادي يددة رعالجيددة ثلاددا مددن   ثعمددل علدد  تئددميم  دددحم   ةرئدد  حث  اثددتر دد  ضددر  ذثددك حثتفط يدد ، 
  مثددل ؛عنددا ةفطاد ل حثتراددا حالضددفطدح  ت حثاسديةر ند   مقدد يي  ثقيد    ،حثتراددا أفطاد ل حعددح  حثايس دحكسددي 

 حثمشكالت حثاسية ) ثل  ال حثاس  ةر حثتجني حثاس ( ثلمثيدحت من ارثهم

 حثايس دحكسي . –حضفطدحي فطيل حثتراا  -   حثائ ال حثسيكرمتديةيةالكممات المفتاح
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Abstract  :  

This current research aims to measure the quality of the research study, and 

based on it, a general measurement and a relationship in the social relations of 

children with autism disorder. 

In light of this, it appears on a scale of dyspraxia for children with 

autism disorder, the scale included three: the vestibular system , the motor 

system of movements (major and small movements)and proprioceptive 

system The current research sample consisted of (20 children - 17 males and 3 

females) of the autism spectrum with the following specifications: A 9-12-

year-old works a job with a score of (70:65) on the Stanford-Binet scale, the 

fifth picture, and their score on the Cars 2 scale is between (31:36 (as it was 

shown to the researcher in the securities, the attractiveness of the somometric 

scale in terms of endorsement, you must endorse that. It was found from the 

statistical coefficients that scometric properties were available with validity 

and reliability on the scale. 

 

Key words: psychometric properties - dyspraxia - autism disorder 
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  :مقدمة البحثأوًًل:
ُيعددا حضددفطدحي فطيددل حثتراددا مددن حالضددفطدح  ت حثتدد  حئدد ات منتشددد  رثيسددت   ثقليددل  ددين ةفطا ثندد  
 نس ة ال يمكن تج هلهد  ا ئدة  د  حثسدنرحت حأايدد ، ر حا حالهتمد م  اادة هداال  حأفطاد ل  د  حةرندة حأايدد ، 

ة، حالرترسية، رذه ن حثفطارثة؛ رذثك يدجع  ث  رك نت تستاام مسمي ت ماتلاة ثه ؛ مثل  حثذحترية، حالجتدحدي
ةن حثتشايل ك ن مدن ةهدم حثئدعر  ت حثتد  ك ندت ترحجدا هدذ  حثاادا مدع تشد  ا رتداحال  عد  حالضدفطدح  ت 

 حأادل رحئفطا  ه  مع حضفطدحي حثتراا.

مهم    ل عا ع مرحثذي يُ  من ةهم ائ ال حثتراا،حالضفطدحي حثاس  رمظ هد  حثماتلاة عت د يُ ر 
حضدفطدحي حسدتق  ل حثمثيددحت مدن ارثدا ركيايدة حثتع مدل معهد  مدن ادالل ن  ايل  ؛فطا لهاال  حأي   تفطرد ا

ددالحأجهدد   حثاسددية ثايددا؛ رهدد   )حثسددمع، حثشددم، حثتددذر ، حثلمدد ، حث ئددد حالتدد حن(، ر  ل حثسددنرحت حثسددت ذثددك ا 
ةهددم مظدد هد  الدددل ، رال يمكددن حثائددل  دددين حثعمليددة حثاسددية رسدددلرك ةفطادد ل حثتراددا، رمدددن رثدد  مددن اي تددداأح

رينعك  حالضفطدحي حثاس   ئرد  م  شد  عل  حثفطادل؛  ،رشذرذ سلركهم ردارا ة ع ثهم ثلمثيدحت من ارثهم
ممددد  يددداثد علددد  ترحئدددلا حثعددد م، رحكتسددد  ا ثلغدددة، رحأنمددد فط حثسدددلركية، رحثترحئدددل حثلاظددد  رحثغيدددد ثاظددد  مدددع 

ق دنة مع حأفطا ل حثذين ثايهم تق ل حجتم ع  جيا حأادين، رفطال حثترّاا يظهد ةنم فط   سلركية قليلة جا ح   ثم
(Gillber, 2009) ، كم  ةنا يع ن  من ةنم فط سلركية ش ذ  غيد مق رثة حجتم عي   كعام حثنض  حالجتمد ع ،

 (. 0227رحثعارحن، رحإلث د  حثذحتية )حثافطيي، 

حثش مل أجه     من عملية حثتشايل ثيست   ثعملية حثسهلة، رثكنه  يجي ةن ت اة   ثاال حثفط  
حثسدددمع رةجهددد   حثكدددالم، رحثمالاظدددة حثاقيقدددة مدددن ق دددل حثرحثددداين ثسدددلركي ت حثفطادددل حثتددد  تادددال ادددالل ثاي تدددا 

 (.0222حثيرمية، رمعال تكدحد تلك حثسلرك )حثارث ، 

ن ةفطا ل فطيل حثتراا يع نرن من قئرد    حثجرحني حث ئدية، حثاسدية، حثادكيدة رحالجتم عيدة،  رح 
م يجدددارن ئدددعر ة ك يدددد   ددد  حثترح ددد  مدددع حث يادددة رحثمتفطل ددد ت حالجتم عيدددة حثماتلادددة نظدددد ح رهدددذح حأمدددد يجعلهددد

ال تقدددد دهم ثلمهدددد دحت حثترح قيددددة رحالجتم عيددددة، رحالضددددفطدح  ت حثنم ايددددة حثشدددد ملة، رحأ عدددد ل حثنمفطيددددة حثمتكدددددد ، 
 (.0277رقئرد حأاح  حثرظيا  رحالجتم ع  رحأك ايم  رحثمهن  )ع احهلل، 

مددن اددالل حأ ادد ل حثتدد  ُةجديددت  دد  هددذح حثمجدد ل رجددا ةن ثايددا ئددعر  ت متعدداا   رفطاددل حثتراددا
رمعقددا ،   إلضدد  ة  ثدد  حثالددل حثددرظيا  ثلمهدد دحت حثماتلاددة رهددر حاددا حعدددح  حثايس دحكسددي ، رمددن ةهددم هددذ  
حثمه دحت حثت  يئ ا ه  الل ةر قئرد شايا    مهد د  حثتدر د حث ئددل حثادكد   د  مدالدة حثفطارثدة حثم كدد  

 ره  تسلسله  حثمنفطق  
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 ي اة  ترجيها نظد  ثمثيد م . (7)

 ياال حثترحئل حث ئدي.  (0)

 يت ع حثترحئل حث ئدي ترحئل ادك .  (3)

دد  مددن الق تددا  رثكددن نجددا ةن فطاددل حضددفطدحي فطيددل حثتراددا ثايددا الددل  دد  هددذح حثتسلسددل ةر ياقددا  عض 
رهدذح هدر ةكثدد شديرع    دين  حثمتسلسلة؛ مم  يئ اي هذح عام ترح د  ثلمعلرمد ت حث ئددية رحثادكد ت حثعضدلية،

ةفطاد ل حثتراددا؛ ممدد  يجعددل عمليددة حثترحئدل مددع حأادددين رحأادداحل مددن ارثدا مددن حثعمليدد ت حثئددع ة، ر  ثتدد ث  
 (.7330ذثك ياثد عل  جميع نرحا  حثنمر حالدتق ا  ) ه اد، 

رثددذح  رحضددفطدحي حثتددا د حث ئدددل حثادكدد  )حثايس دحكسددي  ( هددر حاددا حثعرحمددل حثمدح قددة الفطادد ل حثتراددا
نجددا ةن هندد ك حاددتالل ثددايهم  دد  ماتلددل حثمهدد دحت  دد  حثج نددي حثناسدد  رحالجتمدد ع  رحأكدد ايم ، رحثج ندددي 
حثتا عل  مع حث ياة مدن ارثدا ثمد  يجدارن  يدا مدن ئدعر ة  د  حسدتق  ل حثمثيدد ر همدا ثدم تايسدد  رحثتا عدل معدا 

ا مددن تددر يد ةارحت قيدد  ، رتاايددا مسددترل رتدجمددا م يتعدرضددرن ثيددا رحثقيدد م  دددارا حال عدد ل حثمن سدد ة ؛ ثددذح ال دد
عدداحا  حثمهدد دحت، رنعمددل علدد  نقدد فط حثضددعل  يهدد ؛ ثناسددن ةاحا  رنفطددرد مددن نقدد فط حثقددر  حثمرجددرا   تئددميم رح 

 . دحم   داية ثكل فطال اسي قادحتا

 ثانًيا: مشكمة البحث:
  ثدال يمكن ئي غة مشكلة حث ال    شكل سداحل  هدل يمكدن قيد   رتاايدا مدال ادا  حثايس دحكسدي

 ةفطا ل حضفطدحي فطيل حثتراا من االل حثمقي   حثمعا ثذثك؟

 كم  تضح مشكلة حثادحسة من االل حثما رد حثت ثية 

 من االل حثادحسة حالستفطالعية حثت  ةجدته  حث  اثة عل  عينة حثادحسة حالستفطالعية من ةفطا ل حثتراا. -

نددد ك نسددد ة ك يدددد  قدددا ع ددددت عدددن رجدددرا كمددد  حتضدددات مدددن ادددالل تاليدددل حالسدددتج   ت أ ددددحا حثعيندددة ةن ه -
 حضفطدح  ت    حثمااالت حثاسية؛ مم  ياثد عل  سلركهم تج   حثمثيدحت حثا دجية.

  إلضدد  ة ثالفطدددال  علددد  حثعايددا مدددن حثدسددد ال رحأ اددد ل حثعلميددة حثتددد  قدددا ن قشددت مرضدددرع ت عدددن حثترادددا  -
 ددحم  حإلدشد اية رحثعالجيدة رحثتادي يدة،   ستا ضة، رةكدات علد  ضددرد  حالهتمد م  هدذ  حثاادة مدن ادالل تقدايم حث
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 ايددل تعمددل هددذ  حث دددحم  علدد  حثاددا مددن حثمشددكالت حثسددلركية حثن تجددة عددن حضددفطدحي حثايسدد دحكي  حثمدح دد  مددع 
 حضفطدحي حثتراا.

كم  رجات حث  اثة ناد  ةر قلة    حث ارل  ئداة ع مدة رحث ادرل حثعد يدة  ئداة ا ئدة حثتد  تن رثدت تاد   -
  ثية.ما رد حثادحسة حثا

ايل  ن هن ك تاحال رتش  ا  ين سلرك حأفطا ل حثذين يع نرن  ع ق ت؛ مثدل  حإلع قدة حثسدمعية، ةر 
 ئد م حثفطارثددة، ةر حضدفطدح  ت حثترحئددل ر دين سددلرك ةفطاد ل حضددفطدحي حثترادا؛ ممدد  يجعدل عمليددة حثتشددايل، 

حثتد يدددة حثا ئدددة ع مدددة  رتاايددا حثمشدددكلة، رعمدددل حث ددددحم  حثتادي يدددة حإلدشددد اية  دد أمد حثئدددعي علددد  ةائددد ا  
رةائ ا  حضفطدحي حثتراا ا ئة  نظد ح ثقلة حثمق يي ، رتاحال حأس ثيي حثعالجيدة، ريعد ن  ةفطاد ل حضدفطدحي 
فطيددل حثتراددا مدددن حثعايددا مدددن حثمشددكالت حثتدد  مدددن ة د هدد  رتن رثتدددا حثادحسدد ت حثاايثددة هدددر حضددفطدحي حثعمليدددة 

 حثاسية ةر حثتك مل حثاس  ذر حالاتالل حثرظيا .

