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 عند األطفال الذاتويين النومالسلوك االندفاعي وعالقته باضطرابات 

 دعاء محمد محمد الشعراوي /  الباحثة

 المقدمة:
يعتبر اضطراب الذاتوية من االضطرابات العصبية النمائية نتيجةة دةث ق وصةوي اةج الج ةا  

 ،اليفظيةةة ،العصةةبج  لةةذلل فيةةظ اةةج  خةةائ  المةةو  خت  لةةج دةةث ق فيةةظ اةةج الجوانةة  اال تما يةةة
 هو مايظ ره ذلل اج ضةع  التفةات ت اال تما يةة  التواصةظ  ،اإلخياك ،م ايات التواصظ ،النفسية

 يعتبةةر اضةةطراب الذاتويةةة  دةةث االضةةطرابات التةةج تةة ار اةةج الجوانةة  الم تيفةةة لنمةةو  ،مةةا ارفةةرين
لمةةةا يعتبةةةر اضةةةطراب الذاتويةةةة مةةةن  موةةةر االضةةةطرابات وموضةةةا  لعةةةث  ال ةةةثي  الوصةةةو   لةةةج  ،الطفةةةظ

 .األسباب الفعيية ل ذا االضطراب
اةةةج لةةةظ  يعتبةةةر األلفةةةا  الةةةذاتويسن انةةةة اليسةةةت اج د ةةةا   صةةةبو  مو ةةةوخ  اةةةج لةةةظ األسةةةر   

 هنا   ثت الوا ة  لج ا م ذلل االضطراب  اسةتال   وةثيات هة الأل األلفةا   ،الطب ات اال تما ية
  الوث من ال صوي الم تيفة لثي م. 

 مةةن الجةةثير بالةةذلر  ج ل ةةذا االضةةطراب تةةياسر سةةيبج تيةةج تفةةات ت الطفةةظ  دياتةة   تالسسةةر 
سةةيوليات   اهتماماتةة   ،ار تيةةج لالةةة الطفةةظلمةةا يةة   ،مسةةايها  تةةث  االنةةثمال اةةج المجتمةةا  التةةياسر  يةة 

العنةةاخ لمةةا يعةةانج الطفةةظ مةةن اضةةطرابات م تيفةةة من ةةا اضةةطراب النةةو   ،الالضةة  ،نمطيةةة  تاراييةةة
تيةةج ديةةا  الطفةةظ   يةةاخ  دةةث  االضةةطراب  الةةذي يصةةاد  اضةةطراب الذاتويةةة  الةةذي لةة  تةةياسر سةةيبج

 لثي  
دسةةت تنمةةو  تتطةةوي  ،تعاخ  دسويةةة الجسةةميعتبةةر النةةو  تنصةةرا  هامةةا   اعةةاال  لصةةوة النمةةو  اسةة

ويةة  لما  ج النو  ي ار تيج تمظ الج ا  العصبج  وية النو  تة خي  لةج ،  زاأل من المو  اناأل النو 
ألج الورمةاج مةن النةو  ية خي  لةج تجةز معراةج  يةثنج يةثيث ية خي  ،تةث  الترلسةز   الطاوة  الوسويةة

ي األلفةا  الةذاتويسن مةا المكةامظ التةج يعةانج من ةا  تتةزامن مكةةية النةو  لةث ،اج الن اية  لج الموت
 اضطرابات النو   ،ه الأل األلفا  من مكامظ نفسية  سيولية مما ي خي  لج تفاوم االضطراب لثي م

 ، مةةن م اليبةةث  تييةة   تةةرا  النعةةا  ،تنتكةةر دةةسن األلفةةا  الةةذاتويسن امةةن م مةةن ينةةا  لفتةةرات لوييةةة
 يعضةة م يمكةةج  انةةاأل  ،جةةث صةةعوية اةةج الةةذهاب  لةةج النةةو  يعضةة م ي ، يعضةة م يمكةةج  انةةاأل النةةو 

 النو   يعض م يالي  تيي  النعا   اناأل الن اي. 
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 مشكلة البحث:
تنبوةةم مكةةةةية هةةةذا البوةةةت مةةةن يةةةعوي البادوةةةة بيهميةةةة النةةةو   هةةةظ اضةةةطراب النةةةو  لةةة  ت وةةةة 

الترلسةز  االنتبةاه  يزيةث  ي ةظ  بالسيوك اإلنثااتج    ال  هظ ي ار ذلل تيج سيوك األلفةا  الةذاتويسن
 وةةث الدظةة  البادوةةة ذلةةل مةةن فةة   مرامةةز ذ ي االدتيا ةةات  ،مةةن السةةيوك االنةةثااتج لةةثي م    ال

   ج األلفا  يعانوج من اضطرابات اج النو    ج السيوك االنثااتج لثي م لوسر.  ال اصة
ليةةة    مةةةن دةةةسن تيةةةل االضةةةطرابات  المكةةةة ت التةةةج يعةةةانج من ةةةا األلفةةةا  ذ ي اضةةةطراب

 يعةةث هةةذا االضةةطراب مةةن االضةةطرابات الكةةائعة دةةسن األلفةةا  التودةةثيسن  ،التودةةث اضةةطرابات النةةو 
 ألج النةو  يكةةظ تنصةرا   ساسةيا   ضةر ييا   ،(Hilary et al, 2014,1)تن  دسن األلفا  العاخيسن 

اةةةج  اةةةمج مكةةةة ت النةةةو  لةةةثي األلفةةةا  تةةةرتب  بمكةةةة ت ،ليصةةةوة  النمةةةو  اسةةةتعاخ  دسويةةةة الجسةةةم
 American Psychatric) إيةةةذاأل الةةةذات  ،العةةةث اج ، االنفعةةةاالت السةةةيبية ،اإلخياك ،السةةةيوك

Association, 2013, 361) . 
لةذلل  ةةاألت  هميةةة التطةةرل  لةج النةةو   اضةةطرابات  فاصةةة بعةةث  ج ابة  تيميةةا   نةة  يةة ار تيةةج 

  الوالة الصةوية العامةة. ،الصعويات السيولية ،وية الطاوة  صعوية الترلسز ،تمظ الج ا  العصبج
(Eggerding, 2012: 15)  النو  سيوك تةا  يظ ةر لةثي لةظ الاائنةات الويةة دثايةة مةن الوكةرات 

 لةج الوةةثييات.  إنة  يةةةوج ضةر ييا  لياائنةةات الويةةة ألج الورمةاج الطويةةظ مةن النةةو  ية خي  لةةج تجةةز 
 م ةةةةةم لتنظةةةةةيم دةةةةةراي    النةةةةةو  مجةةةةةثخ ليطاوةةةةةة  النكةةةةةا  ،معراةةةةةج  يةةةةةثنج يةةةةةثيث   فسةةةةةرا   لةةةةةج المةةةةةوت

 . (Sadock &sadock,2008,346) تامظ مساتث تيج  تاخ  الوتج ،(الجسم
(  لةج التعةرع تيةج اضةطرابات النةو   المكةة ت 2112 ،مما هثا  خياسة )فولة األنصايي 

السيولية األمور يسوتا  لثي األلفا  الذاتويسن اج منط ة  ث    خ رت النتائج  ج اضةطرابات النةو  
يسوتا  هج مكة ت النو  تيس ا  وة  النةو  اةم ابةات موتةث النةو   تيية  االسةتي ا  ن ةايا    ةاأل  األمور

 يةةايت النتةائج  لةةج  (Abel, 2017)  تفةم ذلةةل مةا خياسةةة  .اةج المرتبةة األفسةةر  النةو   انةةاأل الن ةاي
 ,Micah) خياسةة  ،ايتبةا  اضةطراب النةو  بالسةيوك المكةةظ دةسن  لفةا  اضةةطراب لية  الذاتويةة

Kristin, 2016)   يةةايت النتةةائج  لةةج ايتبةةا  اضةةطرابات النةةو  بالسةةيوك وسةةر المنةةتظم دةةسن  لفةةا 
الذاتويةة دةةسن األلفةةا  الذاتويةةة   يةةايت  يضةةا   لةةج  ج االسةةتي ا  لةةس   يةةرتب  بكةةةظ لبسةةر بالمكةةة ت 

 ,Guanghai, Zhijun, Guangxing, Fan, Allison and Judith) خياسة  ،السيولية السومية

  ابت  البوت  ج هناك ت وة ايتباليةة دةسن اسةتبياج تةاخات النةو   المكةة ت اال تما يةة  (2015
   السيولية هذا ي خي  لج  ياخ  اضطرابات النو  تموما ..

(  هثع البوت  لى الاك  تن ااتييةة درنةامج 2112،  نوي الصاخي  تمر النعا ) خياسة 
ج ففض اضطراب السيوك االنثااتج لثي تسنة من  لفا  تثييبج وائم تيى انيات تعثيظ السيوك ا

( لفةةظ مةةن 44التودةةث .  اسةةت ث  البوةةت المةةن ج يةةب  السةةيوك التجريبةةج  تاونةة  تسنةةة البوةةت مةةن )
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األلفا  التودثيسن  توصي  النتائج  لج ااتيية البرنامج الع  ةج المسةت ث  اةج ففةض اضةطرابات 
 السيوك االنثااتج.

لمعراةة مةةثي  (Borge, Maj. Christopher, Astri. Mari,., 2012) هةثا  خياسةة 
( لفة    لانة  نسةبة 3011انتكاي مكامظ األيل  النو  لةثي تسنةة مةن األلفةا  ذ ي اإلتاوةة ديالة )

  خ ةةرت النتةةائج انتكةةاي نسةةبة األيل  ،( مةةن  اةةراخ العسنةةة%22األلفةةا  مةةن ذ ي اضةةطراب التودةةث )
دةةسن. الوةةاالت التةةج تعةةانج مةةن التودةةث تكةةر   ضةةعاع م اينةةة دةةسن بةةاوج  اةةراخ العسنةةة مةةن اإلتاوةةات 

 األفري.
 ,Goldman, McGrew, Johnson, Richdale, Clemons)ممةةا توصةةي  خياسةةة 

Malow, 2011)   اج , السةةةيوك  لةةةج  ج األلفةةةا  سةةةد النةةةو  لةةةثي م مكةةةة ت سةةةيولية موةةةظ العةةةث
 النمطج,  النكا  الزائث  مبر من  صواب النو  الجسث.

 لةج ويةة النةو   (Henderson, Barry, Bader, Jordan, 2011) مما  يايت نتائج خياسةة
  اضطراب  ي ار تيج سيوليات الطفظ ال اي ية.

 ج  (Rzepecka, McKenzie, McClure, Murphy, 2011) ممةةا  يةةايت خياسةةة
 هج  تيج متنبد بالسيوك المكةظ تنث  لفا  لي  التودث.مكة ت النو  

وفي ضوء ماسبق فقد اتضح للباحثة أهمية النوم ودوره في خفض السلوك االندفاعي لدي 
 األطفال الذاتويين ومن هنا تتبلور مشكلة البحث في السؤاليين التاليين :

 األلفا  الذاتويسن؟هظ تو ث ت وة دسن السيوك االنثااتج  اضطراب النو  لثي  -
 هظ يمةن النب  بالسيوك االنثااتج من ف   اضطرابات النو ؟ -

 أهداف البحث:
 ي ثع البوت الوالج  لج :

 معراة ت وة السيوك االنثااتج باضطرابات النو  لثي األلفا  الذاتويسن. -
  التعرع تيج مثي امةانية التنب  بالسيوك االنثااتج من ف   اضطرابات النو . -

 .عرع تيج اضطرابات النو   المكة ت السيولية األمور يسوتا  لثي األلفا  الذاتويسنالت -

 أهمية البحث:
 األهمية النظرية :] أ [ 
ت ةةةةثيم تيصةةةةس   نظريةةةةا  يوضةةةة  تعريفةةةةات السةةةةيوك االنةةةةثااتج  اضةةةةطرابات النةةةةو   اضةةةةطراب  -1

الذاتوية، دسةت ييعة  السةيوك االنةثااتج خ يا  مووييةا  اةج تنظةيم  ضةب  النةو  تنةث األلفةا  
 الذاتويسن. 
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ممةةةا تامةةةن  هميةةةة البوةةةت  يضةةةا  اةةةج تنا لةةة  لفنةةةة م مةةةة  هةةةج انةةةة األلفةةةا  ذ ي اضةةةطراب  -2
 هةةم  يةةث الوا ةةة  لةةج الةةثتم  ،ذين يمويةةوج يةةريوة مةةن المجتمةةا اليسةةت اج د ةةا الةة ،الذاتويةةة

 النفسج  اال تماتج. 
 األهمية التطبيقية:]ب[ 
 خياسة مف و  السيوك االنثااتج لثي األلفا  الذاتويسن اج مردية ماوبظ المثيسة. -1
نتةةائج هةةذا  مةانيةةة  ضةةا دةةرامج لالفةةا  الةةذاتويسن مسةةت ب    ذلةةل مةةن فةة   االسةةتفاخ  مةةن  -2

 البوت   فذها بعسن االتتباي.
ماوةةث تسةةفر تنةة  البوةةت مةةن نتةةائج يمةةةن تعميم ةةا تيةةج المجتمةةا األصةةيج ليثياسةةة الةةذي تةةم  -3

 افتياي العسنة من . 