علم حثفطال ريترئل مع ع ثما حثا دج  من االل ارحسا، ريستكشل حث ياة حثت  ارثا، ريكتسي ريت
حثسلرك من االل حثتا عل مع كل م  يارد  د   ياتدا،  ئدعر ة حثتدر د حث ئددل حثادكد  هد   ادال ئدعر  ت 

حثتدد  تظهددد حثتدد  يعدد ن  منهدد ، رحثتدد  تدداثد علدد  قادتددا  دد  تنظدديم ادكتددا، رتدداثد علدد  حكتسدد  ا  ثلمهدد دحت، ر 
 مشكالته     مدالة حثفطارثة حثم كد . 

ريع ن  ةفطا ل حثتراا من مشدكالت ادكيدة عايدا ُتعددل تلدك حثمشدكالت  انهد  ةي  عدل يسدتل م حثقداد  
علدد  حثددتاكم  دد  عضددالت حثجسددم حإلدحايددة رترجيههدد ؛ رهدد   )مهدد دحت ادكيددة ك دددل، رمهدد دحت ادكيددة اقيقددة( 

 (.0220)حثشال، 

سد  ا غيدد معددرل اتد  حةن، ريعتقدا حث د اثرن  ت حثاسية رتنظيمهد  رتاسديده رحضفطدحي حثمستق ال
ةن حثااليدد  حثعئدد ية حثتدد  تددتاكم  دد  حثعضددالت ال تتفطددرد   ثشددكل حثئددايح رثيسددت قدد اد  علدد   ق مددة حتئدد ل 

 Smithئايح   ثمثيدحت رحثع ثم حثا دج ، ر  ثت ث  تاتد   حثدام إ  ثد  م يدا مدن حثرقدت ثتاليدل حثمعلرمد ت.)

2005.) 

رحأشي   حثش ذ     حستج   ت حثام إ ثلمعلرمة حثاسية يمكن ةن تاال  ث  مش كل تشدمل ئدعر  ت 
 ددد  حالنت ددد  ، تنظددديم حثادكدددة حثتن سددد ،  ددددفط حثنشددد فط رحثقدددادحت حثا ئدددة  ددد إلادحك حثاسددد  رحثعالقدددة مدددع حأقددددحن 

 (.lynn, 2006رحثتائيل حأك ايم  )
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(  ثدد  0273ادحسددة علدد  ) تهددا ل حثسدد  قة حثتك مددل حثاسدد ،  رتن رثدت حثعايددا مددن حثادحسدد ت رحث اددر 
 رقيد   حث سديفطة، حثاكديدة حإلع قدة ذري مدن حأفطاد ل حثاسد  حثتك مل عل  ق ام تادي    دن م  رتجديي تئميم
 حإلع قددة ذري مددن حأفطادد ل مددن عينددة علدد  حثادحسددة رحقتئدددت ثددايهم، حثاسدد  حإلادحك تاسددين علدد  ذثددك ةثددد

 حث منيدة ةعمد دهم رفطالدة، تتددحرأ ( فطادل70عدااهم )  لد  سدريل  ند   مايندة حثاكديدة ثمادسة   حث سيفطة حثاكدية
  دد  حثمجمدرعتين  ددين   ثمك  ادة حث  اثددة ق مدت رقدا متسدد ريتين، مجمدرعتين  ثدد  مقسدمين عدد م،( 0 ثد   3) مدن

 رق مدت حث  اثدة، حا عدا مدن حثاسد  حإلادحك حثق  ليدة حث  اثة مقي   رحستاامت حث من ، رحثعمد حثذك   متغيدحت
 مددن حأفطادد ل ثددال حثاسدد  حإلادحك مسددترل ثتاسددين حثاسدد  حثتك مددل علدد  قدد ام تددادي    دندد م   معدداحا حث  اثددة
 حإلادحك مسدترل تاسدين  د  حثتدادي   حث دند م   ع ثيدة ثد   حثادحسدة ترئدلت رقدا حث سيفطة، حثاكدية حإلع قة ذري
 يظهدد ثدم ادين  د  رحثتت عد ، حث عداي حثتفط يقدين  د  تجدي يدةحث حثمجمرعدة ةعضد    كدي د  حثمع قين حأفطا ل ثال
 .ثل دن م  تتعد  ثم حثت  حثض  فطة حثمجمرعة ة دحا ثال تاسن ةي

رتن رثددت حثعايددا مددن حثادحسدد ت رحث اددرل حثسدد  قة حثتددر د حث ئدددي حثادكدد ،  قددا هددا ت ادحسددة   دددحهيم 
 رتفط يد   عاحا من االل حثادك  – ث ئديح حثتر د ثمه د  حثتراا حضفطدحي ذرر ةفطا ل  كس ي (  ث 0271)

 رةنشددفطة ادكيددة، رةنشددفطة حثمرجددا، حثلعددي كانشددفطة) حأنشددفطة مددن مجمرعددة يتضددمن رحثددذي سددلرك ،  دندد م 
 جلس ت االل من مدحال عا  عل  تنايذ حث دن م  تم كم ، رحثعينة حثمرضر  ثفط يعة حثمالامة( حثاس  حثتك مل
 حنته ادا  عدا  ع ثيتدا حسدتمدحد مداي علد  رحثتعددل، حثهدال حثمنشدرا ي تاق     ع ثيتا من ثلتاكا رذثك ا ئة؛
 حثمدددنه  حسدددتااحم حثترادددا، رتدددم حضدددفطدحي ذرر ةفطاددد ل( 72)عيندددة حثادحسدددة مدددن  حثمت  عدددة، رتتددداثل  تدددد  رادددالل
(، 0223هلل،  ع ا ع ال )ةعا   حثذي حثترااي حثفطال مقي      حثادحسة ةارحت رتمثلت، حثادحسة    حثتجدي  

 رحث دندد م  ،ثلددذك   جددراحدا (، رمقيدد  0223سددليم ن،  سدديا )ةعددا   حثددذي حثادكدد  – حث ئدددي حثتددر د يدد  رمق
  ) عداحا مدن حثتقديدد حثيدرم  رحسدتم د (، حث  ادل  ) عداحا مدن حثمعد  حت رق امدة، حث  اثدة( ) عداحا  من حثتادي  
 ذر حأفطاد ل ادج ت دتي مترسفط   ين  ائ اية االثة ذحت  در  عن رجرا حثادحسة نت ا  ، رةسادت(حث  ال

 حثقي   حث عداي    رحثض  فطة حثتجدي ية ثلمجمرعتين حثادك  - حث ئدي حثتر د مه دحت حثتراا عل  حضفطدحي
 حثسدددلرك  تفط يددد  حث دنددد م   عدددا رذثدددك حثتجدي يدددة، حثمجمرعدددة ةفطاددد ل ثئددد ثح( حثسدددلرك  حث دنددد م  تفط يددد   عدددا)

حثترادددا  حضدددفطدحي ذر حأفطاددد ل ادجددد ت دتدددي مترسدددفط  ين ددد  ائددد اية االثدددة ذحت  ددددر  حثمسدددتاام، ررجدددرا
حث عداي رذثدك  حثق لد  رحثقيد   حثقيد   حثقي سدين  د  حثادكد  – حثتر د حث ئدي مه دحت    حثتجدي ية ثلمجمرعة
  ائدد اية االثددة ذحت  دددر  رجددرا حثمسددتاام، رعددام حثسددلرك  حث دندد م  تفط يدد   عددا ةي حث عدداي حثقيدد   ثئدد ثح

 – حث ئددي حثتدر د مهد دحت  د  حثضد  فطة ثلمجمرعدة حضدفطدحي حثترادا ذر حأفطاد ل ادجد ت دتي مترسفط   ين
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 ادجدد ت دتددي مترسددفط   ددين  ائدد اية االثددة ذحت  دددر  رجددرا حثق لدد  رحث عدداي، رعددام حثقي سددين  دد  حثادكدد 
حثقي سدددين   ددد  حثادكددد  – حث ئددددي حثتدددر د مهددد دحت علددد  حثتجدي يدددة ثلمجمرعدددة حضدددفطدحي حثترادددا ذر حأفطاددد ل
 حثتت ع .حث عاي ر 

 حثتر د ثتنمية ثألمه ت تادي    دن م    علية مال من (  ث  حثتاق 0271ادحسة عل  ) رها ت
 ةم  ( 02) من حثعينة حثذحتريين، رتكرنت ةفطا ثهن ثال حثذحت دع ية مه دحت رتاسين حثادك ، حث ئدي
ن ل ذكرد) حثتراا فطيل حضفطدحي ذري رةفطا ثهن  رحثتر د حثذحت دع ية  دحتمه    قئرد ح ثايهم حثلذين من( رح 
 مجمرعتين ث   تقسيمهم تم سنرحت؛ ايل( 3 -0) من حث منية ةعم دهم تتدحرأ ممن حثادك ، حث ئدي
 جراحدا ثراا     حثمتمثلة حثادحسة ةارحت عليهم فُط   رقا ض  فطة، رحأادل تجدي ية  ااحهم    ثتس ري،
عاحا )تدجمة حثتراا ثتشايل جيلي م رمقي   ثلذك  ،  ،(0227 الياة، من  حثدامن، ع ا حثسيا ماما  رح 
 رمقي   ،(0220 اليل،  يرم  ماما  عاحا ) ثألسد  رحثثق    حالقتئ اي حالجتم ع  حثمستري رمقي  
 تادي   ر دن م  ،(حث  اثة  عاحا ) حثذحت دع ية مه دحت رمقي   ،(حث  اثة  عاحا ) حثادك  حث ئدي حثتر د

 عل  حثادك  حث ئدي حثتر د ثتنمية ثألمه ت حثتادي   حث دن م  تفط ي  تم رقا ،(حث  اثة  عاحا ) ثألمه ت
 حأفطا ل ثال حثادك  حث ئدي حثتر د تنمية عن حثادحسة نت ا  ةسادت حثتجدي ية، حثمجمرعة    حثعينة ةفطا ل
 حثشدير  حأكل مه دحت حثمال  ، حدتاح  مه دحت) حثذحت دع ية مه دحت رتاسين حثتراا فطيل حضفطدحي ذري

 حثمت  عة  تد   عا حث دن م    علية ةثد رث  ت ،(حثشائية حثنظ  ة مه دحت ثلغد ، حثمن س ة حأارحت رحستااحم
 .يرم   77 ك نت رحثت 

 حثتر د مه دحت ثتنمية  دش اي  دن م    علية (  ث  حات  د0273رها ت ادحسة ع ا حثع ي  )
 تجدي ية مجمرعة من حث ال عينة رتكرنت حث حاا، نش فط  ث حثمئاري حالنت    قئرد ثذرل حثادك  حث ئدل
  ين م  حث منية ةعم دهم تتدحرأ حث حاا،   ثنش فط حثمئاري حالنت    قئرد ذرل من ةفطا ل( 72) من تتكرن
 ) عاحا  حثا مسة حثئرد   ينيا ست ناردا مقي    عل  حثادحسة ةارحت حشتملت رقا سنرحت، ست ث   ةد ع
  عاحا  مجاي) حثنش فط  ادفط حثمئاري حالنت    حضفطدحي تشايل رق امة ،(0277 ،ع ا حثمرجرا فطا ماما

 حثتر د مه دحت ثتنمية ر دن م  ،(حث  اثة  عاحا ) حثادك  حث ئدل حثتر د مه دحت رمقي   ،(0277 حثاسرق ،
 حث ئدل حثتر د مه دحت ثتنمية حث دن م    علية عن حثنت ا  رةسادت ،(حث  اثة حثادك  ) عاحا  حث ئدل
 حث حاا.   ثنش فط حثمئاري حالنت    قئرد ثذرل حثادك 

 حثتر د الات  د رحثمع ييد حثسيكرمتدية حثائ ال من حثتاق  ث   (0273ادحسة حثهن اية ) رها ت
    مسقفط ما  ظة  ماحد  70 ث   1 من حثئارل فطل ة ثال FRTVMI حثمال مكتمل حثادك  حث ئدي
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  ره  فطد ؛  ثالل حالات  د ث  ت من حثتاق  رتم رفط ث ة، فط ث    7073  لغت عينة عل  ُعم ن سلفطنة
 ث   حثنت ا  رةش دت رحثمئااين، حثتئايح ث  ت رفطديقة حالات  د،  مع ا  حثث  ت رفطديقة ةثا ، ث  ت فطديقة
 حثئا   ره  فطد ؛  ثالل حالات  د ئا  من حثتاق  تم كم  حثث  ت، من مق رثة  ادج ت حالات  د تمتع

 حثنت ا  رةش دت  ماك، حثمدت فط رحثئا  حثُعم نية، ثل ياة حالات  د  قدحت مال مة ث   نت اجا رةش دت يحثظ هد 
  ناد حات  د    رادج تهم حثا ث  حالات  د    حثفطل ة ادج ت  ين  ائ اي   راحثة س ث ة حدت  فط ت  رجرا
 قاد  عن حثنت ا  كشات ايل ؛حثماهرم رئا  رحثمتاحالة، حثع اية  ئردتيا حثمتاحالة ثلالاية جشتلت
 حثماتلاة، حثئارل  ين حثتميي  االل من ركذثك حثتشايئية، حثا ثة متغيد ضر     حثتميي ية حالات  د
 حثنت ا  رةش دت حثمتت  عة، ثلمئار  ت دح ن حات  د تفط ي  فطدي  عن حثماهرم ئا  عن حثكشل تم ركذثك
 حثسيكرمتدية حثائ ال من حثتاق  تمةن   عا رةايد ح   دين،حالات ادج ت  ين  ائ اي   احثة عالقة رجرا ث  

 ثكل مراا  مع ييد حشتق   تم حثا م؛ ايل ثلادج ت كمع ييد حثماينية حثدتي حشتق   تم ثالات  د، حثمق رثة
 .رحثمقتدا ت حثترئي ت تقايم تم حثادحسة نت ا  عل  ر ن     اا ، عل  نر  رثكل 70-1 حثئارل من ئل

مددد م ) سدددةهدددا ت ادحر  مسدددترل حثتدددر د  حثتعددددل  ثددد  فط يعدددة حثعالقدددة  دددين(  ثددد  0202حثعفطيدددة رح 
ثد   مك نيدة حثتن دا  مسدترل حثقددح  ،  حث ئدي حثادك ، ركل من حثقددح  ، رحثلغدة حثمكتر دة رحثتائديل حثادحسد ، رح 

كمد  هدا ت رحثلغة حثمكتر ة، ر مسترل حثتائيل حثادحس  ثلتالميدذ مدن ادالل مسدترل حثتدر د حث ئددي حثادكد ، 
حثادحسة  ث  حثتعدل  ث   مك نية ةن يترسفط كل من مسترل حثقدح  ، رمسترل حثلغة حثمكتر ة حثعالقة  ين حثتدر د 

تلميددذ ح مددن تالميددذ  330رتكرنددت عينددة حثادحسددة مددن  ،حث ئدددي حثادكدد ، رمسددترل حثتائدديل حثادحسدد  ثلتالميددذ
سنة، رتم حاتي د  77 ث   77حث منية م   ين  من حثذكرد رحإلن ل، ممن تدحرات ةعم دهم 3 -7حثئارل من 

جديددددت حثادحسددددة  عدددداا مددددن مدددداحد  حثمدالددددة حال تاحايددددة رقددددا ةُ  ،حثعينددددة   ثفطديقددددة حثعشددددرحاية حثفط قيددددة حثمتسدددد رية
رحشددتملت ةارحت حثادحسددة علدد  كددل مددن  حات دد د حثتددر د حث ئدددي حثادكدد  مكتمددل  ،رحإلعاحايددة  دد  ارثددة قفطددد

رةسددادت نتدد ا  حثادحسددة عددن رجددرا عالقددة ، رمقيدد   مالاظددة حثلغددة حثمكتر ددة ، رمقيدد   مالاظددة حثقدددح  حثمددال
حدت  فطيدة مرج ددة  دين حثتددر د حث ئددي حثادكدد ، ركدل مددن حثقددح   رحثلغددة حثمكتر دة، رحثتائدديل؛ ايدل  لغددت قدديم 

، كمد  2.27عل  حثتدتيي، ره  قيم ذحت االثة  ائ اية عنا مسترل  2.30، 2.37، 2.33مع مل حالدت  فط 
ظهدت حثنت ا   مك نية حثتن ا  مسترل حثتائديل حثادحسد  ثلتالميدذ، ر  مسدترل كدل مدن حثقددح   رحثلغدة حثمكتر دة ة

مددن اددالل مسددترل حثتددر د حث ئدددي حثادكدد  ثلتالميددذ، رةايددد ح ةشدد دت حثادحسددة  ثدد  ةن حثتددر د حث ئدددي حثادكدد  
 يسددددددددددددددددددددددددددددهم  دددددددددددددددددددددددددددد  حثتن ددددددددددددددددددددددددددددا   ثتائدددددددددددددددددددددددددددديل حثادحسدددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددن اددددددددددددددددددددددددددددالل كددددددددددددددددددددددددددددل مددددددددددددددددددددددددددددن 

 .قدح   رحثلغة حثمكتر ة، ره  تعت د مس دحت غيد م  شد  ثلتن ا   عت  ده  متغيدحت رسيفطةمتغيد مسترل حث
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 رتشدددددددديد حإلائدددددددد اي ت حثددددددددرحدا   دددددددد  نسدددددددد ة حنتشدددددددد د حضددددددددفطدحي فطيددددددددل حثتراددددددددا نجددددددددا ةن مدكدددددددد  
 7مدد  يقدد دي  0273( قددا ذكددد ةن فط ق دد  إلائدد اي ت CDC2020حثرق يددة رحثسدديفطد  علدد  حالمدددح  حأمديكدد  )

حثت   0227(   ثمق دنة  مائ اي ت ع م ASDيتم تشايئهم  انهم ذرل حضفطدحي فطيل تراا )فطاال   77من 
فطادل يدتم تشدايل فطادل   ضدفطدحي فطيدل حثترادا، مدع حأادذ  د  حالعت د د ةن  700ةظهدت ةنا من  دين كدل 

 سنرحت عل  حثدغم من ةنا يمكن حثتشايل  شكل مرثر   ا ق ل ذثك.  7حأفطا ل يتمم تشايئهم  عا 

ح ثهددذ  حث يدد ا  حثمدتاعددة رحثمتسدد دعة ظهدددت ةهميددة حثتدداال حثم كددد، رحثتدد  تتفطلددي رجددرا ةارحت رنظددد  
قيدد   رتشددايل متعدداا  ثألائدد ايين حثعدد ملين  مجدد ل حثتد يددة حثا ئددة ثلرقددرل علدد  ةهميددة حثكشددل حثم كددد 

   ةاح  تسد عا ثلاا من تفطرد حأعدح  حثن تجة عن هذح حالضفطدحي، رهذح مد  ا دع حث  اثدة  ثد  حثسدع   ثد   ند
    تاايا مال شا  حثايس دحكسي  أفطا ل حضفطدحي فطيل حثتراا.

 ذري حضدفطدحي ثلايس دحكسدي  ثألفطاد لريمكن تاايا مشكلة حث ادل  ئدرد   جدحايدة  د   عداحا مقيد   
 ،ل ئدددا  حثماكمدددينحثترادددا، راسددد ي حثائددد ال حثسددديكرمتدية ثلمقيددد   ثلتاكدددا مدددن ئددداقا مدددن ادددالفطيدددل 
علد  ادا علدم  حثمقد يي  ثقلدة، ركدذثك ث  تدا، رذثدك ثداثلرقرل عل  حثعرحمل حثمكرندة  ؛ل حثاحا حالتس  رئا  
 أفطا ل.ثهذ  حثااة من ح حثايس دحكسي حثت  تقي  ر  حث  اثة،

  أىداف البحثثالثًا: 
، حثتراددددافطيددددل  دحيفطادددد ل ذري حضددددفطألث ثلايس دحكسددددي يهدددال حث اددددل حثادددد ث   ثدددد   عدددداحا مقيددد   

 .مقي  حث من ئا  رث  ت رحثتاق 

  ث:البح رابًعا: أىمية

ال   :حةت ل تتضح ةهمية حث ال من ا 

 النظرية: ألىميةا 

أفطادد ل ذري  حثايس دحكسددي حثنظديددة ثل اددل حثادد ث   دد  ما رثددة  ثقدد   حثضددر  علدد  ماهددرم  أهميددةتتمثددل ح -7
حضدددفطدح  ت ل حثنظددددي  ددد  مجددد ل دحثلتددد ر هدددذح سدددرل يكدددرن هدددذح حث ادددل  ضددد  ة، حثترادددافطيدددل  يدححضدددفط

 ثترحئل. ح
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 حثاددا مددن ةعدددح  حثايس دحكسددي رحثتدكيدد  علدد  كيايدة حثتك مددل حثاسدد ، يادتح حث دد ي ةمدد م حث دد اثين ثادحسدة  -0
ه  تشدايل را عد ا حثتد  يدتم  د  ضدمدن ةهدم حأ حثتك مل حثاس ةن حثقئرد     را ئة  هاال  حأفطا ل ثال 
 .حثتراا

 التطبيقية:  ألىميةا 

ي حثتراددا دحذري حضددفط أفطادد ل ثلايس دحكسددي حثادد ث   دد   عدداحا مقيدد   حثتفط يقيددة ثل اددل  حأهميددةتتضددح  -7
تسددد   حثددداحال  ركدددذثك حالمقيددد   ركدددذثك ئدددا  لتتاقددد   دددا حثائددد ال حثسددديكرمتدية مدددن ئدددا  ماكمدددين ث

 .حثث  ت

يعتمددا  رحيضد ، ال  حأفطاد لمددع هدا  حثمسدتاامةيسد عا حث د اثين  د  حسددتااحما ضدمن حثمقد يي  يمكدن ةن  -0
 حالاتي جدد تذري   مدحكدد حثتراددا  دحيذري حضددفط حأفطادد لائدد ايين حثناسدديين حثعدد ملين مددع حأعليددا حثمددد ين ر 

، رذثدددك سدددرل يادددتح حث ددد ي ةمددد م حث ددد اثين حضدددفطدحي حثتك مدددل حثاسددد   ددد   عددد  حثجرحنددديحثا ئدددة، ثقيددد   
 .حأفطا لثال هذ  حثااة من   ركياية قي سهحثايس دحكسي  حثادحس ت ارل ماهرم  رحستكم ل

 طمحات البحث:مصخامًسا: 
 :)لديسبراكسيا( 

سددد  ه   ثددد   يدجدددع حثتددد  حثادكيدددة ةنهددد  حثئدددعر  ت ( علددد Port wood,1996يعد هددد   ردتدددررا )
 حثئعر  ت حث ئدية حثادكية رحثئعر  ت حثادكية حأادل. رالسيم  حإلادحكية حثمشكالت

 حثادكددة تنظدديم  دد  نضدد  عددام ةر (   انهدد   ع قددة0227رتعد هدد  جمعيددة حثايس دحكسددي  حث ديفط نيددة )
 حثمهددد م مدددن ثلكثيدددد حثضددددردية   ثمهددد دحت تددددت فط رةنهددد  رحثاكدددد رحإلادحك   ثلغدددة مدت فطدددة مشدددكالت ثددد   يدددااي

 رحثقدح  .  رحثذحكد  حثتدكي     رستاثد حثتعلم،  عملية حثمدت فطة

حثقدداد  (  انهدد  مددال قدداد  حثتدر د حثادكدد  حثعدد م رحثتددرح ن حثادكدد  حثعدد م ر 0221ريعد هد   دد در  حثدرسدد ن )
 حثادك .  حثنمر من مظ هد مظهد تعت د  ه  عل  حثتع مل مع حأشي   حثمايفطة   ثادا ادكي   ر  ثت ث 