 مصطلحات البحث:
 (:Impulsive Behavior) أواًل : السلوك اإلندفاعي

د ةةا  تةةث  السةةيطر  تيةةج  تةةري البادوةةة  ج السةةيوك االنةةثااتج هةةو تةةث  ضةةب  الةةنف   الةةتوةم 
ألن  يثاا الطفظ لعث  االلتزا  ب واتث اليع   تث  ادترا  لع  األخ اي  ال االهمتا  ب واتث  ،التصراات

مما ي خي  لج ضع  ت واتة  اال تما يةة نتيجةة لعةث  االلتةزا  بال واتةث اال تما يةة السةييمة  ،اليع 
    الويا  اال تما ية بصفة تامة.   ادترا  ارفرين   خ ايهم الم تيفة سواأل اج اليع 
 التعريف اإلجرائي لألبعاد الفرعية للمقياس:

صةةوي  مناسة  مةةا السةةيال  ضةع  الموةةادر  : تةث  ال ةةثي  تيةةج تبةثيظ األااةةاي  ن ي ةا بكةةةظ -
 .اال تماتج

ضةةةع  التةةةر ي : تةةةث  ال ةةةثي  تيةةةج تنظةةةيم األااةةةاي  ترتسب ةةةا  السةةةرتة اةةةج يخ الفعةةةظ  تةةةث   -
 .السيال اال تماتجمناسبت ا ما 

السيوليات المنثاعة :  هةج السةيوليات التةج تاةوج خ ج تفاسةر اةج العواوة  السةيبية التةج وةث  -
تنتج تن ا هذه السيوليات سواأل تيج المستوي الك صج    تجاه ارفرين، خ ج  ج يتمةنوا 

 من منا سيول م. 
 (:Sleep Disorders) ثانيًا: اضطرابات النوم
اضطرابات النو  هو فيظ اج نظا  النو  من دست مثت   تووست  لما  ن  هو  تري البادوة  ج 

 تث  االيتياح الجسثي  الع يج  اناأل النو .
 التعريف اإلجرائي لألبعاد الفرعية للمقياس:

 وةة  النةةو  :  ي صةةث بةة  الةةثفو  اةةج النةةو  بصةةعوية  يظ ةةر اةةج صةةوي    ةةوخ صةةعوية تنةةث  -
 لمث  لويية اج السرير من دثاية  و  الت س  لينو .دثاية النو   الب األ اج دالة ي ظة 
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 .سيوك النو :  هج األاعا   الورلات التج توثق  اناأل اتر  النو   ت خي  لج تث  است رايه -
يستطيا النو  مر   فري  يتجو  اةج   ال ،االستي ا  لسُ : هو ت طا النو  لس    تث  است رايه -

  .المنز 
 ( :Autisticثالثًا: الذاتويين )

 تعراةة  البادوةةة بينةة   دةةث االضةةطرابات النمائيةةة العصةةبية  الةةذي يظ ةةر اةةج الةةو ق السةةنوات 
األ لةةةةج مةةةةن ديةةةةا  الطفةةةةظ  يةةةة ار تيةةةةج لااةةةةة  وانةةةة  النمةةةةو لةةةةثي الطفةةةةظ  يةةةة خي ذلةةةةل  لةةةةج دةةةةث ق 
اضةةةةطرابات لةةةةثي الطفةةةةظ  من ةةةةا اضةةةةطراب النةةةةو  الةةةةذي يةةةة ار تيةةةةج سةةةةيوك الطفةةةةظ  يصةةةةب  الطفةةةةظ 

التج يوصظ تيس ا الطفظ تيج مقيا   سييا  ) تثاخ: تاخ  تبث الي   تبسةر  دةو منثاعا , هو الثي ة 
 ( المست ث  اج البوت الوالج.2121المجث :

 إطار نظري ودراسات سابقة : 

 ( : Behavior Impulsiveالسلوك االندفاعي )
 الت ري ؛ تيى يمةن  ج يرتب  االنثااع ايتبال ا مباير ا بالسيوليات وسر ال اخي  تيى التاي  

 وةةث   ةةةث  ج  ،تةةةرتب  االنثاا يةةة بمكةةةة ت سةةيولية  ا تما يةةةة ،اةةج مرديةةةة المراه ةةة ،  ةة  التوثيةةةث
المسةة  لة تةةن  ،تةةرتب  بالصةةعويات السةةيولية ب يةةظ تصةةبج نفسةةج اةةج وكةةر  الفةة  الجب ةةج بعضةة ا

 (Lizbeth et.al,2020:175) تنظيم التوةم اج االنفعاالت  الوخائ  التنفسذية

( ُيعت ث International Society for Research on Impulsivity,2019)ذلرت )مما 
 المسظ  لى التصرع ب ثي  وظ من المثي   مما يفعي    ج االنثااع يعة   السيوك خ ج تفاسر لاع  
االستعثاخ لرخ خ الفعظ السةريعة وسةر الم طة  ل ةا     ،معظم األاراخ ذ ي ال ثيات  المعراة المتسا ية

  .ليعواو  السيبية لرخ خ الفعظ  ات الثافيية    ال اي ية خ ج اتتبايليمنب

 اضةطرابات  ،ديا  البكر موظ تميية ات ةاذ ال ةراي ييع  االنثااع خ ي ا م م ا اج الويا  السومية
االضةةطرابات  ن ةة  االنتبةةاه  اضةةطراب اةةر  النكةةا   مةةا  لةةى ذلةةل   تعةةالج الم ةةثيات ،الك صةةية

(Herman et al., 2018: 29) ، التةج  ،ال صةائ  الثائمةة  الممسةز  لااةراخ يكةسر االنةثااع  لةى 
األنكةةطة اةةج ديةةات م بطري ةةة متسةة ة  خائمةةة مةةا مةةر ي الووةة . تيةةى   تيةةج تةة ار تيةةى األاةةراخ يومي ةةا

ُينظر  لى االنثااع باتتبايه دالةة تكةسر  لةى المواوة  المتالسةر   االسةتجابات اليوظيةة  الجان  ارفر،
 . (Nguyen et al.,2018.67الوااز الثافيج  ال اي ج )دناأل  تيى 

وةةةةث تةةةة خي سةةةةمات  تةةةةث  ،اةةةةج بعةةةةض الظةةةةر ع وسةةةةر المواتيةةةةة تسةةةةب  السةةةةيوليات االنثاا يةةةةة
ةةا. اةةج يمةةةن ال ةةو   ج  ،اةةج هةةذا السةةيال الك صةةية السةةيةوياتية  لةةى االنةةثااع اةةج نفةة  الووةة   يض 

الفر ل الفرخية موظ الجن   العمر  مستوى  التج تسمى  هناك بعض األسباب الاامنة  ياأل االنثااع
 (.Pelin Kanten.2018; 733) التعييم  الوالة اال تما ية  العثيث من ال صائ  الك صية
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السيوك االنثااتج بين  دنةاأل  (Gray, Weidacker & Snowden, 2019)يعرع ل   من 
متعثخ العوامظ ي ثع  لج يرح السيوليات التج تبث  ضعيفة ,    يةتم التعبسةر تن ةا وبةظ ار اج ,    
موفواة بالم الر بكةظ مفر  ,   وسر مناسبة ليموو  ,    ينةتج تن ةا والبةا تواوة  وسةر مروةوب 

 .اس ا

 أسباب حدوث السلوك االندفاعي:
 نية بالمواخ الصنا ية.تنا   األلعمة الال -
 الضالو  النفسية التج يتعر  ل ا الطفظ  اناأل تنكنت . -
 يوةةةةةثق نتيجةةةةةة تيةةةةة  خمةةةةةاوج بسةةةةةي  دسةةةةةت يو ةةةةةث اضةةةةةطراب اةةةةةج ت طةةةةةي  الةةةةةثما  تفةةةةةول  -

 األلفا  العاخيسن
 (02: 2112، ين  معسزه)األدوين( مصاب)توامظ  يااية وث يةوج  دث الوالثين  -

 أنواع السلوك االندفاعي :
  : )التحكم في السلوك بشكل غير فعال )االندفاع المختل 

 :Ashlee, Justice, 2016)ينطوي تيى ن   ضب  النف   اإل راألات وسر الم ط  ل ا 

7-8). 
 لةج ضةب   ج االنةثااع الم تةظ  خيايةا  يفت ةر  (Jones & Paulhus, 2011) يري ل   من 

 . النف  االنثااع الوخيفج
السةيوك العفةوي الةذي وةث  من الممةن التعبسر تن  ج االنةثااع الةوخيفج يموةظ ،اج هذا السيال

ا اةةةج ات ةةةاذ وةةةرايات سةةةريعة اةةةج دالةةةة  ,.Herman)ضةةةسم الووةةة   المةةةوايخ الموةةةث خ   يةةةةوج مفسةةةث 

Critcley, and Duka. ،2018: 31). 
 Ashlee) يتةةةيل  مةةةن المسةةةظ  لةةةى البوةةةت تةةةن اإلاةةةاي   البوةةةت تةةةن اإلدسةةةا   االنبسةةةا 

Justice, 2016: 7-8) . 
 ج االنةةثااع الةةوخيفج ينطةةوي تيةةى اةةرخ  (Jones & Paulhus, 2011) يةةري لةة   مةةن 

 .ا تما ي ا  يو  المالامر   السعج لإلااي 
  اضطرابات النوم(Sleep Disorders) 

ممةةةا تعةةةرع بين ةةةا افةةةت   نظةةةا  النةةةو  مةةةن دسةةةت مثتةةة   تووستةةة   نوتستةةة   يتضةةةمن العةةةاخات 
 .(0: 2112، تظ ر وبظ     اناأل النو  ) يماج يوس  السيوليات التج 

اضةةةطرابات النةةةو  )تصةةةني  الةةةثلسظ التك يصةةةج  اإلدصةةةائج ال ةةةام  ل ضةةةطرابات النفسةةةية 
 (DSM-V,2013)مالتالج: 

  الذي يوتوي تيج  نواع ار ية هج:  (Insomniaاأليل ) -1
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 صعوية البثأل اج النو . - 
 .تاراي االستي ا  لس   صعوية الوفا  تيج النو   يظ ر اج -ب
االستي ا  مبةرا  اةج الصةباح مةا صةعوية العةوخ   لةج النةو  مةر   فةري  يمةةن  ج توةثق -ل

 .هذه األنواع الو اة لايل منفرخ     مجتمعة معا  
 .Hypersomniaاضطراب النعا  الزائث  -2
 Narcolepsy-النو  االنتيادج  -3
 اضطرابات النو  ذات الصية بالتنف .  -4
 Circadian Rhythm Sleep Disorders اع النو   الي ظة. اضطراب  ي -2
 داالت النو  المضطرب. -6
 اضطراب النو  الموثق بماخ     خ األ. -0
 اضطراب األيل الموثخ ارفر. -2
 اضطراب األيل وسر الموثخ. -2

 اضطراب ار  النعا  الموثخ ارفر. -11
 اضطراب ار  النعا  وسر الموثخ. -11
 اضطراب نو   ي ظة الموثخ ارفر. -12
 راب نو   ي ظة وسر الموثخ.اضط -13

(American Psychiatric Association,2013,361-422) 

 تفسير النظريات العلمية الضطرابات النوم :
 أواًل : النظريات القديمة :

 :النظرية السلوكية 
ااةةظ  ،يةةري تيمةةاأل المثيسةةة السةةيولية  ج النةةو  الطبيعةةج  النةةو  المضةةطرب سةةيوليات متعيمةةة 

   تعيمة   ، سر  تعيم ادن ةا السةيوك الم بةو  اةج النةو  اسنةا  نومةا  مسةتمرا   تمي ةا  لفتةر  تافةج دا اتة  
لمةا ير عةوج صةعويات النةو  تنةث األلفةا   ،السيوك وسر الم بو  اج النةو   يضةطرب نومة   ي يةم 

ا  الكةةرلج لينةةو   لةةج  فطةةاأل الوالةةثين اةةج تنكةةنة لفي مةةا  يعيمانةة  ال ةةوع مةةن النةةو  فةة   االيتبةة
   تجعية  يةتعيم صةعويات النةو  بةالتطبسم  ،بييياأل م يفة تتعيم بمةةاج النةو     خر اة     مواتسةثه 

دست يوثق تةث يم لسةيوليات صةعويات النةو   إضةعاع  ،ال الد ليوواب  الع اب اج مواو  النو  
لنةو  بالت يسةث اال تمةاتج لما يمةن  ج يتعيم الطفظ صعويات ا ،لسيوليات النو  العاخي    الطبيعج 

 (. 112:  2112 ، لف  لوية  ،لايل  سعث )لصعويات النو  لثي الرايثين الم مسن اج ديات  
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 ثانيًا: النظريات الحديثة : 
  :النظرية الوعائية 