يقددرم  ددا معظددم حأفطادد ل مددن  حكتسدد ي تئدددل  دد  رئددعر ة حثنمددر، حضددفطدحي مددن نددر  )حثايس دحكسددي (
 حثفطادددلةن  رحثال دددت رحأئددد  ع، حثاقيقدددة ك ثيدددا حالعضددد   حثسدددن ناسددده  ائرئددد  حثتئدددد  ت حثتددد  تتفطلدددي مهددد د 

  دد أمرد تثتددد  ئدددعر ة  دد  حثقيدد م يرحجددا حثسدد  اة، رثكددن حثمشدد  ةر  ددد  مشددكلة ال يرحجددا حثمئدد ي   ثاس دحكسددي 
 (.Amanda,2012حثاقيقة ) عضالتا حستعم ل منا تتفطلي



الخصائص السيكومترية لمقياس الديسبراكسيا )اضطراب التآزر البصرى  تقوى احمد محمد
 ألطفال ذوى اضطراب طيف التوحد الحركي(

 

 8473 

(  انه  ئدعر  ت  د  حثجهد   حثادكد  حإلدحاي رحالضدفطدحي حثتك مدل حثاسد  0272رتعد ه  ع ا حثقري )
شدد كل  دد  حالتدد حن رحثترح دد   ددين ةاح  حثيددا رحثنظددد ممدد  يعندد  ةنددا الددل رظيادد   دد  سدديكرثرجية حثجهدد   رتشددمل م

 حثعئ   حثالشاه     تنايذ حثادكة ثلاعل ةر حثمهمة حثمقئرا  يكرن مضفطد  .

 رائرئ    حإلادحكية حثمشكالت ث   س  ه  يعرا حثت  حثادكية حثئعر  ت  انه   وتعرفيا الباحثة إجرائيا
 حثتك مددل حضددفطدحي ةر حإلدحاي، حثادكدد  حثجهدد    دد  ئددعر  ت عددن ع دد د  ةنهدد  حثادكيددة، ةي حث ئدددية ئددعر  تحث

 حثجهد   سديكرثرجي   د  رظياد  الدل ةنهد  يعن  رحثنظد، مم  حثيا ةاح   ين حثترح   د حالت حن مش كل رتشمل حثاس 
 مضفطد   . يكرن حثمقئرا ثلاعل حثادك  ر ذثك حثتنايذ  حثعئ  

  حد(:)التو 

حثعد م ةر  حثنمد ا ضدفطدحي العد م ةر منتشدد، ريسدتاام مئدفطلح ح نمد ا يعدل حثترادا  مث  دة حضدفطدحي 
حثمهددا، ل مدالددة ي دداة ظهردهدد  اددال حثتدد ت حثناسددية حثادد ا  إلشدد د   ثدد  تلددك حثمشددك الثحثرقددت حثدددحهن   دد حثمنتشددد 
رد اد ا مد  يداال  فط يعدة حثاد ل قئدم رحثسدلرك ؛ رحالناعد ث  رحالجتمد ع  حثمعد د نمدر حثفطادل   د ن مثدل ريتضم

ث  اارل تااد ع م    حثنمر حثمعد   رحالجتم ع  رحالناع ث ، ر  حثعملية حثنم اية  اسده   ذ يدجع تسمية هذح    ح 
 .(0220حهلل، ع ا ) ح سل ية متعاا  عل  حثكثيد من جرحني حثنمر حثماتلاةثمنتشد  ث  ةنا يتدك تث د  حضفطدحي حال

ةر اددالل مدالددة حثفطارثددة حثم كددد  تجعلهددم غيددد قدد ادين علدد   حثددرالا ، ل عنددا ا ثددة تئدديي  عدد  حأفطادد
عدن مايفطدا  رغيد ق ادين عل  تفطريد مه دحت حثترحئل ريئ ح حثفطال منعد ال   فط يعية،تكرين عالق ت حجتم عية 

 .(0227 ،ع ثم مغل  يتئل  تكدحد حثادك ت رحثنش فط ت )سالمة   ريتقرقع  حالجتم ع ،

 Americanحأمديكيددددة ثلتراددددا تع ددددد عنددددا حثجمعيددددة حأمديكيددددة ثلفطددددي حثناسدددد  رتعد ددددا حثجمعيددددة 

Psychiatric Association. (2013)    فط ق دد  ثمدد  جدد    دد  حثدداثيل حثتشايئدد  حثادد م(DSM-5)   انددا 
 هتم مدددد ت مقيددددا  يتسددددم   دددد  حثتا عددددل رحثترحئددددل حالجتمدددد ع ، ر ةر ئددددعر ة عجدددد  يددددااي  ثدددد  ي نمدددد ا  حضددددفطدح

رتاتلددل تدداثيدحت هددذح حالضددفطدحي رضددا  حأعدددح  حثتدد  تدداثد سددل    علدد  قدداد  حثشددال علدد   تكدحديددةرسددلركي ت 
كم  تتدحرأ شا  حالضفطدحي من حث سيفط  ثد   ،حثعمل  شكل ئايح    حثمادسة، رحثعمل، رمج الت حثاي   حأادل

 حثم كد .حثشايا ر ق   ثلا جة  ث  مستري ت حثاعم، ريشال االل  تد  حثفطارثة 

 ا  رعئ   معقا يتعد  حثفطال ثا   دل حثدثالل سدنرحت مدن عمدد ، ريال مدا مدال اي تدا رحضفطدحي نم
ريمكن حثنظد  ثيا من جرحني ستا عل  ةنا حضفطدحي نم ا  ع م ياثد سل    علد  حثعايدا مدن جرحندي نمدر حثفطادل، 

 (0277حهلل، ريظهد عل  هياة حستج   ت سلركية ق ئد  رسل ية    حثغ ثي تا عا  ث  حثتقرقع ارل ذحتا )ع ا
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  حضفطدحي نم ا  عئ   معقا يداثد سدل    علد  جميدع جرحندي حثنمدر، وتعريف الباحثة اإلجرائي لمتوحد
ريظهددد اددالل مدالددة حثفطارثددة حثم كددد ، ريظهددد حثفطاددل قئددرد شددايا  دد  حثتا عددل حالجتمدد ع  رحثمهدد دحت حثاي تيددة 

، رحثتر د حثادكد  مدع نقدل  د  حثتايدل رحالنت د   مدع رحالستقالثية، رحثتقليا، رحإلادحك، رحالنت   ، رحثترحئل حث ئدل
 سلركي ت متكدد  رغيد مق رثة.

 لنظريات المفسرة ًلضطراب طيف التوحد:ا 

فطريلدددة مدددن حثددد من  لدددم  اق دددة  ثددد  ادددا ك يدددد مندددذ  ثقدددا ظلدددت ةسددد  ي حضدددفطدحي فطيدددل حثترادددا مجهرثدددة
  حأسددددددد  ي ادددددددرل ثددددددد  قفطيعدددددددة  حثترادددددددا فطيدددددددل ةجديدددددددت ادددددددرل حضدددددددفطدحي حثتددددددد  حثعلميدددددددة حث ادددددددرل تترئدددددددل
نمدد  ،(0277 ،)حثشددد ين  حثترادداثالضددفطدحي فطيددل  حثم  شددد   مجمرعددة رذثددك ثعددام رجددرا عددد  معددين رم  شددد رح 

 رجدرا  حهتمدت حثتد  حثنظديد ت  رثهدذح تعداات، (0222، رحثنرعيدة )شد يي حثشا  تاتلل من ) ملة( من حأعدح 
 حالضفطدحي  هذح س ي

 النظرية السيكولوجية:  (1)

حثتاليل حثناس  رةنئ د  ةنئ د ك ن حثعشدين حثقدن من حثس عين ت  تد  رات   تحثامسين  تد  االل
 ،)حثملغدرل حأرثد  ناسية   ثادجة ياال  س ي عرحمل حثتراا فطيل ن حضفطدحيا  ا ل يامنرن حثتعلم  رجا

0220.) 

حثفطاددددددددددددددل  يعيشددددددددددددددا حثددددددددددددددذي حثمدددددددددددددداثم رحثع ثددددددددددددددة مددددددددددددددن حثرحقددددددددددددددع نددددددددددددددا ا ثددددددددددددددة حثهددددددددددددددديةكددددددددددددددذثك 
هدذح مد  ، رحثت  تكرن كنتيجة ثلعالقدة  ينهد  ر دين  رجهد  ،حثعالقة  ين حأم رحثفطال     رحثالم  ال حثجمرا نتيجة

 (.0222 ،ك ند )حثظ هد ةش د  ثيا

حثتراايين ق سيرن رثايهم عاحاية      حأفطا لتحثذي يدل ةن  brunobetteltheien   ذثك  ير قار 
 .(0220 ،)حثملغرل ثتراايحتج   فطالهم  ال شعردية

حثددذي دا علدد   Rimlandمددن فطدددل حثمهتمددين  هددذح حثشددان رةشددهدهم  مع دضددة ثنظديددةثقيددت هددذ  ح
Bettelthiem  حثنق فط    عاا من  

 حثمدضدية حثشائدية علديهم ةنمد فط تنفط   الة     مرثارن   حثتراايينحأفطا ل   ع  ةن حثرحضح من ناة -
 .حأ رية
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 ادر   يكدرن    مد يين منذ ثاظة حثميالا غ ث  دةن حأفطا ل حثتراايين من حثن اية حثسيكرثرجية غيد حعتي ا - -
 (.0222 ،)حثظ هد فط يعيين  ال    ا الت ن اد  حثتراايين

 النظرية البيولوجية: (2)

  عضدددددري    عت دددددد حضدددددفطدح   ةاثدددددة علددددد  ةن حضدددددفطدحي فطيدددددل حثترادددددا يُ  Rimlandقدددددام  7307 ددددد  سدددددنة
رحأفطادد ل  حثعدد ايين حأفطادد ل  ددين ةامغددة  ادحسدد ت علدد  ةن هندد ك  درق دد عددا  ةكددات رمنددذ ذثددك حثاددين ، ناسددي   رثددي 

حثمئدد ا ة  رحثئددد  حثعقليددة حثعئدد ية رحإلع قدد ت رحثمشددكالت حأمدددح  رهددذح ياسددد ،ذري حضددفطدحي فطيددل حثتراددا
   ضفطدحي فطيل حثتراا. ثلمئ  ين

 مدنهم مدن  ،ظهد ثال حثعايا من حثمئد  ين   ضدفطدحي فطيدل حثترادا رجدرا الدل  د  حثنشد فط حثعئد  ر 
 ،حثفط يعد  رمنهم من ظهد ثايهم نقل    حثنش فط حثعئد   عدن حثمسدترل ،   حثنش فط حثعئ   ظهد ثايهم  ي ا 

كم  ةن  ،  أسري     إلض  ة  ث  قلة تادع ته  مق دنة ،كم  يقلل عاا راجم حثاالي  حثعئ ية حثمرجرا     حثمايخ
ددةحثااليدد  حثعئدد ية  دد  حثجهدد   حثفطد دد   رئددل حضددفطدحي فطيددل  قددل كث  ددة ر دد  ضددر  ذثددك يمكددنةر  ، ئددغد اجم 

 .(0272 ،حثتراا  انا ع  د  عن الل    حثتنظيم حثعئ   )حث دح 

 النظرية البيوكيميائية: (3)

 قدا ةشد دت  ،ثم تقتئد حثعرحمل حثعضدرية حثتد  تاكداه  حثمادسدة حث يرثرجيدة علد  حثعرحمدل حثعئد ية  قدفط
 ية ر ئدددداة ا ئددددة علدددد  حث اددددرل رحثادحسدددد ت  ثدددد  عالقددددة حضددددفطدي فطيددددل حثتراددددا   ثعرحمددددل حثكيم ايددددة حثعئدددد

 حثشدد ين ،) Neurotransmitters ر  ي ا       دح حت حثنرحقل حثعئد ية ة ،ر نقلة ،حضفطدح  ت تتمثل    الل
0277). 

  ايل يتاكم حثعايا من حثرظ ال رحثعملي ت حثسلركية  م    دح  حثهدمرن ت رحثنرم ه م   عا حثسيدرترنينريُ 
 .(0222 ، رادحد  حثجسم رحثسلرك حثنمفط  )حثظ هد 

من االل  ال ام مجمرعة من حأفطا ل ذري حضفطدحي فطيل حثترادا ةن هند ك نسدي ع ثيدة  رقا ت ين
 .(0222 ،من حثسيدرترنين    امهم )حث دح 

كمدد  يدنظم حثادكددة  ،ةمد  حثدار  مين هددر ن قدل يدداثد  د  ماتلددل حأنشدفطة حثه مددة ك ثادكدة رحالنت دد   رحثدتعلم
كمد  ةن  ي اتدا تسد ي  عد  حثسدلركي ت  ،ي قلتدا مدد   د د كينسدرن رحثدعشدةتسد  ،حثمادفطة رحثسدلركي ت حثنمفطيدة

  .(0277 ،حثترااية )حث دح 
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سدلرك   مثدل ؛ ث  ةن حثكثيد من ةعدح  حضفطدحي فطيل حثتراا تقل Campbell (1982)ةش د   رقا
حأامد   ، (0222 ،)حثظد هد رحثادك ت حثنمفطية عندا تند رل عقد د يااد  مدن كمسدترل حثدار  مين ، يذح  حثذحت

رحثنشد فط  ،ايدل يالادظ عملهد  ثدال حأ ددحا حثترادايين  د  عدام حثشدعرد  د أثم ؛رحثت  تعمل  مث  دة ماداد ،حأمنية
 .(0272 ،)حث دح  رضعل حثتدح فط حالجتم ع  ،رحإلئدحد عل  تكدحد حثسلركي ت ،حثادك  حث حاا

 النظرية الوراثية: (4)

رهدددذح حثتاسددديد سددد ي  ئددد  ة  ادددر  ذري  ،ثتراددداادددا ةسددد  ي حضدددفطدحي فطيدددل حة يمكدددن ةن تكدددرن حثردحثدددة
نددا ال ةكمدد  تجدداد حإلشدد د   ثدد   ،اددا حالضددفطدح  ت حثنم ايددة حأادددلة  الضددفطدحي ناسددا ةر  حضددفطدحي فطيددل حثتراددا

رقددا حقتدددأ  ،تشددره ت رحضدداة علدد  مسددترل حثكدرمر رمدد ت غل يددا ادد الت حضددفطدحي فطيددل حثترادداةيظهددد علدد  
% من ذري حضفطدحي فطيل حثتراا يع نرن 0,7ةن  Gilleber  1998كم  رجا  ،%7-3من  حث  اثرن ةن هن ك

 .(0272 ،)حث دح  .x تشره ت حثكدرمر رم

 هندد ك  اددرل تشدديد  ثدد  رجددرا ع مددل  ،ريدجددع اددارل حضددفطدحي فطيددل حثتراددا  ثدد  رجددرا الددل ردحثدد 
ايددددددددل تدددددددد احا نسدددددددد ة حإلئدددددددد  ة  ددددددددين حثتددددددددرحام  ؛جيندددددددد  ذر تدددددددداثيد م  شددددددددد  دددددددد  حإلئدددددددد  ة  هددددددددذح حالضددددددددفطدحي

 .(0277،% )حثشد ين 30د  قادت   قةحثمفط

 سادًسا :اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 Pervasive Developmentalرُيعددا حضددفطدحي حثتراددا ةهددم ةنددرح  حالضددفطدح  ت حثنم ايددة حثمنتشددد 

Disorder    تلك حثمجمرعة من حالضدفطدح  ت تتميد   د اتالالت كيايدة  د  حثتاد عالت حالجتم عيدة حثمت  اثدة، ر د
م فط حثترحئل، رما رن ماارا رنمفط  رمتكدد مدن حالهتم مد ت رحثنشد فط ت، رتمثدل هدذ  حثغدحادي حثكيايدة سدمة ةن

 (.0223فطاال     كل عشد  تالل )عك شة،  77 -72ش اعة    ةاح  حثادا    كل حثمرحقل، رتنتشد  نس ة 

ثعن يددة  هدد   دد  حثاتددد  حأايددد ؛ رُتعت دد  اددة حثتراددا مددن حثاادد ت حثا ئددة حثتدد   دداة حالهتمد م حثمت حيددا  هدد ، رح
رذثك ثم  يع نيا حأفطا ل    هذ  حثااة من حضفطدحي نم ا  ع م يرثد عل  مظ هد حثنمر حثمتعاا  ثلفطال، رتااي 

 (. 0221 ث  حنسا  ا رحنغالقا عل  ناسا )غ حل، 

ادحك يع ن  حثفطال ذر حثتراا من مشكالت    حإلادحك،  هر قا يرحجدا ئدعر  ت معد يدة تتعلد   اهدر  م رح 
رمدع ذثدك ترجدا  ،(Kern, et al., 2007ة عد ا حثمرقدل، رحسدتيع ي حثمثيددحت حثاسدية حثماتلادة رحالسدتج  ة ثهد   )

 دددر   دايدددة  يمددد   يدددنهم،  كدددل  دددا مدددنهم ياتلدددل عدددن حأادددد  دد  حسدددتق  ل رحسدددتيع ي حثمثيددددحت حثاسدددية حثماتلادددة 
ثمثيدددحت علدد  ةنهدد  مثيدددحت حجتم عيددة، ر  ثتدد ث  ال رحالسددتج  ة ثهدد ،  قددا ال يسددتفطيع حثدد ع  مددنهم تدجمددة  عدد  ح
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قددا ال يسددتفطيع حالنت دد   ثلتعليمدد ت حثلاظيددة  دد  مرقددل مدد ،    علدد  سدد يل حثمثدد ل ؛يسددتفطيع حالسددتج  ة ثهدد  حجتم عي دد 
رقدا يدجدع ذثدك ثسد  ين،  ،رذثك ثضعل حثتميي   ين هذ  حثتعليم ت حثلاظية، رغيده  من حثمثيدحت حثسمعية حأادل

شددكل ئددعر ة  دد  رثددذح تُ  ؛ةن حثمثيددحت حثسددمعية  فط يعتهدد  غيددد ملمرسددة،  تاتادد    ثنسدد ة ثددا  ددرد  ئدداحده حأرل  
 -مدن رجهدة نظدد  -حالنت     ثيه ، رحثس ي حثثد ن   ةن حثترجيهد ت حثلاظيدة حثتد  يسدمعه   د  شدكل مثيددحت سدمعية 

لايدددة، مثدددل ةئدددرحت حأجهددد   ثدددي  ثهددد  مغددد ل حجتمددد ع ،  هددد  ال تاتلدددل عدددن حأئدددرحت حثتددد  يسدددمعه   ددد  حثا
كمد   ،(Powell and Jordan, 2002: 4-5حثماتلاة، رغيده  من حأئدرحت غيدد حث شددية حثمرجدرا   د  حث يادة )

يعدد ن  حثفطاددل ذر حثتراددا مددن مشددكالت  دد  حإلادحك حث ئدددي، رحثددذي يتضددح  دد  حثالددل  دد  مجدد ل حثدايددة حثشدد ملة 
ارن  ادحك حثش    ا عد ا  حثكليدة،  هدر ال يدادك حثكدل  دل حثجد   ثألشي  ؛ ايل  نا ينظد ثألشي   من ج ني رحاا 

 (. Kern, et al., 2007 قفط )

 د  رظد ال  حضدفطدح  ترمن حثمشكالت حثش اعة ثال هاال  حأفطاد ل مشدكالت حالنت د    هدم يعد نرن مدن 
  ل رشددرن  دد د رقددا ةضدد ل   ،(0227)تدرندد  رجيتددن ، حالنت دد   مددن ايددل حثتعدددل حث ئدددي حثمكدد ن  علدد  حأشددي  

Barry, Shauna, 2007)  رحسدددتااحم حثلغدددة ،رحثدددذحكد  ،رحثتاكيدددد ،( ةن ثدددايهم ئدددعر  ت معد يدددة  ددد  حالنت ددد، 
 رحثتايل.

هداال  حأفطاد ل، رمنهد   حثتشدتت   يرجههد (  ع  مشدكالت حثدتعلم حثتد  0227رقا ةرضح ماما ك مل )
Distractibility  عددام حثقدداد  علدد  تج هددل   مثددل ؛احاددل حثائددل ماتلاددة ثددال هدداال  حأفطادد ل شددك ال  ةحثددذي يتاددذ

ةئدددرحت حثسدددي دحت، ةر مت  عدددة ةيدددة   مثدددل ؛حثمثيددددحت غيدددد حثمدت فطدددة  ددد ثمرقل، رحالسدددتج  ة ثلضرضددد   حثا دجيدددة
حثقلددم حثددذي  دد  يددا حثمعلددم، رحثاقيقددة ةن نددر  رمسددترل هددذح حثتشددتت ياتلددل مددن  دددا   مثددل ؛ادكدد ت احاددل حثائددل

 ا من تاايا م ذح يشتت كل فطال، هل يتشتت من حثمثيدحت ل تلك حثئعر  ت الجل حثتغلي عل  مثةرمن  ،أاد
حث ئدددية، ةم مددن حثمثيدددحت حثسددمعية، ةم ثايددا مشددكلة ةادددل، مثددل عددام قدداد  حثفطاددل علدد  حثتدكيدد  علدد  حثعن ئددد 

 ،ك النت دد     ثفطاددل ذر حثتراددا ثايددا مشددكلة  دد  حالسددتمدحد  دد  ةاح  نشدد فط   معد ي دد ، حأس سددية ثلمهمددة حثتدد  ياايهدد 
 ،ن قادتدددا علددد  حثتئدددنيل ضدددعياة، كمددد  ةندددا يعددد ن  مدددن مشدددكالت  ددد   ادحك حثعالقددد تةر  ،رحثتدددذكد ثاتدددد  فطريلدددة

رحضاة    حثتاكيدد،  حضفطدح  تكم   نا يع ن  من  (،Kern, et al., 2007رحستااحم حثدمر ، رال حثمشكالت )
 (. 20-23  0223ارا حثمشكلة )كرجل، كرجل، ن ةنم فط تاكيد  تتسم  عام حثقاد  عل  حثداية حثش ملة ثام 

رمدددن هدددذ   ،رقدددا تسددد ي حثمشدددكالت حثمعد يدددة حثسددد ثل ذكدهددد   عددد  حثئدددعر  ت  ددد  حثدددتعلم ثهدددذح حثفطادددل
، Organizationحثتنظدديم “حثفطاددل ذر حثتراددا  دد   يرجههدد حثمشددكالت حثتدد    دد دل رشددرن    ثدد   حثمشددكالت ةشدد د

 ، رحثتنايذ.Sequencingرحثتت  ع 
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  رُتعددددددددا حأ ئدددددددد د(، حثسددددددددمع، حثشددددددددم، حثتددددددددذر ، )حثلمدددددددد ، رهدددددددد   اددددددددرح ؛ امسددددددددة ثفطاددددددددلح ريمتلددددددددك

  حث يادددددددددددة، مدددددددددددن حثق امدددددددددددة حثا دجيدددددددددددة ثلمثيددددددددددددحت تسدددددددددددتجيي حثتددددددددددد   هددددددددددد  حث عيدددددددددددا ، ةر حأس سدددددددددددية حثادددددددددددرح 