 ، ج  نصاي هذه النظرية ير ج  ج النةو  يوةثق  يوصةظ نتيجةة لتبةث  خ ياج الةث  اةج الةثما  
 توصةيوا لةذلل نتيجةة لمةا الدظةوه مةن  نة   ذ  ،دست ي ظ م ثاي الث  الوايخ  لج الثما   يوثق النو  

 ،ضالط  األ  يةة الثمويةة الابسةر  اةج العنةم  التةج تةر ي  تسة ج المةو بالةث  موةظ األ  يةة السةباتية 
 .امج المرأل يالس  تن   ي   يس   مالكيا  تيي  لالنائم

 :النظرية الكيميائية 
صواب هذه النظرية  ج النو  تميية اسسولو ية الت ظ  هميةة تةن العمييةات الفسةسولو ية يري  

 ضةريات ال ية   مةن المعةر ع  ج لةظ تمييةة مةن  ،األفري الم مة اةج ديةا  اإلنسةاج موةظ التةنف  
هةةذه العمييةةات ل ةةا مرامةةز مو ةةوخ  اةةج المةةو  ينطبةةم ذلةةل تيةةج   ةةوخ مرلةةز لينةةو  اةةج المةةو يةةةوج 

  ا   يتوةم  ي . مسنوال  تن دث
 : نظرية الكف واإلثارة لبافلوف 

دست يري  ج دالة  ، نار باايوع   وخ مرلز لينو   اسر الظواهر التج الدظ ا تفسسرا  آفر 
النو  المرضج الطويية األمث التج تعتري المصادسن تر ا  لج  ت ع هذه المنط ة ألج  ت ا ا يعول 

  ج هةذه  ،صبية ارتية من  ميا   زاأل الجسةم  لةج لوةاأل المةو    يمنا ن ظ الرسائظ    الموسرات الع
 تنةثما ين طةا اتصةال ا بةالمو يوةثق  ،الرسائظ العصبية ل ا  هميةة لبةري اةج اسةتمراي دالةة الي ظةة 

 ،2116،  ليس  نتيجة   وخ مرلةز النةو      ت اة  )مجةثي الثسةووج،النو  نتيجة لعث  تنبي  لوائ  
122: 132 .) 

 (:The Autism Spectrum Disorder( )ASDالذاتوية )اضطراب طيف 
يعرع اضطراب الذاتوية بين  اضطراب تنموي اج التفاتظ  التواصظ الك صج يوةثق نتيجةة 

 ,Gara)ضع  اج العمييات الع يية اإلخيامية  ي خي  لج تجز اج التفات ت الوسية  اال تما ية 

Chhetri, Alrjoob, Abbasi, & Rutkofsky, 2020:1) . 
ممةا يعةةرع اضةطراب الذاتويةةة بينة  اضةةطراب اةج النمةةو يتمسةز بضةةع  اةج تمييةةات التواصةةظ 

 .(Holub, 2020,2) سمات سيولية ت تي  تن األلفا  العاخيسن لما  ن ا ت تي   يما دسن م 

 أسباب اضطراب طيف الذاتوية:
مكةةية لبيةة  يكةظ تا  المف و  ارج اج المجتما العيمج  ج اضطراب لي  الذاتويةة لةي  

يمةن ت   ا , دظ هةو اضةطراب تصةبج يتمسةز ب صةائ  ا تما يةة معسنةة ,  تنةث التعةرع تيةج 
األسا  العصبج ل  سوع يةوج لذلل آااي م مةة تيةج  نةواع ال ةثمات  الع  ةات التةج سةوع ت ةث  

 . (Hurley , Giannantonio., Griffiths, 2020: 7)ل  
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 أعراض اضطراب الذاتوية :
وع  ترا  الذاتوية لما ت تي   يضا  السيوليات التةج يظ رهةا األلفةا  الةذاتويسسن ت تي   تتن

 ي تي   ،اليالوية  وسرها  ،المعر ية  ،دست تكتمظ تيج النوادج النمائية الم تيفة موظ اال تما ية 
 تكةةةتمظ  ،الكةةةثيث   ،المتوسةةةطة  ،مةةةظ تةةةر  مةةةن دسةةةت الكةةةث  دسةةةت يتةةةرا ح دةةةسن الثي ةةةة البسةةةيطة 

  ترا  اضطراب الذاتوية بصوي  تامة تيج ماييج: 

 محدودية األنشطة واالهتمامات النمطية والتكرار: -1
  وةةث يبةةثي بعةةض األلفةةا  ذ ي اضةةطراب التودةةث يابةةة وويةةة اةةج االلتصةةال دةةبعض االيةةياأل

ل بطري ةة وطعة ومةا  ا  فةي ...  لةو  ذلة ،   بطايية وثيمة ،التاا ة موظ  لاي سياي  لعبة مةسوي 
 وث يسةتالرل بعضة م اةج تاةراي اعةظ معةسن بصةوي  ال تنت ةج موةظ  خاي  يةري   ،سيبية  تثيمة الفائث 
ا  التوةثيم  هةج تةث ي بصةوي   ،اإلمساك ب طعة وما     فكة  لفتةرات لوييةة ،ااي  لفترات لويية

 (.321:  2111مستمر .) و ي  ييز   ي يرت  ادظ، 

 القصور الحسي : -2
 ،( ال صةةةوي اةةةج اسةةةت ثا  الوةةةوا  موةةةظ السةةةما  البصةةةر2111 ، ماج يوسةةة سةةةيي) ي صةةةث بةةة 

 التةةةذ ل..  لةةةو ي دسةةةت يعتمةةةث األلفةةةا  ذ   اضةةةطراب التودةةةث اةةةج استاكةةةاا م ليعةةةالم تيةةةج  ، الكةةةم
دواس م الم تيفة  إج لانوا يمسيوج  لج الطعم  الر ائ  الاري ةة   ن ةم يسةتمتعوج باأللعةاب التةج اس ةا 

 ت م   سثي تيج الروم من  ن م اج الالال  ال يوبوج اج ييمس م ادث.

 تفاعل االجتماعى:القصور في مهارات ال -3
 لفا  الذاتويسن،يعتبر ال صوي اج م ايات التفاتظ اال تماتج من السمات الواضوة لثي األ

 صةةةةعوية التعامةةةةظ    التواصةةةةظ مةةةةا  وةةةةران م سةةةةواأل   ، يظ ةةةةر هةةةةذا ال صةةةةوي اةةةةج سةةةةيوليات اليعةةةة  
 ،اخيسن     وةةران م مةةن العةة ،   اإلتاوةةات  ،المصةةادسن دةةنف  االضةةطراب    وسةةره مةةن االضةةطرابات 

 ينسةو   ، تةث  ال ةثي  تيةج التواصةظ مةا ارفةرين  ، يسب  هذا ال صةوي اةج التفاتةظ اال تمةاتج 
 ييجةةي ج  لةةج تصةةراات سةةيبية تزيةةث دةةث يها مةةن ياةةض ارفةةرين  ،األلفةةا  الةةذاتويسن مةةن المجتمعةةات 

وات    صثاوات ا ي تموج د م  البموامة ت  ، ادتعاخ األلفا  العاخيسن تن م دظ  نفويهم من م ،ل م
 (.06:  2111 ،ت  تبث الباوج )مع م

 فروض البحث : 
تو ةةث ت وةةة خالةةة مو بةةة ادصةةائيا  دةةسن السةةيوك االنةةثااتج  اضةةطرابات النةةو  لةةثي األلفةةا   -1

 .الذاتويسن
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اج التنبة  بالسةيوك  النو تو ث ت وة ذات خالة  دصائية دسن االنوثاي المتعثخ الضطرابات  -2
 االنثااتج.

 المنهجية للبحث: االجراءات
 أواًل: منهج البحث

 سةةةتعان  البادوةةةة بةةةالمن ج الوصةةةفج االيتبةةةالج ليتعةةةرع تيةةةج الع وةةةة دةةةسن متالسةةةرات البوةةةت 
 باتتبايه من  مور المناهج م ئمة لطبيعة البوت الوالج.

 عينة البحث
 ان سم  تسنة البوت  لى:
 ] أ [ عينة البحث االستطالعية:

الوووع تيى مثى مناسةبة األخ ات المسةت ثمة لمسةتوى  اةراخ  هثا  البوت االستط  ية  لى
العسنة  التيمةث مةن  ضةوح تعييمةات األخ ات،  التيمةث مةن  ضةوح البنةوخ المتضةمنة اةج  خ ات البوةت 
 التعةةرع تيةةى الصةةعويات التةةج وةةث تظ ةةر  انةةاأل التطبسةةم  العمةةظ تيةةى ت يةةس ا  التاليةة  تيس ةةا،  لةةى 

ت البوت.  لتو سم هةذه األهةثاع وامة  البادوةة دتطبسةم  خ ات  ان  التو م من صثل  ابات  خ ا
البوت تيى تسنة استط  ية ي تج تنث افتيايها  ج يتواار اس ا معظةم فصةائ  العسنةة األساسةية 

من األلفا  الذاتويسن ممن ترا د   تمايهم دسن  31ليثياسة. تاون  تسنة البوت االستط  ية من 
،  وةةث تةةم تطبسةةم البوةةت 2,32يةة را بةةانوراع معيةةايي وةةثيه  62,23(  ييةةم متوسةة   تمةةايهم 6- 2)

دضةانة  ،مرلز المنصوي  لذ ي االدتيا ةات ال اصةة ،االستط  ية اج مرلز يتاية  تنمية الطفولة
دضةةانة  ،مرلةةز د ةةج اتعيةةم لرتايةةة ذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة ،الكةةر ل لةةذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة

، دضةةانة خاي األلفةةا  لةةذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة، مرلةةز خاي الفروةةاج لةةذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة
مرلز التيهسظ الكامظ ليمعاوسن بالمنصوي   وث افتايت ،الايج لسث  لرتاية ذ ي االدتيا ات ال اصة

البادوة هذا المرلز لتعةا ج ال ةائمسن تيةج العمةظ بةالمرلز  تف م ةم لطبيعةة البوةت  تةردسب م دتطبسةم 
 البوت خافظ المرلز. 

 عينة البحث األساسية:]ب[ 
مةن األلفةا  الةذاتويسن ممةن ترا دة   تمةايهم دةسن  21تاون  تسنة البوت االسةتط  ية مةن 

،  وةةث تةةم تطبسةةم البوةةت 2,12يةة را بةةانوراع معيةةايي وةةثيه  60,22(  ييةةم متوسةة   تمةةايهم 6- 2)
دضةانة  ، اصةةمرلز المنصوي  لذ ي االدتيا ةات ال ،االستط  ية اج مرلز يتاية  تنمية الطفولة

دضةةانة  ،مرلةةز د ةةج اتعيةةم لرتايةةة ذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة ،الكةةر ل لةةذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة
خاي الفروةةاج لةةذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة، دضةةانة خاي األلفةةا  لةةذ ي االدتيا ةةات ال اصةةة، مرلةةز 

 وث افتايت مرلز التيهسظ الكامظ ليمعاوسن بالمنصوي  ،الايج لسث  لرتاية ذ ي االدتيا ات ال اصة
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البادوة هذا المرلز لتعةا ج ال ةائمسن تيةج العمةظ بةالمرلز  تف م ةم لطبيعةة البوةت  تةردسب م دتطبسةم 
 تو يا العسنة األساسية تيج المرامز التج تنتمج  لس ا. (1)  يعر   ث   البوت خافظ المرلز.