  را دجيدددددددددة، احاليدددددددددة ادددددددددرح  ثددددددددد   تقسددددددددديمه  ريمكدددددددددن حثادددددددددرح ، هدددددددددذ  مدددددددددن ةكثدددددددددد يمتلدددددددددك حثفطادددددددددل رثكدددددددددن

دددددددد  رهندددددددد ك   رهدددددددد  حثقدي ددددددددة،  دددددددد ثارح  تسددددددددم  حثفطاددددددددل جسددددددددم احاددددددددل تترحجددددددددا ةةثادددددددد ةقددددددددل اسددددددددية ةجهدددددددد   ةيض 

حثدددددددددذحت   حثتق لددددددددد  ،Vestibular حثددددددددداهلي ل ،Interceptive حث ددددددددد فطن  حالسدددددددددتن  ه  حثجهددددددددد   تتكدددددددددرن  مدددددددددن
Proprioceptive. (Nelson, 2004) 

  حثفطادددددددل نضدددددددر  ةثنددددددد   ريسدددددددتمد حثمددددددديالا، ق دددددددل حثتشدددددددكيل  ددددددد  حأجهددددددد   تلدددددددك  دددددددين حثتددددددددح فط ري ددددددداة

   دددددددددد  حأادددددددددددل حأجهدددددددددد   مددددددددددع تتا عددددددددددل رثكنهدددددددددد   قددددددددددفط تتدددددددددددح فط ال حثاددددددددددرح  رهددددددددددذ   ياتددددددددددا، عمدددددددددد رتا علددددددددددا

  فطديدددددددددد  عددددددددددن حثجسددددددددددم رادكددددددددددة ثألا سددددددددددي  حأفطادددددددددد ل حستكشدددددددددد ل مددددددددددع حثاسدددددددددد  حثتك مددددددددددل رينمددددددددددر حثمدددددددددخ،

 رحثتسل . رحثقا ، رحثا ر، رحثمع نقة، رحثاادجة، حثلم ،

 حثددددددددام إ، حثعمددددددددرا ) يددددددددتم حثتك مددددددددل حثاسدددددددد  مددددددددن اددددددددالل حثنظدددددددد م حثعئدددددددد   حثمدكدددددددد ي حثددددددددذي يضددددددددمر 

 ،  هددددددددر حثعمليددددددددة حثعئدددددددد ية حثتدددددددد  يددددددددتم  يهدددددددد  تنظدددددددديم حثمددددددددااالت حثاسددددددددية مددددددددن ةجددددددددل (حثاقدددددددددي، حأعئدددددددد ي

   ثدددددددددددام إ يتلقددددددددددد  حثمعلرمددددددددددد ت مدددددددددددن ةجهددددددددددد   حثجسدددددددددددم حثماتلادددددددددددة رينظمهددددددددددد  رياسدددددددددددده   حثتا عدددددددددددل رحثتكيدددددددددددل،

 اددددددددددرح  مكددددددددددن مددددددددددن حثتا عددددددددددل رحثتكيددددددددددل مددددددددددع حثعدددددددددد ثم، رحثجميددددددددددع يددددددددددتعلم مددددددددددن اددددددددددالل حث  ثفطديقددددددددددة حثتدددددددددد  تُ 

حثت  تاسد ( حثا سة حثاهلي ية)حإلاس     ثادكة رحثترح ن   حثام  متج هلين رغيد رحعيين ثلا ستين حإلض  يتين
 (Miller, 2006) .حثمعلرم ت ع د حأذن حثاحالية

 جل حثقي م  رظ الةحثعئ ية حثمائئة ثتنظيم حثمااالت حثاسية من  هر حثعملية ثتك مل حثاس   
حث قدد    حثمعلرمدد ت  فطديقددة تمكنندد  مددن رتاسددد تلددك ،يددل تتلقدد  ةامغتندد  حثمعلرمدد ت مددن حثجسددمحثايدد   حثيرميددة؛ ا

د ،رنادن نسدتاام ارحسدن  ثندتعلم رنتفطدرد ،عل  قيا حثاي   رحثشعرد   ثع ثم من ارثند  ثكد  نتا عدل  شدكل   رةيض 
 ،رحثداية حثلم ،  منحثام    نان نتعلم مشذ  ا  اي تن  عن حثارح  ،من سي ضمن حث ياة حثت  نترحجا  يه 

د حثمهمتدينثلا سدتين حإلضد  يتين  معظمند  غيدد رح  اد ل  دمنيدة ةرعل   ،رحثشم ،رحثتذر  ،رحثسمع ايدل   ؛ةيض 
ذنند  حثاحاليدة ثياداا ةن ك ندت ةجسد من  ة ع د ياسد معلرم ت )حثا سة حثاهلي ية( ةن  اس سن    ثادكة رحثترح ن

، مثد ل ذثددك  ع ددد حثاددحإ تتاددك ةجسد من امغتند   ددان تا دد ةي يددة حثاهل ةم نقدل سدد كنة، كمد  ةن ا سدتن  كتتادد 
دد حثاردحنيددةرندكددي حثلع ددة  عنددام  نكددرن  دد  ماينددة حثمالهدد    رال يسددتفطيع نظدندد  ةن يقددام  دد  غد ددة مظلمددة تم م 

كمدد  ةن  اس سددن   مرضددع حثجسددم ) اسدد   ذحتدد  حثتاايدد ( يدد را ةامغتندد    ثمعلرمدد ت عددن ةجدد ح   ،حثمعلرمدد ت
 دارسددن ، مرضددع  عان  حثدرع   ماسدد   ذحتدد  حثتاايدد  علد  تاايدداسدديررنددرن  د  حثادددحإ؛ ايددل ي يددنرة ،جسدمن 
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يادال حثتك مدل  ،سدال ةقداحمن حثنظدد ةيسمح ثند   ئدعرا حأاد  ارن  ك ن؛ مم ر   ةي رقت  ،رةدجلن  رةذدعن ،
-(حأعئدددد ير  ،رحثعمددددرا حثاقدددددي ،)حثددددام إ مددددن يشددددمل كددددال   حثمدكدددد ي، رحثددددذيحثاسدددد   دددد  حثنظدددد م حثعئدددد   

Brosnan 2004 )) 

 ئدل اثجلدا رحثعضدالت رحثمح جمدع حثجسدم حثمعلرمد ت ع دديايل تاال حثعملية  شكل تلق ا  عنام  
ام غددا يعمددل علدد  امدد   مدد   ددمن  كتدد ي ح  عنددام  يقددرم شددال مدد   قددد  ،رحأذن حثاحاليددة رحثعددين رحأنددل رحثاددم

 ،ناددد  حثرقدددت حأس سددديةةاددددي  ددد  ة اسدددية  ينمددد  يعددد ث  معلرمددد ،حثعايدددا مدددن حثمسددد هم ت حثاسدددية مدددن جسدددا 
 حثفط يعيدة، رهدذح ايل يستفطيع حثجسدم ةن يدااي حثرظيادة  ؛يستجيي ثلمعلرم ت حثاسية  فطديقة اقيقة رمنظمةر 

ريعدد ن  ةفطادد ل حثتراددا مددن  دددفط  دد  حالسددتج   ت ةر قئددرد  دد  حالسددتج  ة ثلمعلرمدد ت  حثاسدد . هددر حثتك مددل
يهم مشددكالت  دد  حالسددتق  ل ر هددم رتنايددذ حإلشدد دحت حثاسددية حثا دجيددة، حثاسددية ةر حالسددتث د  حثا دجيددة،  هددم ثددا

اددارل  ر  ثتدد ث  يئددعي مع ثجتهدد ، ر ددذثك تظهددد حثسددلركي ت حثشدد ذ  حثتدد  تسدد  ه  شددذرذ حثمسددتري ت حثتن يهيددة،
 حث سديفطة،عملية حثتك مل حثاس   ين حأنظمة حثاسية حثس عة حثمرجرا  ثال حأنس ن ثيست   ثعملية حثسهلة ةر 

اسدية ماداا  تسد عا  رترح د عت ة ،  أنرح  حثمعلرم ت حثاسية حثت  يتلق ه  حثشالرحضا     ه  تتفطلي  ادحك
متانية، رحالستج  ة  دارا ة ع ل من س ة،  ال تكرن مادفطة حثاس سية رال  ،عل  تسجيل حثمعلرمة  شكل ئايح

ثمهمددة ح رمد  هدد  حثمعلرمدة غيددد ،ةمددن حثشدال علدد  تاايددا مد  هدد  حثمعلرمدة حثاسددية حثمهمدد د كمد  تتفطلددي قدا
ين حثيدرم  تادالل حثددر  تدرح نرهكذح ي ق  حثشدال  د  ا ثدة ، ذه نايم تنظيم حالستج  ة رتث يتم تج هله ، رمن 

أندا يعمدل تادت مسدتري ت ع ثيدة  ؛ة ال تترح د ثال حثفطادل حثترادايسلرهذ  حثافطرحت حثمتك ملة رحثمسل، ثاي تا
يسد ي ظهدرد   رهدذح  دارد  ،  يتلق هد تمعلرم ت حثثد ق اد عل  حثتدكي  رحالنت    رهر غي ح من حإلث د  رحثقل ،جا  

 ئدددعر ة حالنتقددد ل رحثتنقدددل،ر  قلدددة حالهتمددد م   ث يادددة،ر  نددد  ،ثتجندددي ح  منهددد  ؛ عددد  حثسدددلركي ت غيدددد حثمدغر دددة
ادداحل حثضددجير  حثاديشددة،ر  حإل دددحفط  دد  حثادكددة،ر  حثدداردحن حثسددديع،ر  اس سددية مادفطددة ثألئددرحت رحثلمدد ،ر    ،ح 
 (Lynn 2006)حثقا  رحثتادجح    حثمك ن، حثسلركي ت حثامرية غيد حثمدغر ة.ر 

 تتمحور اضطرابات التكامل الحسى في شكل ثالث اضطرابات:

 اضطرابات حسية معتمدة عمى الحركة: (1)

ُيعت د حثتك مل حثاس  عد مال  ةس سدي   ثمهد دحت حثتافطديفط حثادكد   د  ةنشدفطة حثلعدي حثمرجهدة  د  مدالدة 
حثم كددد ؛ ايددل تكددرن فط يعددة حأثعدد ي ةثع   دد  تع يديددة  ن ايددة ةي ةنهدد  ال تتفطلددي حإلثدد د  رحالنت دد    قددفط رثكددن  حثفطارثددة

حأمد يتفطلي حثتافطيفط حثادك  رتك مل حأفطدحل مع د  ر شدكل متسلسدل، رحضدفطدحي حثمع ثجدة حثاسدية ثدال ةفطاد ل 
 (Wagengeld 2017حأادين ) حثتراا تتدح   معا ضعل    حإلث د  حثاحالية رقئرد    حثتا عل مع
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 اضطرابات حسية مرتبطة بعدم القدرة عمى التمييز: (2)

هددذح حثنددر  مددن حالضددفطدحي يعتمددا علدد  عددام حثقدداد  علدد  تاسدديد ائدد ال حثمثيدددحت  حثاسددية حثمك نيددة 
رحثائ ال حثمدت فطة   ثلم  حر حثادكة حر قرحم حثجسدم حثتد  ال تعمدل  شدكل منائدل رثكنهد  تتا عدل مدع  عضده  

 (Ghanizadeh 2014يعن  عام حثقاد  عل  حثتافطيفط حثئايح ثألاح  حثمن سي ) مم 

 اضطرابات التعديل الحسى: (3)

%(، ريتميدد   عددام قدداد  حثجهدد   03رهددر حالكثددد ظهددرد ح ثددال ةفطادد ل حثتراددا، رتئددل نسدد تا  يددنهم  ثدد  )
 (Shimizu 2014حثعئ   عل  تنظيم دا  حثاعل حثمن س ة ثمثيد اس  معين )