  (1) جدول
 للدراسةيبين توزيع أفراد عينة البحث األساسية على المتغيرات الديموجرافية 

 عدد االطفال المركز

 2 مرلز يتاية  تنمية الطفولة

 2 مرلز المنصوي  لذ ي االدتيا ات ال اصة

 6 دضانة الكر ل لذ ي االدتيا ات ال اصة

 6 مرلز د ج اتعيم لرتاية ذ ي االدتيا ات ال اصة

 6 دضانة خاي الفرواج لذ ي االدتيا ات ال اصة

 2 االدتيا ات ال اصةدضانة خاي األلفا  لذ ي 

 6 مرلز الايج لسث  لرتاية ذ ي االدتيا ات ال اصة

 2 مرلز التيهسظ الكامظ ليمعاوسن بالمنصوي 

 6 مرلز يتاية  تنمية الطفولة

 ثالثًا: أدوات البحث
  تكمظ  خ ات البوت تيى ماييج: 

اإلصةةثاي الوالةةت -مقيةةا   سييةةا  الت ةةثيري لتكةة ي   تةةرا   يةةث  اضةةطراب ليةة  التودةةث -1
GARS-3 ( 2121تعري  تاخ  تبثالي   تبسر  دو المجث) 

 مقيا  السيوك االنثااتج اتثاخ البادوة. -2
 مقيا  اضطرابات النو  اتثاخ البادوة -3

   يما ييج تر  تفصسيج لاظ من ما: 

اإلصاادار الثالااث -شااخيأ أعااراض وااادة اضااطراب طيااف التوحااد[ مقياااس جيليااام التقااديري لت1]
GARS-3 ( 2222تعريب عادل عبدالله وعبير أبو المجد) 

مقيةةا   سييةةا  لتكةة ي  الذاتويةةة  بةةاي  تةةن وائمةةة سةةيولية تسةةاتث تيةةى توثيةةث األيةة ا   
 James)الذين يعانوج من اضطراب لي  الذاتوية. وا  بمتثاخ المقيا   تصةميم   ةيم   سييةا  

E.Gilliam,1995)  ذلةةةل ت ةةة   صةةةثاي الةةةثلسظ التك يصةةةج الرابةةةا اةةةم  خفةةةظ تييةةة  تعةةةثي ت اةةةج 
( خ ةر اإلصةثاي 2113،  ما خ وي الثلسظ التك يصةج ال ةام  تةا  )2116اإلصثاي الوانج تا  

لسوام  التعثي ت التج تضمن ا اإلصثاي ال ةام . تةم تعرية   GARS-3الوالت من مقيا   ييا  
(  وةةةا  2114تةةةم اسةةةت رال معةةةام ت ابةةةات  صةةةثل لةةة   نكةةةر اةةةج مصةةةر تةةةا  )المقيةةةا  بمصةةةر   
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بمتثاخه ل   من مومث السسث تبث الردمن  منى فييفة تيج دسن بجامعة الزوا يم. تم  تاخ  تعريبة  
 قيةةا  معامةةظ الصةةثل  الوبةةات  اسةةت رال معةةايسره تيةةى البسنةةة المصةةرية مةةن فةة   تةةاخ  تبةةث اليةة  

همية المقيا  تيى مستوى العالم ا ث وةا  تةاخ  تبثالية   تبسةر  دةو المجةث (.  نظر ا أل2112مومث )
ةةا  مناسةةب ا ل سةةت ثا  اةةج البسنةةة 2121اإلوةةثا  تيةةى تعريةة  اإلصةةثاي الوالةةت تةةا  ) ( لةةج يةةةوج متاد 

 العريية.

 وصف المقياس
سةةنة ممةةن يوا  ةةوج  22-3تةةم  تةةثاخ المقيةةا  ليتعةةرع  تكةة ي  األاةةراخ اةةج المةةثى العمةةري 

 ت سيولية وث تاوج م يرا لإلصابة باضطراب لي  الذاتوية.مكة 
 بةةاي  مو تةةة تيةةى سةةتة م ةةايي  ار يةةة تموةةظ مةونةةات هةةذا المقيةةا   22يتةةيل  المقيةةا  مةةن 

 تعمظ تيى  ص  سيوليات موثخ  يمةن م دظت ا  قياس ا،  يو ث  ما  لظ من ا  ييعة افتيايات 
( بالترتسةة ،  يالتةةالج تتةةرا ح 3-2-1- ات )صةةفرال(  توصةةظ تيةةى الةةثي -نةةاخيا- ديانةةا -هةةج )نعةةم

 خي ة. 104 –خي ات المقيا  دسن صفر 
 تضم الم ايي  ستة م ايي  ار ية لما ييج:

 بةةاي  تقةةي  السةةيوليات النمطيةةة،  االهتمامةةات  13السةةيوليات الم سةةث     التاراييةةة:  تضةةم  -
 الم سث ،  الر تسن،  الط و .

  باي  تقي  السيوليات اال تما ية. 14التفاتظ اال تماتج:  يضم  -
 بةةةةةايات تقةةةةةي  اسةةةةةتجابات الفةةةةةرخ ليمواوةةةةة ،  السةةةةةياوات  2التواصةةةةةظ اال تمةةةةةاتج:  يضةةةةةم  -

 اال تما ية،  ا م  لفووى التفاتظ اال تماتج  التواصظ.
 بايات تقةي  االسةتجابات االنفعاليةة المتطراةة مةن  انة   2االستجابات االنفعالية:  تضم  -

 اال تما ية السومية.األاراخ ليمواو  
 بايات تقي  االهتمامات الالريبة الوادتة لااةراخ،  ال صةائ   0األسيوب المعراج:  يضم  -

  ال ثيات المعر ية.
 بةايات تصة     ة  ال صةوي اةج دةثيت الطفةظ،  الالرابةة     0الا   وسر الم ئم:  يضم  -

 الكذ ذ اج التواصظ اليفظج من  انب .

 تطبيق المقياس وتصحيحه:
تطيةةةة  تطبسةةةةم هةةةةذا المقيةةةةا   ج يةةةةةوج الكةةةة   الم هةةةةظ ال ةةةةائم دتطبسةةةةم المقيةةةةا   إتطةةةةاأل ي

ا  ال صائ  التج يتسم د ا،   ج يةةوج تيةى  الثي ات  تفسسرها م ه   لذلل،   ج يعرع الطفظ  سث 
خيايةةة  سةةث  باضةةطراب الذاتويةةة دتةةى يةةتمةن مةةن  ن ةةاأل تطبي ةة  بالكةةةظ المطيةةوب  والب ةةا مةةا يتةةولى 
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   المعيةةةم تطبسةةةم المقيةةةا  دسةةةت يةةةةوج تيةةةى خيايةةةة لبسةةةر  بالطفةةةظ  تمةنةةة  مةةةن افتيةةةاي األفصةةةائج 
 العبايات التج تنطبم تيي ،    باألدرى ي تاي العبايات األمور انطبال تيي . 

 إذا لم يةن الطفظ ممن يتوثاوج اعيى ال ائم دتطبسم المقيا   ج يتوو  بعث المقيا  الفرتج 
 يةتفةةةج دتيةةةل الم ةةةايي  الفر يةةةة األييعةةةة ا ةةة  نظةةةر ا لو ةةةوخ  بةةةايات اةةةج  الرابةةةا،  ال يةمةةةظ التطبسةةةم،

تتطية    ةوخ نةوع مةا  21، 40، 42المقيا  الفرتةج ال ةام  )األسةيوب المعراةج( لالعبةايات  يوةا  
مةةن التواصةةظ مةةن  انةة  الطفةةظ اضةة   تةةن المقيةةا  الفرتةةج السةةاخ  لةةام   )الاةة   وسةةر الم ئةةم( 

طفةةظ دتةةى نتعةةرع تيةةى األنمةةا  وسةةر الم ئمةةة اةةج دثيوةة .  مةةا  ذا لةةاج  الةةذي يتطيةة   ج يتوةةثق ال
 دوسا الطفظ  ج يتوثق يةوج تيى ال ائم بالتطبسم آنذاك  ج يستامظ تطبسم المقيا  لام   تيي .

 تنةةث تصةةوي  المقيةةا  يةةتم دسةةاب الةةثي ات ال ةةا  التةةج يوصةةظ تيس ةةا الفةةرخ  ذلةةل اةةج لةةظ 
 ى دث ، ام يتم  مع ا لثي ة ليية تيى لظ افتباي ارتج. افتياي بالنسبة لاظ مقيا  ارتج تي

 يةةتم بعةةث ذلةةل تسةةجسظ تيةةل الةةثي ات اةةج اسةةتماي  تسةةجسظ االسةةتجابات  التةةج تتضةةمن فمسةةة 
  وسا : 
ال سم األ    ال ا  بالبيانات الك صية ليوالةة،  ال ةائم بةالتطبسم،  الت سةيم،  مةثى معراتة   -

 بالطفظ. 
ةةة - ا ألخاأل الطفةةةظ تيةةةى الم ةةةايي  الفر يةةةة المتضةةةمنة بوسةةةت يةةةتم ال سةةةم الوةةةانج استنةةةا   مي ص 

تسةةةجسظ الثي ةةةة ال ةةةا  الاييةةةة التةةةج يوصةةةظ الطفةةةظ تيس ةةةا اةةةج لةةةظ مقيةةةا  ارتةةةج، اةةةم ي ةةةو  
دتسجسظ الثي ةة المو  نةة،  الرتبةة المسنسنيةة الموا يةة ليثي ةة ال ةا  الاييةة لاةظ مقيةا  ارتةج 

ت ال ةةةا   لةةةى يتةةة  مسنسنيةةةة  خي ةةةات  ذلةةةل بةةةالر وع  لةةةى الجةةةث   ال ةةةا  دتوويةةةظ الةةةثي ا
 مو  نة. 

ال سةةةةم الوالةةةةت يتضةةةةمن األخاأل المرلةةةة  ليوالةةةةة تيةةةةى المقيةةةةا  بوسةةةةت يةةةةتم تسةةةةجسظ الثي ةةةةة  -
المو  نة التج يو   ةا اةج لةظ مقيةا  ارتةج سةواأل اوتصةرت االسةتجابة تيةى  ييعةة م ةايي  

ج ال انة التالية، ام ار ية    يمي  الم ايي  الفر ية الستة،  يتم  ما الثي ات المو  نة ا
يتم الر وع  لى الجةث   ال ةا  دتوويةظ الةثي ات المو  نةة  لةى يتة  مسنسنيةة لتوثيةث الرتبةة 
المسنسنيةةةة الم اديةةةة لتيةةةل الثي ةةةة المو  نةةةة مةةةا م دظةةةة مةةةا  ذا لانةةة  تيةةةل الثي ةةةة المو  نةةةة 

 ةا.  ينةاأل ألييعة    ستة م ايي  ار ية،  تسةجسظ خي ةة م يةر اضةطراب الذاتويةة الم اديةة ل
تيةةةى ذلةةةل  يمسةةةاتث  مةةةا يتضةةةمن  ال سةةةم الرابةةةةا مةةةن االسةةةتماي  يةةةتم توثيةةةث ادتمةةةا    ةةةةوخ 

 اضطراب لي  الذاتوية،  مستوى الكث   ذلل اج آفر فانتسن. 
ال سةةم الرابةةا يعةةر  لةةثلسظ  ييةةاخي لتفسةةسر الةةثي ات لم يةةر اضةةطراب الذاتويةةة  توثيةةثه،  -

ثى الفرخ،  مستوى يث  االضةطراب،   فسةر ا  معث  ادتما    وخ اضطراب لي  الذاتوية ل
توصةةيف  ليوالةةة  يمةةا يتعيةةم بمةةثى دا ت ةةا  لةةى الةةثتم  المسةةانث  مةةا دةةسن الوا ةةة  لةةى الوةةث 
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األخنى من الثتم،    وثي لبسر من الثتم،    وثي لبسةر ليالايةة اضة   تةن تةث  الوا ةة لة  
 نظرا لعث    وخ االضطراب.

 بةاي  مو تةة تيةى  22فر يةة ليمقيةا   هةو  بةاي  تةن ال سم ال ام  استضةمن الم ةايي  ال -
ستة م ايي  ار ية تموظ مةونات هذا المقيا   تعمظ تيةى  صة  سةيوليات موةثخ  يمةةن 

 ال(.-ناخيا- ديانا -م دظت ا  قياس ا،  يو ث  ما  لظ من ا  ييعة افتيايات هج )نعم

 تفسير درجة مؤار اضطراب الذاتوية:
تما   ج يةوج الفرخ من ذ ي اضطراب لية  الذاتويةة  ذلةل  اةم يتم بعث ذلل توثيث مثى اد

مةةا يعرضةة  الجةةث   المو ةةوخ بال سةةم الرابةةا لةةثلسظ  ييةةاخي لتفسةةسر الةةثي ات.  يعةةث م يةةر اضةةطراب 
الذاتوية هو  اضظ ت ةثير ليةج ليسةيوليات الذاتويةة التةج تصةثي تةن الفةرخ، لمةا ت ةا  د ةذا المقيةا  

اةةج االتتبةةاي لةظ السةةيوليات التةةج تعةةث بموابةةة  تةةرا  الضةةطراب  دسةت تيفةةذ هةةذه الثي ةةة المعياييةةة
التودةةث،  لةةذلل امن ةةا تعةةث  اضةةظ منبةةد باالضةةطراب،  يجةة  االتتةةثاخ د ةةا تنةةث ات ةةاذ وةةرايات تتعيةةم 

 بالتك ي .
 ليما ايتفا م ير اضةطراب لية  الذاتويةة لةاج مةن األموةر ادتمةاال  بالنسةبة ليفةرخ  ج يعةانج 

ةا لثي ةة م يةر االضةطراب )من ،  لان  سيوليات  ا ( اةمج لةظ 111 ≥-22لتودثية  موةر يةث ،   ا  
اةيمور  22من تصةظ خي ةة م يةر االضةطراب لثية  التةج تعةة  سةيوليات   اسةتجادت  تيةى المقيةا  

يعةةةث مةةةن ذ ي اضةةةطراب ليةةة  الذاتويةةةة  تتةةةو ع ادتماليةةةة التعةةةر  ل ضةةةطراب  ا ةةةا لثي ةةةة م يةةةر 
(،  مةن 01 -22(،  مةن الموتمةظ )42 ≤)وسر الموتمظ االضطراب تيى ا اة مستويات هج من 

( بوسةت ينفةج األ   تعةر  الفةرخ ل ضةطراب،  ي لةث الوةانج  الوالةت 111 ≥ -01األمور ادتماال )
 نة  مةةن ذ ي اضةةطراب ليةة  الذاتويةةة، لمةةا يعةر  لو اةةة مسةةتويات لكةةث  االضةةطراب تةةوا ي ا اةةة 

 ل ا مستوى بسي  من الكث ،  دا ة الفةرخ  لةى خي ةة مستويات لت ثيم الثتم  المسانث  ليفرخ يعة   
(،  يعةةةة  الوةةانج مسةةةتوى متوسةةط ا مةةةن الكةةث   خي ةةةة لبسةةر  مةةةن الةةةثتم 01 -22) ويسيةةة مةةةن الةةثتم

(، دسنما يعة  الوالت المستوى الكثيث ليوث ،  الوا ة  لى خي ة لبسر  ليالاية من الةثتم 111 -01)
(≤ 111.)  