  مددن ا ددع حث  اثددة  دد  اددارا علمهدد   دد الفطال  علدد   عدد  حثمئدد اد رحأ ادد ل ثالسددتا ا  ركددل مدد  سدد 
منهددد   ددد  تئدددميم حأاح  حثا ثيدددة )مقيددد   حثايس دحكسدددي ( ثإلسددده م  ددد  تاايدددا حثمشدددكالت حثتددد  يعددد ن  منهددد  ةفطاددد ل 

ن هدذ  حثمئد اد حثتراا ثلمس عا      ن    دحم   داية اسي مسترل شا  حأعدح  حثت  يعد ن  منهد  حثفطادل، رمد
 م  يل   

تئددميم رتقنددين حات دد د حثتددر د حث ئدددل حثادكدد  )حثايس دحكسددي (   سددتااحم ما كدد   حثا سددري ) عدداحا م/ا  (7)
 (0220دج   ع ا حثئما، م/ا ام     ضل، م/ا رحث  ع ا حثئ اي، 

) عاحا   دن م  تادي   ادك  ثلتاايل من اا  حثايس دحكسي  ثال عينة من ةفطا ل ذرل حضفطدحي حثتراا.  (0)
 ا/ماما شرق (

 كياية تئميم حثمق يي  ) عاحا ة.ا/ ع احثرارا ةاما حث  يال( (3)

تقنين مقي   حثتر د حث ئدل حثادك  ثألفطا ل حثتراايين ) عاحا  ديم   ددحهيم رتاددين( حثمئداد مجلدة  (7)
 حثقدح   رحثمعد ة

ثدددال ةفطاددد ل    عليدددة  دنددد م  تدددادي    ددد  ااددد  حضدددفطدحي حثتك مدددل حثاسددد  ذرل حالادددتالل حثدددرظيا   (7)
 ( دس ثة م جيستيد0277حثتراا ) عاحا حث  اثة  هيا   مدع ، 
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 سابًعا: فروض البحث:

 ثامًنا:اإلجراءات المنيجية لمدراسة:
 مبررات إعداد المقياس: (1)

                                      عددددددددداحا  مجمرعدددددددددة مدددددددددن حثمدحادددددددددل اتددددددددد  رئدددددددددل حثمقيددددددددد    ثددددددددد  ئدددددددددردتا حإلمددددددددددت عمليدددددددددة 
  ه ر  ؛حثنه اية

  علدد  مدد   دد  حثتدددحل حثسدديكرثرج  مددن ةفطددد نظديددة تتندد رل ماهددرم      دد  اددارا مدد  تددر د ثهددة حث  اثدد تفطلعدد
 دحلحثتراا، رم  يتضدمنا هدذح حثتد حضفطدحي فطيلأفطا ل  حضفطدحي حثتر د حث ئدل حثادك  )حثايس دحكسي (

 .دحا  ثاجإلرتاايا حثتعديل ح ثلايس دحكسي ،رة ع ا ماتلاة  ،رتعديا ت ،من ما هيم

 حثايس دحكسدي ؛ رمنهد   ادحسدة ) د هم، جن يدة حثتد  تن رثدت حأر   عملية مسح ثلادحس ت حثعد يدةت حث  اثة ثم ق م
(، 0270(، رادحسددددة )حث هنسدددد رل رع دددداحثا ث  رحثادددداي  ، 0277(، رادحسددددة )ارحئددددنة رحثارحثددددا ، 0277

(،  0273رادحسددددة ) ددددرح ،  ،(0273(، رادحسددددة )ع احثسددددالم، 0273رادحسددددة )عفطي نددددا رعمدددددر رملكدددد رل، 
  (   (Gillberg, 2009  -  (Amanda,2012) رادحسة

  تئددميم رتقنددين حات دد د حثتددر د حث ئدددل حثادكدد  )حثايس دحكسددي  (   سددتااحم ما كدد   حثا سددري ) عدداحا م/ا
 (.0220دج   ع ا حثئما، م/ا ام     ضل، م/ا رحث  ع ا حثئ اي 

 ايس دحكسدي  ثدال عيندة مدن ةفطاد ل ذرل حضدفطدحي حثترادا ) عداحا   دن م  تادي   ادكد  ثلتاايدل مدن ادا  حث
 ا/ماما شرق (.

 .)كياية تئميم حثمق يي  ) عاحا ة.ا/ ع احثرارا حاما حث  ياي 

  تقنددين مقيددد   حثتدددر د حث ئددددل حثادكدد  ثألفطاددد ل حثترادددايين ) عددداحا  ديددم   ددددحهيم رةاددددين( حثمئددداد مجلدددة
 حثقدح   رحثمعد ة.

   د  ااد  حضدفطدحي حثتك مدل حثاسد   ذرل حالادتالل حثدرظيا  ثدال ةفطاد ل حثترادا   علية  دند م  تدادي   
 ( دس ثة م جيستيد0277) عاحا حث  اثة  هيا   مدع ، 
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    تمت حالستا ا  من حثمقد يي  حثسد  قة مدن ادالل حاتيد د حث ندرا رحثع د دحت  ثد  تمدت حالسدتا ا  منهد   د   ند
يعددة حثادحسددة حثا ثيددة رمددع فط يعددة حثعينددة حثتدد  تددم حاتي دهدد ؛ ع دد دحت حثمقيدد   حثادد ث ، رحثتدد  تتن سددي مددع فط 

ايل تم حثد فط  ين حثمشكالت حثاسية رحثتر د حث ئدل رهر م  يسم    ضفطدحي حثايس دحكسي ، رمد  ثدا مدن 
 تادثيد عل  ةفطا ل فطيل حثتراا.

  ة  ثدد  ا دتهددضدد  إل فطارثددة، تد يددة  ةاديجدد ة دد  حثمجدد ل،   ث  اثدد  رادحسددته ةضدد  ة  ثدد  ا ددد  حث  اثدد إل   
 ةحث  اثدد تق مدد ؛ رثددذثكحثمئدددية دحكدد ي حثتراددا  دد  حثعايددا مددن حثمدحفطادد ل ذري حضددفطحأحثعمليددة  دد  تاهيددل 

ا، رتفط يد  حثمقيد    مسد عا  حأم ي حثترادحذري حضدفطد  أفطاد لعندا ح ايس دحكسدي  معاحا رتاسدي  مقيد   ثل
 ةر حثق ام عل  دع ية حثفطال.

    ( ع د د  علد  حثسد ا  حثماكمدين 72 د  ئدردتا حأرثيدة، رحثتد  تضدمنت )نتيجة ثم  س   تم  عاحا حثمقيد
 ثلاكم عل  ع  دحت حثمقي    ث  ةن ةسادت عل  حثئرد  حثنه اية ثلمقي  .

 اليدف من المقياس: (2)

يهددال حثمقيدد    ثدد  قيدد   حثايس دحكسددي  )حضددفطدحي حثتددر د حث ئدددل حثادكدد ( ثددال ةفطادد ل حضددفطدحي فطيددل 
 حثتراا.

 وصف المقياس: (3)

( ع د د   ثقيد   حثايس دحكسدي  ثدال ةفطاد ل حثترادا  د  ئددردتا 72رن حثمقيد    د  ئدردتا حثنه ايدة مدن )يتكد
 حثنه اية.

 تطبيق المقياس: (4)
عددن كيايددة يددتم تفط يدد  حثمقيدد    مسدد عا  حأم ةر حثقدد ام علدد  دع يددة حثفطاددل  عددا  ت دد   حثتعليمدد ت حثا ئددة 

 ي ، رةثن   حثتقييم حثم اا .حإلج  ة من حأم، رمالاظة حث  اثة حثت  تقرم   ثتفط 

 تصحيح المقياس: (5)

 ،ثع د دحتح يتم حثتئايح   اتي د  ج  ة رحاا  ثكل ع  د ، ريتضمن ثالل الرل  ادج ت ماتلادة إلج  دة     
رتئدداياه   (،  مسدد عا ج ايددة7رهدد     سددتقالثية رتئدداياه ) ة؛مقيدد   متادجددل  ثج  ددة عليهدد  ر ق ددحإل تكددرن 

 حثثالثة. اس ي ادجة كل  عا من ة ع ا   ةحث  اث ت، ثم ق م(3 مس عا  كلية رتئاياه ) ،(0)
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 إجراءات التحقق من الكفاءة السيكومترية لممقياس: (6)

ق مددت حث  اثددة مددن حثتاكددا مددن ئددا  رث دد ت حثمقيدد   مددن اددالل تفط يقددا علدد  عينددة حسددتفطالعية، 
 حثترادال فطيدحضدفطدحي ةفطاد ل (  ند ل 3ذكدرد ر 71مدنهم  -فطادل  02رتكرنت عينة حث ادل حثاد ث  مدن )

   ثمرحئا ت حثت ثية 

  سنة. 70 -3ةن تتدحرأ ةعم دهم حث منية من 

  ( عل  مقي   ست ناردا  ينيا حثئرد  حثا مسة.07 12ةن تتدحرأ نس ة ذك اهم من ) 

    (.30  37 ين ) 0ةن تتدحرأ ادج تهم عل  مقي   عل  مقي   ك د 

  (. ةن ال يع نرن من ةي  ع ق ت ةادل )ادكية،  ئدية، سمعية 

 .ال يتن رثرن ةي عق قيد فط ية من شانه  حثتاثيد عل  قادحتهم رايرتهم 

حث ي ن ت عن فطدي  حث دحم  حإلائ اية، رحثتاليدل حإلائد ا    سدتااحم حثا سدي حةثد   تادي رتم 
spss  كافطر  تمهياية ثت ريي حث ي ن ت، رمن االثا تم 

  ت حثمقي  .حات  د حثث  ت من االل مع مل ةثا  كدرن    الات  د ث  

 . حات  د م ن ريتن  حال  دحميتدل ثلتاقي  من ئاة حثادر 

 .حات  د ئا  حالتس   حثاحال  من االل مع مل حدت  فط  يدسرن ثع  دحت حثمقي   مع حثادجة حثكلية 

 :التوحد راب طيفطفال اضطألل الديسبراكسياخطوات بناء مقياس   (7)

  حثمقيدد    اسددلري م سددفط رسددهل  مادداحتته   مددن ثددم ئددي غ، ر  رتاايددا مكرن تهد حثايس دحكسددي ،تاايدا ماهددرم
 من حثتعقيا. ا ل  

  ع اة ثالثةايل حشتمل حثمقي   عل   ؛ ع ا حثمقي  ةتاايا   

 يشديد  ثد  حالتد حن ررضدع حثجسدم   ثنسد ة ثلاددحإ حثدذل ارثدا، ريعمدل ثكد  تتن سد  ادكدة النظام الددىميزى  
ثجنددين رحثاادد ظ علدد  حثادكددة رحثج ذ يددة حأدضددية ثمدحاددل حثعددين رحثدددة ، رهددر يعمددل  اجسدد من  منددذ مدالددة ح

 ( ع  دحت.72حثنمر حثماتلاة، ريق   من االل ع  دحت حثنظ م حثاهلي ل، رتكرنت ع  دحتا من )
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 فطدة   ئدل رحأرتد د رحأد احثمعلرم ت حةتيدة مدن حثعضدالت رحثم( هر نظام التحفيز الذاتي ) الحسى العميق
 رهر متدح فط مع حأنظمة ،جعة عن رضع رادكة حثجسمحيااي  ث  تغذية د   رد حأنسجة حثدح فطة، رهذح  ا ةر

 ( ع  دحت.72، ريق   من االل ع  دحت حثنظ م حثتااي ي حثذحت ، رتكرنت ع  دحتا من)حثلمسية رحثاهلي ية