 وتقنينه: الخصائأ السيكومترية للمقياس
اةةةرخ  مةةةن ذ ي اضةةةطراب ليةةة   1222ديالةةة  تسنةةةة الت نةةةسن اةةةج الصةةةوي  األ نبيةةةة ليمقيةةةا  

 اليةة بالواليةةات المتوةث  األمريةيةةة،  42سةنة مةةن  22 -3الذاتويةة مةن الجنسةةسن تتةرا ح  تمةةايهم دةسن 
اةةةرخ .  لوسةةةاب الوبةةةات تةةةم  120 -32 يتةةةرا ح تةةةثخهم اةةةج لةةةظ سةةةنة مةةةن هةةةذا المةةةثى العمةةةري دةةةسن 

 يطري ةةةةة  تةةةةاخ   1724- 1702(  ترا دةةةة  قيمتةةةة  دةةةةسن 24ثا  معامةةةةظ  لفةةةةا تيةةةةى تسنةةةةة )ج  اسةةةةت 
( ترا دةةة  قةةةيم )ي( الثالةةةة تيةةةى 122التطبسةةةم بعةةةث  سةةةبوتسن مةةةن التطبسةةةم األ   تيةةةى تسنةةةة )ج  
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 ما بطري ة ابات المصووسن تيى نف  تسنة  تاخ  التطبسم مةن  1726 - 1700معامظ الوبات دسن 
ةةةةا ضةةةةم    ليةةةةاأل  مةةةةوي،  116مةةةةو تسن تيةةةةى  232المصةةةةووسن )ج  فةةةة   مجموتةةةةات مةةةةن      

 معيمةةةةسن،   فصةةةةائسسن نفسةةةةسسن،   فصةةةةائسسن ت الةةةة ،   فصةةةةائسسن آفةةةةرين،  مسةةةةاتثي معيمةةةةسن( 
 .1711 هج قيم خالة تنث  1722 -1701ترا د  متوسطات قيم )ي( دسن المصووسن دسن 

العبةايات تيةى مناسةبت  دسةت  لوساب الصثل تةم اسةت ثا  صةثل الموتةوى دسةت  مةث تويسةظ 
 -1720 ييال  قيمة ال و  التمسسزية ليعبايات دسن  DSM - Vتم ايت او  من مجالج االضطراب اج 

مةةةةا مقيةةةةا   1762مةةةةا وائمةةةةة السةةةةيوك التودةةةةثي،  1726دسنمةةةةا ديالةةةة  قيمةةةةة صةةةةثل الموةةةةل  1726
ب التودةةةث، مةةةا مقيةةةا  ناي لسنةةةا لت ةةةثير اضةةةطرا 1762الم دظةةةة التك يصةةةية الضةةةطراب التودةةةث، 

مةةةةةا مقيةةةةةا   سييةةةةةا  لت ةةةةةثير اضةةةةةطراب اسةةةةةبر ر،  ترا دةةةةة  ال ةةةةةثي  التمسسزيةةةةةة ليمقيةةةةةا  دةةةةةسن  1762
 مةةا الصةةثل العةةاميج ليمقيةةا  ا ةةث  مةةث تيةةى  1720 -1721المجموتةةات التك يصةةية الم تيفةةة دةةسن 

   وخ ستة توامةظ ت لة  الم ةايي  الفر يةة السةتة المتضةمنة دسةت ترا دة  قةيم تكةبا العبةايات تيةى
 . 1722 -1732العوامظ 

 ليتو م من صثل  ابات المقيا  اةج البسنةة المصةرية وةا  لة   مةن )تةاخ  تبثالية    تبسةر 
( دتر مةةةة المقيةةا   إتةةةثاخه باليالةةةة العرييةةة اةةةم ترضةةة  تيةةى تكةةةر  مةةةن األسةةةاتذ  2121 دةةو المجةةةث، 

التةةج  يةاي ا  لس ةا ليمةةا الموةمةسن اةج مجةا  الترييةةة ال اصةة،  تةم األفةةذ بةجيائ م،  إ ةراأل التعةثي ت 
ماج ذلل ضر يي ا، ام وا  البادواج بعث ذلل دتطبسم المقيا  تيى تسنة من مائة لفظ مةن األلفةا  
ذ ي اضةةطراب ليةة  الذاتويةةة لوسةةاب ال صةةائ  السةةيةومترية ليمقيةةا ،  ت نسنةة  لي ةةر ل بمعةةايسر 

األلفةةا ،  مسةةتوى موةةثخ ،  توثيةةث نسةة   مسةةتويات ادتمةةا  دةةث ق اضةةطراب ليةة  الذاتويةةة دةةسن 
 يثت .

 وةةث وةةا  البادةةت اةةج البوةةت الوةةالج بوسةةاب ال صةةائ  السةةيةومترية لمقيةةا   سييةةا   ذلةةل 
 تيى النوو التالج:

 أواًل: صدق المحك الخارجي:
 ذلل بوساب معامظ االيتبا  دسن  خاأل العسنة االستط  ية تيى مقيا   سييا   يسن مقيةا  

   لانةة  قيمةةة معامةةظ االيتبةةا  لمةةا هةةج موضةةوة اةةج  ةةث   الطفةةظ التودةةثي اتةةثاخ تةةاخ  تبةةث اليةة
(2.) 

  (2) جدول
 معامل االرتباط بين أداء أفراد العينة االستطالعية على مقياس جيليام مقياس الطفل التوحدي

 مقياس الطفل التوحدي المتغيرات

 17021 مقيا   سييا 
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 ثانًيا: الثبات:
التطبسةم دسةت تةم دسةاب معامةظ االيتبةا  وا  البادت اج البوت الوالج بوسةاب ابةات  تةاخ  

( لمةةا تةةم دسةةاب معاخلةةة  لفةةا 31دةةسن التطبسةةم األ    الوةةانج ليمقيةةا  بفاصةةظ  منةةج  سةةبوتسن)ج  
 ( 3مر نباخ  لان  النتائج لما هج معر ضة اج  ث   )

  (3) جدول
 معامالت الثبات لمقياس جيليام لتشخيأ الذاتوية

 التطبيقثبات اعادة  معامل الثبات ألفا األبعاد 

 1704 1723 السيوليات الم سث     التارايية

 1702 1726 التواصظ اال تماتج

 1703 1722 التفاتظ اال تماتى

 1702 1702 االستجابات االنفعالية

 1702 1724 األسيوب المعراج

 1704 1702 الا   وسر الم ئم

 28,1 28,0 الدرجة الكلية

مقيةةةا   سييةةةا  ب صةةةائ  سةةةيةومترية لسبةةةة تجعةةةظ ( يتضةةة  تمتةةةا 3)  يةةةالنظر  لةةةى  ةةةث  
 االتتماخ تيي  اج البوت الوالج موظ ا ة.

 [ مقياس السلوك االندفاعي : اعداد الباحثة.2]
هناك العثيث من األسباب التج ختة   لةج تصةميم المقيةا  من ةا  مبررات تصميم المقياس: -1

لةةذاتويسن  تفضةةسظ البادوةةة ويةةة   ةةوخ الم ةةايي  المسةةت ثمة لقيةةا  السةةيوك االنةةثااتج لةةثي ا
 تصميم مقيا  فا  ب  ل ست ثا  اى البوت الوالية.

تتاوج تمييةة  تةثاخ  تصةميم المقيةا  المصةمم ليثياسةة  اجراءات إعداد وتصميم المقياس: -2
( فطوات لظ فطو  من هذه ال طوات تكتم من ال طو  التج تسب  ا  تم ث 2الوالية من )

 ميةةةا ال طةةةوات  يصةةةب  العمةةةظ متاامةةةظ  اةةةج صةةةويت  لي طةةةو  التةةةج تيس ةةةا، دتةةةج تتةةةراب  
 الن ائية،  يمةن من ف   الكةظ التالج توضي  تيل ال طوات:

 الخطوة األولى: االطالع علي المقاييس المشابهة
اليعةة  البادوةةة تيةةى مةةا  تةةي  ل ةةا مةةن  لةةاي نظةةرى  خياسةةات سةةاب ة  يوةةوق  مرا ةةا ترييةةة 

بموضةةةةوع البوةةةةت  م ةةةةايي   افتبةةةةايات التةةةةى تنا لةةةة  السةةةةيوك    نبيةةةةة  ارياأل  النظريةةةةات المتعي ةةةةة 
من   ظ التعرع تيى لرل  األخ ات المست ثمة اى قيا  السيوك االنةثااتج  االسةتفاخ   االنثااتج

مةةن الم ةةايي  العامةةة اةةج صةةياوة العبةةايات التةةج تناسةة  لةةظ بعةةث مةةن األبعةةاخ  ذلةةل  ا ةةا  لي طةةوات 
 التالية:
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الساب ة ذات الصية بموضةوع البوةت  التةج تةم ترضة ا اةج الفصةظ اإلل ع تيى الثياسات  -
 .الوانج من هذه البوت

  .تويسظ النظريات  التعريفات التج تنا ل  م ايات السيوك االنثااتج -
 مما وام  البادوة باالستفاخ  من الثياسات  البووق الساب ة العرييةة  األ نبيةة  المرتبطةة د ةا.

المو ةةوخ  تيةةى يةةبةة اإلنترنةة  تةةن السةةيوك االنةةثااتج لمةةا وامةة    لةةذا االسةةتفاخ  مةةن المعيومةةات
البادوةة باالسةتفاخ  مةن بعةض االفتبةايات  الم ةةايي  العرييةة  األ نبيةة التةج  تيوة  ليبادوةة  تنا لةة  
السةةةيوك االنةةةثااتج،    التةةةج تضةةةمن  دنةةةوخ     بةةةايات وةةةث تسةةة م اةةةج دنةةةاأل مقيةةةا  البوةةةت الواليةةةة 

  من ا:
 ( 2114،لمسو  االنثاا ية العث انية )منا  تبث ال الم  اب الي وائمة تك ي  ذ ي ا -
 ( Haden Shiva,2112مقيا  ) -
  (Billieux, et al  ,2112مقيا  السيوك االنثااتج ) -
 (2114وائمة السيوك االنثااتج )دياج داب  النعيمات ,  -
 ( 2114، مقيا  السيوك االنثااتج )سامر تثناج تبث ال اخي،   مجث  دمث  دو  ثي -
م ةةةايي  السةةةيوك االنةةةثااتج لطفةةةظ الر ضةةةة )سةةةمسر تبةةةث الوسةةةسن لةةةاخم ,  إيوةةةاي منتصةةةر  -

 ( 2114 ،يع ج
 ،مقيةةةا  ت ةةةةثير مسةةةةتوي االنثاا يةةةة لةةةةذ ي صةةةةعويات الةةةةتعيم النمائيةةةة ) مةةةةانج  دمةةةةث صةةةةادر -

2112 ) 
اسةةتماي  ت ةةثير  تةةرا  اضةةطراب السةةيوك االنةةثااتج لةةثي األلفةةا  التودةةثيسن ) نةةوي تمةةراج  -

 ( 2112،صاخي  تمر مصطفج النعا ال
 (. 2116،مقيا  االنثاا ية )آالأل تيج مومث -

 الخطوة الثانية: األسس الفلسفية والنفسية لتصميم المقاييس:
يات  البادوة لبيعة تسنة البوت  ما توا    من صعويات  لذا ال ائمسن تيج يتايت م، لمةا 

المةانيات الوقي ة ل ذه الفنة. لما ياتة   ج دا ل   ج يةوج المقيا  بسي  اى موتواه  يعبر تن ا
يةوج تثخ العبايات  لةو  المقيةا   خوةة  باياتة  سةع  البادوةة اةج صةياوة العبةايات اةج صةويت ا 
األ لية  ج تاوج س ية،   اضوة،  وصسر ،  ال تومظ  مور من معنى   ج تقي  مةا  ضةع  لقياسة  

 تاوج االستجابة مفسث   وصسر . خ ج ومو    ج تعبر تن    ات النظر الم تيفة،   ج

 الخطوة الثالثة: صياغة أبعاد وبنود المقياس:
بعث  ل ع البادوة تيى الم ايي  الساب ة  اإللاي النظري  الي األات  الم ةاد ت التةى ت ةثت ا 