 يسدددددددددددتجيي حثفطادددددددددددل  ثددددددددددد  دا  عدددددددددددل رحسدددددددددددتج  ة من سددددددددددد ة  ثددددددددددد                     الحركدددددددددددات الكبدددددددددددرى والصددددددددددد رى   
حت حثا دجية رادكدة حثجسدم  د  حالتجد   حثدذل يجعلدا يقدرم يتنادذ حالسدتج  ة ثلمثيدد علد  ادا سدرح   د  حثمثيد 

ادكددة حثجدد   حثعلددرل مددن حثجسددم ةر حثجددذ  رحثدد دحعيين، رادكددة حثدددة ، ةر ادكددة حثجدد   حثسددال  مددن حثاسددم 
ت حثك دددددل رحثقددددامين، رحسددددتااحم ةئدددد  ع حثيددددا  دددد  حثمسددددك   أشددددي  ، ريقدددد   مددددن اددددالل ع دددد دحت حثادكدددد 

  ادك ت ئغدل. 72ادك ت ك دل،  72( ع  د  مقسمة 02رحثئغدل، رتكرنت ع  دحتا من )

 عدضا عل  حثماكمين  د   ةحث  اث تعاحا حثمقي    ئردتا حثم ااية ق م نته   من حال عا ر  
 تايددل حسددتقد  ؛حثتد يددة حثا ئددة رحثئدداة حثناسددية رحثمتائئددين  دد  مجدد ل حثتع مددل مددع ةفطادد ل حثتراددا

 .عل ة م   %32عل  حثماداحت حثت  حتا  عليه  حثماكمين  نس ة  ةاثحث  

 تعميمات المقياس:  (8)

 ا، نر  حثفطادل، حسدم ، ت ديخ حثمي ال)حالسممة ثلمقي  ، رحثت  تتضمن الا  حثتعليم ت حثم  ة حث  اث تئ غ
  . ث  فطديقة تفط ي  حثمقي   مدك (،   إلض  ةحث

  مددددن ذري حندددد ل(   3ذكددددرد،71 -فطاددددل 02)ة قرحمهدددد     تفط يدددد  حثمقيدددد   علدددد  عينددددة حث  اثدددد تمددددق
، ركدد ن حثهددال مددن ذثددك هددر حثتاقدد  مددن   ندد  سددريل ترادداثل  جمعيددا ةشدددحقةحثتراددا دحي فطيددل حضددفط

 .حثائ ال حثسيكرمتدية ثلمقي  

 الخصائص السيكومترية لممقياس (9)

 صدق المقياس:  

  :المحكمين )الصدق الظاىريأوًًل:(   

علدد  حثسدد ا  حثماكمددين  دد  مجدد ل حثتد يددة  حأرثيددة تددم ذثددك  عددد  حثمقيدد    دد  ئددردتا
اتي جددد ت حثا ئدددة حالذري  مجددد ل حأفطاددد لمدددن حثعددد ملين مدددع  را ددددح  حثناسددديةحثا ئدددة رحثئددداة 
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حثمادداحت رحثع د دحت حثتد   لغدت    قد   علدحإلر   ع ا حثمقي  ،أجدحا   مع تاايا تعديل  رذريهم،
ادجددة ع ثيدة مدن حثثقددة، رك ندت نسدد ة   علدرذثدك اتد  تكددرن   دداكثد،% 32تاد   عليهدد  حالنسد ة 
  . اكثد %27حثمقي    تا   ثلس ا  حثماكمين علحال

  :ثانًيا: الصدق التمييزي 

ثاسدد ي حثئددا  حثتمييدد ي تددم تدتيددي ة دددحا حثعينددة تن  ثي دد ، رتددم تقسدديمهم  ثدد  مجمددرعتين   
% حأاندد ، 72د% حأعلدد ،  دد  اددين تمثلددت حثث نيددة  دد  نسدد ة حثدد72تمثلددت حأرثدد   دد  نسدد ة حثددد 

 رك نت حثنت ا  كم  يرضاه  حثجارل حثت ث  
 (1جدول رقم )

% األدنى عمى 55% األعمى، والد55ودًللتيا لمفرق بين متوسطي رتب درجات المجموعتين الد U, W, Zقيم 
 مقياس الديسبراكسيا.

متوسط  ن المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z مستوى الدًللة 

 153.55 15.35 15 % األعمى55
2.55 57.55 -3.917 5.51 

 57.55 5.75 15 % األدنى55

،  ددددين 27يتضددددح مددددن حثجددددارل حثسدددد    رجددددرا  ددددد  احل حائدددد اي  عنددددا مسددددترل االثددددة 
% 72ثلعينددة حالسددتفطالعية، رتددم حاتيدد د  مترسددفط ت حثااددة حثعليدد  رحثااددة حثدداني  ثددادج ت حثمجمددرعتين

، ممدد  7,12 دد  اددين ةن مترسددفط حثااددة حثدداني   77,32ثكددل مجمرعددة رجددا ةن مترسددفط حثااددة حثعليدد  
 يال عل  قاد  حثمقي   حثتميي ية  ين منااض  رمدتاع  حثايس دحكي .

 ثبات المقياس :
ثاسدد ي ث دد ت حثمقيدد   ق مددت حسددتاامت حث  اثددة فطديقددة  عدد ا  حالات دد د، ر  إلشدد د   ثدد  

حثعيندة حالسدتفطالعية ، رقدا تدم نت ا  ث  ت حثمقي    مع ا  حثتفط ي   عا ةس رعين من حثتفط ي  عل  
حاتس ي حالدت  فط  ين حثتفط ي  حالرل رحثتفط ي  حثثد ن    سدتااحم فطديقدة  يدسدرن؛ ايدل ك ندت قيمدة 

 ( 0مع مل حالدت  فط حدت  فط مرجي ج ا  قري  جارل)
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 فطديقة حع ا  حالات  د  -7
 (2جدول رقم )

 ث حإلجم  حثادك ت حثك دل رحثئغدل حثاس  حثعمي  حثاهلي ل حث عا

 .27 .23 .12 .23 مع مل حالدت  فط

يتضددح مددن حثجددارل حثسدد    رجددرا حدت دد فط فطدددال قددرل  ددين حثتفط يقددين حالرل رحثثدد ن  ثلمقيدد   ككددل 
، ركددذثك رجدددرا حدت دد فط قددرل  دددين كددل  عددا مدددن ح عدد ا حثمقيدد    ددد  27ايددل  لدد  مع مدددل حالدت دد فط 

رث عا حثادك ت حثك دل رحثئدغدل  ،12، رثل عا حثاس  حثعمي  23حثتفط ي  ،  ج   ثل عا حثاهلي ل 
 ، مم  يال عل  ث  ت حثمقي   حثجيا.23

ق مت حث  اثة   ثتاق  من حثث  ت   ستااحم فطديقة حثا  كدرن   ، رقا تدحرات قيم مع مدل 
، رهد  قدم معد مالت مدتاعدة، يشديد  ثد  ث د ت حثمقيد  ، رهد  قديم سددرح  27،، 11حثث د ت ةثاد   دين 

ر ثلادجددة حثكليددة مرج ددة رمدتاعددة، رتشدديد  ثدد  ث دد ت حثمقيدد  ، رحثجددارل ثأل عدد ا حثادعيددة ثلمقيدد   ة
 حثت ث  يرضح نت ا  حثث  ت  ث  ترئلت  ثيا حث  اثة 
 (3جدول رقم )

 طريقة الفا كرونباخ -2

 قامت الباحثة بالتأكد من ثبات المقياس عن طريق ألفا كرونباخ واعادة تطبيق اًلختبار ًلبعاده الثالثة:      

 حثا  كدرن    احال ع 

 .277 حثنظ م حثاهلي ل

 .227 نظ م حثاس  حثعمي 

 .117 حثادك ت حثك دل رحثئغدل

 ،233 حثادجة حثكلية

ريتضح من حثجارل حثس     تمتع حثمقي    مع مل ث  ت جيا ايل  لد  مع مدل حالدت د فط 
،الحركدات 851حسدى العميدق ، نظدام ال855النظام الدىميزى ، رثال ع ا حثثالل 233ةثا كدرن    ثلمقي   

 ، مما يدل عمى ان المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية .771الكبرى والص رى
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 تاسًعا: تفسير النتائج:

( 7من االل حثتاق  من ئا  حثمقي   رحثئا  حثظ هدي ثلماكمين، كمد  ةشد د جدارل دقدم)
حثدتي رجا ةن مترسفط  تم اس ي حثادر   ين حثمجمرعتين من االل حات  دمن االل حثئا  حثتميي ي 

، رتدم اسد ي حثاددر   دين حثمجمدرعتين رجدا 7,12   ادين ةن مترسدفط حثاادة حثداني   77,32حثااة حثعلي  
 . ةي ةنه  تتمتع  ادجة ئا  ع ثية.27ةنه  

ركذثك   إلش د   ث  نتد ا  ث د ت حثمقيد    معد ا  حثتفط يد   عدا ةسد رعين مدن حثتفط يد ، رقدا تدم 
فط يددد  حثثدد ن ، رحثتفط يددد  حأرل   سدددتااحم فطديقددة  يدسدددرن؛ ايددل ك ندددت قيمدددة حاتسدد ي حالدت ددد فط  ددين حثت

 (.0، رهر مع مل حدت  فط مرجي ج ا  قري  جارل )2,27مع مل حالدت  فط = 

، رهدد  قددم معدد مالت مدتاعددة، رذثددك يشدديد  ثدد  27،، 11تدحرادت قدديم مع مددل حثث دد ت ةثادد   ددين 
،  ةر ثلادجدة حثكليدة مرج دة رمدتاعدة، رتشديد 23يد  ث  ت حثمقي  ، ره  قيم سدرح  ثأل عد ا حثادعيدة ثلمق

 ( 3 ث  ث  ت حثمقي   فط ق   ثلنت ا  حثمرضاة ثكل  عا ةر حإلجم ثية  جارل دقم)

 عاشًرا: التوصيات:

 في ضوء ما أسفرت عنو النتائج لمبحث الحالي توصى الباحثة باآلتي:

 ا ل حثتراا.حالستع نة  مقي   حثايس دحكسي  ثلاا من اا  ةعدحضه  ثال ةفط (7)

 حث ئدل حثادك دش اي من ةجل تنمية حثترحئل حال حثمك د ضدرد  حثتاال (0)

 رةفطادد لحثا ئددة  ئدداة ع مددة،  حالاتي جدد تأفطادد ل ذري حثايس دحكسددي  حث دد اثين  متغيددد  حهتمدد مضدددرد   (3)
  .حثتراا  ئاة ا ئة دحيذري حضفط

 حثا ئة حالاتي ج تعل   ا ت ةادل من  ا ت ذري  حثايس دحكسي احدسة متغيد  (7)

ثددال ةفطادد ثهم حثعدد ايين  ئدداة  حث ئدددل حثادكدد  حثتددر داددرل كيايددة تنميددة  ة دددحا حأسددد ضدددرد  تدداديي  (7)
 .اتي ج ت حثا ئة  ئاة ا ئةحالع مة، رذري 
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 ة:بحوث مقترح

 .حثدرضة أفطا ل حثايس دحكسي حثائ ال حثسيكرمتدية ثمقي    (7)

 .  ت حثتعلمئعر  أفطا ل حثايس دحكسي حثائ ال حثسيكرمتدية ثمقي    (0)

  ع ثية  دن م  تادي   ثلاا من ةعدح  حثايس دحكي  أفطا ل حثدرضة. (3)

  ع ثية  دن م  تادي   ثلاا من ةعدح  حثايس دحكي  أفطا ل ئعر  ت حثتعلم. (7)

  ع ثية  دن م  تادي   ثلاا من ةعدح  حثايس دحكي  أفطا ل حثتراا. (7)
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