وامةة  البادوةةة دتوثيةةث  بعةةاخ المقيةةا   صةةياوة دنةةوخ المقيةةا :  ا ةةا  ،البادوةةة مةةا األلفةةا   معيمةةس م
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السةةةيوك االنةةةثااتج.  وامةةة  البادوةةةة دبنةةةاأل الصةةةوي  المبثئيةةةة لمقيةةةا  السةةةيوك االنةةةثااتج  لمةونةةةات
  بعاخ   باي  مو تة تيج ا اة 31 يتيل  المقيا  من 

 التعريف اإلجرائي لألبعاد الفرعية للمقياس :
ضةع  الموةةادر  : تةث  ال ةةثي  تيةةج تبةثيظ األااةةاي  ن ي ةا بكةةةظ صةةوي  مناسة  مةةا السةةيال  -

 تج اال تما
ضةةةع  التةةةر ي : تةةةث  ال ةةةثي  تيةةةج تنظةةةيم األااةةةاي  ترتسب ةةةا  السةةةرتة اةةةج يخ الفعةةةظ  تةةةث   -

 مناسبت ا ما السيال اال تماتج؟
السيوليات المنثاعة :  هةج السةيوليات التةج تاةوج خ ج تفاسةر اةج العواوة  السةيبية التةج وةث  -

, خ ج  ج هةةةةذه السةةةيوليات سةةةةواأل تيةةةةج المسةةةتوي الك صةةةةج    تجةةةةاه ارفةةةةرين  تنةةةتج تن ةةةةا
  .يتمةنوا من منا سيول م

  (4) جدول
 أبعاد مقياس السلوك االندفاعي

 عدد العبارات األبعاد األساسية

 12 ضع  الموادر 

 2 ضع  التر ي 

 11 السيوليات المنثاعة

 32 الدرجة الكلية

 الخطوة الرابعة: حساب الخصائأ السيكومترية للمقياس:

است ثم  البادوة تث  لرل ليتيمث من صثل مقيا  السةيوك االنةثااتج من ةا.  ذلةل  أواًل: الصدق:
 تيى النوو التالج:

 :الصدق المنطقي 
ي ةةةثع الصةةةثل المنط ةةةج )صةةةثل التاةةةوين الفرضةةةج(  لةةةى الوةةةةم تيةةةى مةةةثى تموسةةةظ المقيةةةا  

المقيةا  ليمسثاج الذي يقيس .  ي  ج ااةر  الصةثل المنط ةج ت ةو  اةج  وهرهةا تيةى افتيةاي مفةرخات 
بالطري ة الطبقية العكوائية التج تموظ مسثاج القيا  تموس  صويوا ،  وث وام  البادوة دبناأل مقيا  
السةةيوك االنةةثااتج بيبعةةاخه   ضةةا مفةةرخات مناسةةبة لقيةةا  لةةظ مةةةوج تيةةى دةةثه مةةن فةة   دسةةاب 

لموةمسن، المتوس   الو ج النسبج لاظ مةوج،  ينثيل تو  هذا النوع من الصثل ما يسمج صثل ا
 ذلةةةل لتديمةةةث مةةةن مةةةثى  ضةةةوح المفةةةرخات  دسةةةن صةةةياوت ا،  مةةةثى مطاب ت ةةةا ليبعةةةث الةةةذي ُ ضةةةع  
لقياس ، تم تر  المقيا  اج صويت  األ لية تيى مجموتة مةن األسةاتذ  المت صصةسن اةج مجةا  
الصةةوة النفسةةية  تيةةم الةةنف   الترييةةة ال اصةةة  ييةةا  األلفةةا ، دسةةت تةةم ت ةةثيم المقيةةا  مسةةبووا  
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ييمات توض  ل م ماهية السيوك االنثااتج  سةب  اسةت ثا  المقيةا ، لبيعةة العسنةة،  ُلية  مةن دتع
  مظ من م توضي  ما ييج:

 مثى انتماأل لظ مفرخ  ليبعث الذي تنتمج  لي   -
 توثيث اتجاه قيا  لظ مفرخ  ليبعث الذي  ضع   سفي .  -
 مثى اتفال دنوخ المقيا  ما ال ثع الذي  ضع  من   ي .  -
   المفرخات باألبعاخ المر و قياس ا اى ضوأل التعري  اإل رائى لاظ بعث. يتبا -
 مثى مناسبة العباي  لطبيعة العسنة.  -
 الوةم تيى مثى خوة صياوة العبايات  مثى م ألمت ا ألبعاخ المقيا . -
  دثاأل ما ي تردون  من م دظات دو  تعثيظ     ضااة    دذع ما ييز . -

ج توضةة  نسةةبة اتفةةال الموةمةةسن تيةةى لةةظ مفةةرخ  مةةن مفةةرخات  تةةم دسةةاب النسةةبة المنويةةة التةة
( نسة  االتفةال 2)مقيا  السةيوك االنةثااتج  يتضة  ذلةل مةن الجةث   التةالج:  يعةر   ةث   يوةم 

 دسن الموةمسن تيج دنوخ مقيا  السيوك االنثااتج.

  (5) جدول
 (12النسب المئوية للتحكيم على مقياس السلوك االندفاعي )ن=

 موافق م
تعديل 
 صياغة

 موافق م حذف
تعديل 
 صياغة

 موافق م حذف
تعديل 
 صياغة

 حذف

1 111% - - 11 21% 11% - 21 111% - - 

2 21% 11% - 12 111% - - 22 111% - - 

3 21% 11% - 13 111% - - 23 111% - - 

4 111% - - 14 111% - - 24 111% - - 

2 111% - - 12 111% - - 22 21% 11% - 

6 21% 11% - 16 111% - - 26 111% - - 

0 21% 11% - 10 111% - - 20 21% 11% - 

2 111% - - 12 111% - - 22 111% - - 

2 111% - - 12 21% 11% - 22 111% - - 

11 21% 11% - 21 111% - - 31 111% - - 

( يتضةة   نةة  تةةم اإلب ةةاأل تيةةى معظةةم المفةةرخات التةةج ديالةة  نسةة  اتفاو ةةا 2) ياسةةت راأل  ةةث   
هةةج خ ج   ةةراأل  ي تعةةثيظ،  تةةم تعةةثيظ صةةياوة بةةاوج المفةةرخات دنةةاأل  تيةةى آياأل السةةاخ  لمةةا  111%

 الموةمسن.
  اج ضوأل تو س ات الساخ  الموةمسن وام  البادوة بما ييج:

  تاخ  صياوة بعض العبايات اج صوي  مبسطة. -
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 تعثيظ العبايات بوست تتضمن مووفا   اضوا . -
 ال العبايات المرلبة. -

 الوالية بوساب ال صائ  السيةومترية ليمقيا  تيى النوو التالى:وام  البادوة 
 أواًل :االتساق الداخلي

 تم تطبسم المقيا  تيى تسنة البوت االستط  ية  ذلل لوساب معامظ االيتبا  دسن خي ةة 
( معةام ت االيتبةا  دةسن المفةرخ  6)مظ مفرخ ،  البعث الذي تنتمج  لي  تيل المفةرخ ،  يوضة   ةث   

 بعث الذي تنتمج  لي : ال

  (6) جدول
 (32ن=)معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 السلوكيات المندفعة ضعف التروي  ضعف المثابرة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 15223** 1 15423** 1 15221** 

2 15612** 2 15643** 2 15612** 

3 15606** 3 15621** 3 15646** 

4 15221** 4 15042** 4 15013** 

2 15222** 2 15622** 2 15222** 

6 15616** 6 15222** 6 15661** 

0 15662** 0 15224** 0 15643** 

2 15223** 2 15622** 2 15262** 

2 15624**   2 15232** 

11 15633**   11 15622** 

11 15223**     

12 15611**     

(،   ج هةةذه 15042، 15420 ج قةيم معةةام ت االيتبةا  ترا دة  دةسن ) (6)يتضة  مةن  ةث   
 .1511القيم خالة ادصائيا تنث مستوي 

 االتسال الثافيج لابعاخ:اانيا : 
معام ت االيتبا  دسن األبعاخ  الثي ة الايية ليمقيا ، تم تطبسم المقيا  تيةى تسنةة البوةت 

 ( معام ت االيتبا  دسن األبعاخ  الثي ة الايية ليمقيا :0)االستط  ية  يوض   ث   
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  (0) جدول
 معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس السلوك االندفاعي 

 الكليةالدرجة  األبعاد م

 **15261 ضع  الموادر  1

 **15023 ضع  التر ي  2

 **15231 السيوليات المنثاعة 3

(،  يةةةذلل تةةةم 15264، 15222(  ج معةةةام ت االيتبةةةا  ترا دةةة  دةةةسن )0يتضةةة  مةةةن  ةةةث   )
 التو م من االتسال الثافيج ليمقيا .

 صدق المحك الخارجي:
وامةةةةة  البادوةةةةةة بوسةةةةةاب معةةةةةام ت االيتبةةةةةا  دةةةةةسن  خاأل العسنةةةةةة  صااااادق المحاااااك الخاااااارجي:

( ليثياسة الوالية تيج مقيا  السيوك االنثااتج  مقيةا  السةيوك االنةثااتج 31االستط  ية )ج  
(   يةةايت النتةةائج تةةن   ةةوخ معامةةظ 2112 ،اتةةثاخ ) نةةوي تمةةراج الصةةاخي  تمةةر مصةةطفج النعةةا 

 1511ستوي (  هو خا  ادصائيا  تنث م15612ايتبا  )
 وام  البادوة بوساب ابات مقيا  السيوك االنثااتج باست ثا  الطرل التالية: الثبات:
 : ( مةةن المفووصةةسن،  ذلةةل ألج المقيةةا  31 ذلةةل تيةةى تسنةةة ديالةة ) معادلااة ألفااا كرونبااا

تيةةةى متةةةثيل ا اةةةج  مةةةن اةةةم يصةةةي  هةةةذا النةةةوع مةةةن  نةةةواع معةةةاخالت دسةةةاب الوبةةةات  لانةةة  
 (2) ة اى  ث  النتائج لما هج مي ص

  (,) جدول
 32معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونبا  ن= 

 ألفا كرونبا   األبعاد 

 15062 ضع  الموادر 

 15011 ضع  التر ي 

 15026 السيوليات المنثاعة

 21,12 الدرجة الكلية

لري ةةة اتةةاخ  التطبسةةم: وامةة  البادوةةة بوسةةاب معةةام ت ايتبةةا  القياسةةسن اليةةذاج تمةةا بفاصةةظ 
 سبوتسن تيى تسنة البوت االستط  ية  لان  معام ت االيتبا  لما هج موضوة اى  منج وثيه 

 (2)  ث  
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  (9) جدول
 32معامالت الثبات بطريقة اعادة التطبيق ن= 

 اعادة التطبيق األبعاد

 15042 ضع  الموادر 

 15023 ضع  التر ي 

 15036 السيوليات المنثاعة

 21043 الدرجة الكلية

(  ج  ميةةا معةةام ت ايتبةةا  المقيةةا  دةةسن التطبي ةةسن  ةةاألت 2) السةةادميتضةة  مةةن الجةةث   
 مرتفعة  مطمننة ل ست ثا  اج البوت الوالية.

 
 الخطوة الخامسة: التعليمات وطريقة التصحيح:

 التعليمات: -1
  تطس  التعييمات التالية لمن ي و  دتطبسم المقيا : 
 ميد البيانات ال اصة بالمستجس . -
 .  ال وبظ تطبي  وراأل  المقيا   -
 ال تو ث ا ابة صويوة   فري فالنة. -
 ال تترك  بايات دث ج ا ابة. -
ت ةةثي الثي ةةة تيةةج المقيةةا   ا ةةا لمسةةزاج التصةةوي  الو اةةج  ا ةةا ليجةةث    طريقااة التصااحيح: -2

 التالج: 

  (12) جدول
 أبعاد وأرقام عبارات المقياس

 الدرجة العظمي الدرجة الصغري  عدد العبارات األبعاد األساسية

 36 12 12 الموادر  ضع 

 24 2 2 ضع  التر ي 

 31 11 11 السيوليات المنثاعة

 92 32 32 الدرجة الكلية

تفسر الثي ة المن فضة بان فا  مسةتوي السةيوك االنةثااتج لةثي الطفةظ  تفسير الدرجات: -3
 دسنما تعنج الثي ة المرتفعة ايتفاع مستوي السيوك االنثااتج لثي الطفظ.
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 النوم : اعداد الباحثة. [ مقياس اضطرابات3]
هنةاك العثيةث مةن األسةباب التةج ختة   لةج تصةميم المقيةا   ] أ [ مبررات تصاميم المقيااس:

لثي الذاتويسن  تفضسظ البادوةة تصةميم  من ا وية   وخ الم ايي  المست ثمة لقيا  اضطرابات النو 
 مقيا  فا  ب  ل ست ثا  اى البوت الوالية.

تتاةةوج تمييةةة  تةةثاخ  تصةةميم المقيةةا  المصةةمم  المقياااس : ]ب[ اجااراءات إعااداد وتصااميم
( فطوات لظ فطو  من هذه ال طوات تكتم من ال طو  التةج تسةب  ا  تم ةث 2ليثياسة الوالية من )

لي طةةةو  التةةةج تيس ةةةا، دتةةةج تتةةةراب   ميةةةا ال طةةةوات  يصةةةب  العمةةةظ متاامةةةظ  اةةةج صةةةويت  الن ائيةةةة، 
 ل طوات: يمةن من ف   الكةظ التالج توضي  تيل ا

 الخطوة األولى : االطالع علي المقاييس المشابهة
اليعةة  البادوةةة تيةةى مةةا  تةةي  ل ةةا مةةن  لةةاي نظةةرى  خياسةةات سةةاب ة  يوةةوق  مرا ةةا ترييةةة  

   نبيةةة  ارياأل  النظريةةات المتعي ةةة بموضةةوع البوةةت  م ةةايي   افتبةةايات التةةى تنا لةة  اضةةطرابات 
لمسةت ثمة اةةى قيةةا  اضةطرابات النةةو   االسةةتفاخ  مةةن مةةن   ةةظ التعةرع تيةةى لةةرل  األخ ات ا النةو 

 الم ايي  العامة اج صياوة العبايات التج تناس  لظ بعث من األبعاخ  ذلل  ا ا  لي طوات التالية:
اإلل ع تيى الثياسات الساب ة ذات الصية بموضةوع البوةت  التةج تةم ترضة ا اةج الفصةظ  -

 .الوانج من هذه البوت
  . التعريفات التج تنا ل  م ايات اضطرابات النو تويسظ النظريات  -

 مما وام  البادوة باالستفاخ  من الثياسات  البووق الساب ة العرييةة  األ نبيةة  المرتبطةة د ةا.
 لةةةذا االسةةةتفاخ  مةةةن المعيومةةةات المو ةةةوخ  تيةةةى يةةةبةة اإلنترنةةة  تةةةن اضةةةطرابات النةةةو  لمةةةا وامةةة  

 الم ةةايي  العرييةة  األ نبيةة التةج  تيوة  ليبادوةة  تنا لةة  البادوةة باالسةتفاخ  مةن بعةض االفتبةايات 
 اضطرابات النو ،    التج تضمن  دنوخ     بايات وث تس م اج دناأل مقيا  البوت الوالية  من ا:

اسةةةتبياج تةةةاخات النةةةو  لةةةثي األلفةةةا   وائمةةةة الم دظةةةة السةةةيولية لالفةةةا  الةةةذاتويسن اتةةةثاخ  -
(Abel,2017) 

لةةةثي األلفةةةا   وائمةةةة الم دظةةةة السةةةيولية لالفةةةا  الةةةذاتويسن اتةةةثاخ اسةةةتبياج تةةةاخات النةةةو   -
(Micah, Kristin,2016) . 

 است ثم  البوت اسةتبياج تةاخات النةو  لالفةا  ,  اسةتبياج ن ةا  ال ةو   الصةعويات لقيةا   
 Schwichtenberg  ,Young ,Iosif ,Sigman ,Rogers ,Ozonoffالسةةةةةةةةةةةةةةيوك,  خياسةةةةةةةةةةةةةةة 

 ةةةةةث   م دظةةةةةات تكةةةةة ي  التودةةةةةث  وائمةةةةةة سةةةةةيوك الطفةةةةةظ , خياسةةةةةةة  ( التةةةةةج اسةةةةةت ثم 2113)
(Sikora, Johnson, Clemons, Katz, 2012)   اسةت ث  البةادووج اس ةا اسةتبياج تةاخات النةو
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 ,Taylor, Schreck) مقيةا  ااي نةث ليسةيوك التايفةج  وائمةة سةيوك الطفةظ ,  اسةت ثم  خياسةة 

Mulick, ,2012) . مقيا  ااي نث ليسيوك التايفج  استبانة مكة ت النو 
 ,Goldman, McGrew, Johnson, Richdale, Clemons, Malow) خياسةةة 

التج است ثم  استبياج تاخات النو  تنث األلفا   استبياج فا  بالوالةثين ليتعةرع تيةج ، (2011
التةج اسةت ثم  وائمةة  Henderson , Barry, Bader, Jordan (2011) سةيوك الطفةظ , خياسةة

 ,Rzepecka, McKenzie, McClure, Murphy)خياسة ، سيوك الطفظ  استبياج تاخات النو 

 اسةةت ثم  البوةةت  ةةث   م دظةةة الذاتويةةة ,  وائمةةة السةةيوك وسةةر السةةوي ,  اسةةتبياج نةةو   (2011
 الطفظ. 

 الخطوة الثانية: األسس الفلسفية والنفسية لتصميم المقاييس:
البادوة لبيعة تسنة البوت  ما توا    من صعويات  لذا ال ائمسن تيج يتايت م، لمةا يات  

دا ل   ج يةوج المقيا  بسي  اى موتواه  يعبر تن االمةانيات الوقي ة ل ذه الفنة. لما ياتة   ج 
يةوج تثخ العبايات  لةو  المقيةا   خوةة  باياتة  سةع  البادوةة اةج صةياوة العبةايات اةج صةويت ا 

ة  ج تاوج س ية،   اضوة،  وصسر ،  ال تومظ  مور من معنى   ج تقي  مةا  ضةع  لقياسة  األ لي
 خ ج ومو    ج تعبر تن    ات النظر الم تيفة،   ج تاوج االستجابة مفسث   وصسر .

 الخطوة الثالثة: صياغة أبعاد وبنود المقياس:
 الي األات  الم ةاد ت التةى ت ةثت ا بعث  ل ع البادوة تيى الم ايي  الساب ة  اإللاي النظري 

وامةة  البادوةةة دتوثيةةث  بعةةاخ المقيةةا   صةةياوة دنةةوخ المقيةةا :  ا ةةا  ،البادوةةة مةةا األلفةةا   معيمةةس م
لمةونات اضطرابات النو .  وام  البادوةة دبنةاأل الصةوي  المبثئيةة لمقيةا  اضةطرابات النةو   يتةيل  

  بعاخ   باي  مو تة تيج ا اة 33المقيا  من 
 تعريف اإلجرائي لألبعاد الفرعية للمقياس :ال

 وةة  النةةو  :  ي صةةث بةة  الةةثفو  اةةج النةةو  بصةةعوية  يظ ةةر اةةج صةةوي    ةةوخ صةةعوية تنةةث  -
 .دثاية النو   الب األ اج دالة ي ظة لمث  لويية اج السرير من دثاية  و  الت س  لينو 

 . ت خي  لج تث  است رايهسيوك النو  :  هج األاعا   الورلات التج توثق  اناأل اتر  النو   -
االسةةتي ا  لةةسُ  : هةةو ت طةةا النةةو  لةةس    تةةث  اسةةت رايه ,  اليسةةتطيا النةةو  مةةر   فةةري  يتجةةو   -

 اج المنز 
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  (11) جدول
 أبعاد مقياس اضطرابات النوم

 عدد العبارات األبعاد األساسية

 6  و  النو 

 14 سيوك النو 

 13 االستي ا  لس 

 33 الدرجة الكلية

 الرابعة: حساب الخصائأ السيكومترية للمقياس:الخطوة 
است ثم  البادوة تث  لةرل ليتيمةث مةن صةثل مقيةا  اضةطرابات النةو  من ةا.  أواًل: الصدق:

  ذلل تيى النوو التالج:
 الصدق المنطقي:

ي ةةةثع الصةةةثل المنط ةةةج )صةةةثل التاةةةوين الفرضةةةج(  لةةةى الوةةةةم تيةةةى مةةةثى تموسةةةظ المقيةةةا  
ج ااةر  الصةثل المنط ةج ت ةو  اةج  وهرهةا تيةى افتيةاي مفةرخات المقيةا  ليمسثاج الذي يقيس .  ي  

بالطري ة الطبقية العكوائية التج تموظ مسثاج القيا  تموس  صويوا ،  وث وام  البادوة دبناأل مقيا  
اضةةطرابات النةةو  بيبعةةاخه   ضةةا مفةةرخات مناسةةبة لقيةةا  لةةظ مةةةوج تيةةى دةةثه مةةن فةة   دسةةاب 

اظ مةوج،  ينثيل تو  هذا النوع من الصثل ما يسمج صثل الموةمسن، المتوس   الو ج النسبج ل
 ذلةةةل لتديمةةةث مةةةن مةةةثى  ضةةةوح المفةةةرخات  دسةةةن صةةةياوت ا،  مةةةثى مطاب ت ةةةا ليبعةةةث الةةةذي ُ ضةةةع  
لقياس ، تم تر  المقيا  اج صويت  األ لية تيى مجموتة مةن األسةاتذ  المت صصةسن اةج مجةا  

 اصةةة  ييةةا  األلفةةا ، دسةةت تةةم ت ةةثيم المقيةةا  مسةةبووا  الصةةوة النفسةةية  تيةةم الةةنف   الترييةةة ال
دتعييمةات توضة  ل ةم ماهيةة اضةةطرابات النةو   سةب  اسةت ثا  المقيةةا ، لبيعةة العسنةة،  ُلية  مةةن 

  مظ من م توضي  ما ييج:
 مثى انتماأل لظ مفرخ  ليبعث الذي تنتمج  لي   -
 توثيث اتجاه قيا  لظ مفرخ  ليبعث الذي  ضع   سفي .  -
 ال دنوخ المقيا  ما ال ثع الذي  ضع  من   ي . مثى اتف -
  يتبا  المفرخات باألبعاخ المر و قياس ا اى ضوأل التعري  اإل رائى لاظ بعث. -
 مثى مناسبة العباي  لطبيعة العسنة.  -
 الوةم تيى مثى خوة صياوة العبايات  مثى م ألمت ا ألبعاخ المقيا . -
  ضااة    دذع ما ييز .  دثاأل ما ي تردون  من م دظات دو  تعثيظ    -
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 تةةم دسةةاب النسةةبة المنويةةة التةةج توضةة  نسةةبة اتفةةال الموةمةةسن تيةةى لةةظ مفةةرخ  مةةن مفةةرخات 
( نسة  االتفةال 12)مقيا  اضطرابات النةو   يتضة  ذلةل مةن الجةث   التةالج:  يعةر   ةث   يوةم 

 دسن الموةمسن تيج دنوخ مقيا  اضطرابات النو .

  (12) جدول
 (12النسب المئوية للتحكيم على مقياس اضطرابات النوم )ن= 

 موافق م
تعديل 
 صياغة

 موافق م حذف
تعديل 
 صياغة

 موافق م حذف
تعديل 
 صياغة

 حذف

1 111% - - 12 21% 11% - 23 111% - - 

2 21% 11% - 13 111% - - 24 111% - - 

3 21% 11% - 14 111% - - 22 111% - - 

4 111% - - 12 111% - - 26 111% - - 

2 111% - - 16 111% - - 20 21% 21% - 

6 21% 11% - 10 111% - - 22 111% - - 

0 21% 11% - 12 111% - - 22 21% 11% - 

2 111% - - 12 111% - - 31 111% - - 

2 111% - - 21 21% 11% - 31 111% - - 

11 21% 11% - 21 111% - - 32 111% - - 

11 111% - - 22 111% - - 33 111% - - 

( يتضةة   نةة  تةةم اإلب ةةاأل تيةةى معظةةم المفةةرخات التةةج ديالةة  نسةة  اتفاو ةةا 12 ياسةةت راأل  ةةث   )
لمةا هةةج خ ج   ةةراأل  ي تعةةثيظ،  تةةم تعةةثيظ صةةياوة بةةاوج المفةةرخات دنةةاأل  تيةةى آياأل السةةاخ   % 111

 الموةمسن.
 وفي ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلي:

  تاخ  صياوة بعض العبايات اج صوي  مبسطة. -
 تعثيظ العبايات بوست تتضمن مووفا   اضوا . -
 ال العبايات المرلبة. -

 قامت الباحثة الحالية بحساب الخصائأ السيكومترية للمقياس على النحو التالى:
 أواًل :االتساق الداخلي

امظ االيتبا  دسن خي ةة  تم تطبسم المقيا  تيى تسنة البوت االستط  ية  ذلل لوساب مع
( معام ت االيتبا  دسن المفرخ  13)مظ مفرخ ،  البعث الذي تنتمج  لي  تيل المفرخ ،  يوض   ث   

  البعث الذي تنتمج  لي :
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  (13) جدول
 (32ن=)معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 االستيقاظ ليال سلوك النوم وقت النوم

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 62171** 1 20271** 1 63171** 

2 04271** 2 02371** 2 62171** 

3 02271** 3 01171** 3 63271** 

4 01371** 4 02471** 4 02271** 

2 64271** 2 02271** 2 62271** 

6 62271** 6 02271** 6 04271** 

  0 02471** 0 62071** 

  2 26271** 2 04271** 

  2 01271** 2 02271** 

  11 22071** 11 02371** 

  11 63071** 11 63271** 

  12 02271** 12 62271** 

  13 02071** 13 62671** 

  14 62371**   

 
(،   ج هةذه 15042، 15420(  ج قيم معام ت االيتبا  ترا د  دسن )13)يتض  من  ث   

 .1511خالة ادصائيا تنث مستوي القيم 
 االتساق الداخلي لألبعاد:

معام ت االيتبا  دسن األبعاخ  الثي ة الايية ليمقيا ، تم تطبسم المقيا  تيةى تسنةة البوةت 
 ( معام ت االيتبا  دسن األبعاخ  الثي ة الايية ليمقيا :14)االستط  ية  يوض   ث   

  (14) جدول
 جة الكلية لمقياس اضطرابات النوممعامالت االرتباط بين األبعاد والدر  

 الدرجة الكلية األبعاد م

 **15612  و  النو  1

 **15260 سيوك النو  2

 **15632 االستي ا  لس  3

(،  يةةذلل تةةم 15264، 15260(  ج معةةام ت االيتبةةا  ترا دةة  دةةسن )14يتضةة  مةةن  ةةث   )
 التو م من االتسال الثافيج ليمقيا .
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 صدق المحك الخارجي:
صةةةةةةثل الموةةةةةةل ال ةةةةةةاي ج: وامةةةةةة  البادوةةةةةةة بوسةةةةةةاب معةةةةةةام ت االيتبةةةةةةا  دةةةةةةسن  خاأل العسنةةةةةةة 

( ليثياسة الوالية تيج مقيا  اضطرابات النو   مقيا  مكةة ت النةو  لةثي 31االستط  ية )ج  
(   يةةايت النتةةائج تةةن   ةةوخ معامةةظ 2113الفةةا  اضةةطرابات ليةة  التودةةث اتةةثاخ )سةة ا  ال فةة ،

 1511  ادصائيا  تنث مستوي (  هو خا15220ايتبا  )
 الثبات: قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس اضطرابات النوم باستخدام الطرق التالية:

( مةةن المفووصةةسن،  ذلةةل ألج المقيةةا  31 ذلةةل تيةةى تسنةةة ديالةة ) معادلااة ألفااا كرونبااا : -1
تيةةةى متةةةثيل ا اةةةج  مةةةن اةةةم يصةةةي  هةةةذا النةةةوع مةةةن  نةةةواع معةةةاخالت دسةةةاب الوبةةةات  لانةةة  

 (12ئج لما هج مي صة اى  ث  )النتا

  (15) جدول
 32معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونبا  ن= 

 ألفا كرونبا   األبعاد 

 15022  و  النو 

 15040 سيوك النو 

 15026 االستي ا  لس 

 21,21 الدرجة الكلية

وام  البادوة بوساب معام ت ايتبةا  القياسةسن اليةذاج تمةا بفاصةظ  طريقة اعادة التطبيق: -2
 منةةج وةةثيه  سةةبوتسن تيةةى تسنةةة البوةةت االسةةتط  ية  لانةة  معةةام ت االيتبةةا  لمةةا هةةج 

 (16موضوة اى  ث  )

  (16) جدول
 32معامالت الثبات بطريقة اعادة التطبيق ن= 

 اعادة التطبيق األبعاد

 15062  و  النو 

 15021 سيوك النو 

 15033 االستي ا  لس 

 21053 الدرجة الكلية

(  ج  ميةةا معةةام ت ايتبةةا  المقيةةا  دةةسن التطبي ةةسن  ةةاألت 16)يتضةة  مةةن الجةةث   السةةادم
 مرتفعة  مطمننة ل ست ثا  اج البوت الوالية.
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 الخطوة الخامسة: التعليمات وطريقة التصحيح:
 التعييمات: -1

 المقيا : تطس  التعييمات التالية لمن ي و  دتطبسم 
 ميد البيانات ال اصة بالمستجس . -
 .وراأل  المقيا    ال وبظ تطبي   -
 ال تو ث ا ابة صويوة   فري فالنة. -
 ال تترك  بايات دث ج ا ابة. -
ت ةةثي الثي ةةة تيةةج المقيةةا   ا ةةا لمسةةزاج التصةةوي  الو اةةج  ا ةةا ليجةةث    طريقااة التصااحيح: -2

 التالج: 

  (10) جدول
 أبعاد وأرقام عبارات المقياس

 الدرجة العظمي الدرجة الصغري  عدد العبارات األساسيةاألبعاد 

 12 6 6  و  النو 

 42 14 14 سيوك النو 

 32 13 13 االستي ا  لس 

 99 33 33 الدرجة الكلية

تفسةر الثي ةة المن فضةة بان فةا  مسةتوي اضةطرابات النةو  لةثي الطفةظ  تفسير الادرجات: -3
 دسنما تعنج الثي ة المرتفعة ايتفاع مستوي اضطرابات النو  لثي الطفظ.

 رابعًا: خطاوات البحث
 تم ا راأل البوت  ا ا  لي طوات التالية:

 لةرل  مةا مرا عة االلاي النظةري  الثياسةات السةاب ة  توثيةث الفةر   األساسةية ليثياسةة  -
 البيانات المناسبة ل ذه الفر  .

 تةةةةثاخ  تج سةةةةز  خ ات البوةةةةت  وامةةةة  البادوةةةةة بمرا عةةةةة األخ ات  الثياسةةةةات السةةةةاب ة تيةةةةج  -
الصةةعسث العريةةج  األ نبةةج دةةو  قيةةا  مقيةةا  السةةيوك االنةةثااتج لةةثى األلفةةا   ينةةاأل تيةةج 

هما من  موةر األخ ات هذه المرا عة وام  بافتياي مقيا  مقيا  السيوك االنثااتج باتتباي 
 انتكايا اج البسنة العريية. 

 . تثت البادوة مقيا  السيوك األنثااتج -

  تثت البادوة مقيا  اضطرابات النو .  -
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تةةةةةم دسةةةةةاب ال صةةةةةائ  السةةةةةيةومترية لةةةةةاخ ات مةةةةةن صةةةةةثل  ابةةةةةات تيةةةةةج تسنةةةةةة البوةةةةةت  -
 االستط  ية التج تمااظ تسنة البوت األساسية.

تةةةةةم التطبسةةةةةم تيةةةةةى المجموتةةةةةة  ،السةةةةةيةومترية لةةةةةاخ اتبعةةةةةث االلمننةةةةةاج تيةةةةةج ال صةةةةةائ   -
 األساسية.

 تم است ثا  األسالس  اإلدصائية المناسبة الفتباي ار   البوت. -
تةةم تةةر  النتةةائج  ا ةةا  لفةةر   البوةةت،  تةةم تفسةةسرها اةةج ضةةوأل اإللةةاي النظةةري  الثياسةةات  -

 الساب ة.
 تم ت ثيم مجموتة من التوصيات  الم تردات لثياسات الد ة. -

 مسًا: األساليب اإلحصائية المستخدمةخا
است ثم  البادوة األسالس  اإلدصائية لوساب ال صائ  السيةومترية  إتثاخ  خ ات البوت 
ت    تيى است ثام ا إلابات صوة    تث  صوة ار   البوت،  إيجاخ ابات  صثل الم ةايي ، 

المست ثمة اةج العيةو  اال تما يةة،  مةن  SPSS نتائج البوت باالستعانة دبرامج الوز  اإلدصائية 
  هم هذه األسالس  اإلدصائية المست ثمة:

 المتوسطات  االنورااات المعيايية. -
 معام ت االيتبا . -
 معامظ ابات  لفا لر نباخ -

 البحث نتائج

 نتائج الفرض األول ومناقشتها:
ت درجااات " توجااد عالقااة دات داللااة احصااائية بااين متوسااطايةةن  الفةةر  األ   تيةةج  نةة  

األطفال الذاتويين علي أبعاد مقياس السلوك االنادفاعي والدرجاة الكلياة وأبعااد مقيااس اضاطربات 
   ليتو م من صوة هذا الفر  است ثم  البادوةة معةام ت االيتبةا  دسرسةوج النوم والدرجة الكلية

لفةةا  الةةذاتويسن ليتعةةرع تيةةج الع وةةة دةةسن  بعةةاخ السةةيوك االنةةثااتج   بعةةاخ اضةةطرابات النةةو  لةةثي األ
 ( نتائج الفر 12)دس  ت رير األم ات.  يعر   ث  
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  (,1) جدول
 معامالت االرتباط بين مقياس السلوك االندفاعي )الدرجة الكلية واألبعاد( 

 وأبعاد اضطرابات النوم والدرجة الكلية
 الدرجة الكلية االستيقاظ ليال سلوك النوم وقت النوم األبعاد

 **15424 **15322 **15222 **15464 ضع  الموادر 

 **15246 **15422 **15311 **15421 ضع  التر ي 

 **15402 **15321 **15346 **15323 السيوليات المنثاعة

 **21560 **,2151 **21464 **21555 الدرجة الكلية

 (21224=) 2125( وعند 21292= ) 52عند ن  2121مستوى الداللة عند 

مو بةة دةسن  بعةاخ مقيةا  السةيوك االنةثااتج  ييج:  ةوخ ت وةةيتض  مةن الجةث   السةادم مةا 
   بعاخ مقيا  اضطرابات النو  لثي األلفا  الذاتويسن.

 تفسير النتائج ومناقشتها :
 تضةة  مةةن فةة   القيةةا   ج هنةةاك ايتبةةا  دةةسن السةةيوك االنةةثااتج    ةةوخ اضةةطرابات النةةو  

التج هثا   لةج التعةرع (Abel,2017)  تفم ذلل ما خياسة  ،لثي األلفا  ذ ي اضطراب الذاتوية
اسةت ثم  البوةت اسةتبياج تةاخات النةو   ،تيج الع وةة دةسن النةو   السةيوك المكةةظ )سةيوك التوةثي(

 يةةايت النتةةائج  لةةج ايتبةةا  اضةةطراب  لةةثي األلفةةا   وائمةةة الم دظةةة السةةيولية لالفةةا  الةةذاتويسن
اضةةطراب ليةة  الذاتويةةة   يةةايت  يضةةا   لةةج  ج االسةةتي ا  لةةس   النةةو  بالسةةيوك المكةةةظ دةةسن  لفةةا  

 التةةج هةةثا   لةةج التعةةرع تيةةج  (Micah, Kristin, 2016) خياسةةة  ،يةرتب  بسةةيوك  يةةذاأل الةةذات
الع وةةة دةةسن  نةةواع موةةثخ  مةةن النةةو  لةةثي األلفةةا   ال ائمةةة السةةيولية لالفةةا  الةةذاتويسن  اسةةت ثم  

 يايت النتائج  لج ايتبا  اضطرابات النةو  بالسةيوك وسةر المنةتظم دةسن  البوت استبياج تاخات النو 
 لفةةةا  الذاتويةةةة دةةةسن األلفةةةا  الذاتويةةةة   يةةةايت  يضةةةا   لةةةج  ج االسةةةتي ا  لةةةس   يةةةرتب  بكةةةةظ لبسةةةر 

 Guanghai, Zhijun. Guangxing. Fan. Allison) خياسةة  ،بالمكةة ت السةيولية السوميةة

and Judith, 2015) ،ذه البوت  لةج توصةي  اضةطرابات النةو  لةثي األلفةا  الةذاتويسن  هثا  ه
الصةةسنسسن  اوةة  العوامةةظ اال تما يةةة  المكةةامظ العالايةةة  السةةيولية المرتبطةةة   ابتةة  البوةةت  ج 
هنةةاك ت وةةة ايتباليةةة دةةسن اسةةتبياج تةةاخات النةةو   المكةةة ت اال تما يةةة  السةةيولية هةةذا يةة خي  لةةج 

 ,Schwichtenberg, , Young, Iosif)لمةةا  يةةايت خياسةةة  ، يةةاخ  اضةةطرابات النةةو  تمومةةا  

Sigman, Rogers, Ozonoff, 2013). 
 هةةثا  هةةذه البوةةت  لةةج التعةةرع تيةةج الفةةرل دةةسن األلفةةا  الةةذاتويسن  األلفةةا  العةةاخيسن اةةج 

  يايت النتائج  لج  ج اج لظ المجموتتسن مكة ت النو  مرتبطةة بالسةيوك  متالسرات النو   السيوك
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  يةايت  ، االنسةواب اال تمةاتج ،ضع  االنتبةاه ، العث اج ،السسد  المكة ت السيولية موظ ال يم
 هةثا  هةذه البوةت  لةج البوةت  (Sikora, Johnson, Clemons, Katz, 2012)نتةائج خياسةة 

تةةن الع وةةة دةةسن مكةةة ت النةةو   السةةيوك  انةةاأل الن ةةاي  وةةث  خ ةةرت النتةةائج   ةةوخ ت وةةة دةةسن سةةيبية 
  ج األلفةةا  الةةذين يعةةانوج مةةن مكةةة ت متوسةةطة  لةةج  ،مكةةة ت النةةو   السةةيوك  انةةاأل الن ةةاي دةةسن

لما دسن  النتائج  ن  الار ل  وهريةة  ،بسيطة اج النو  تظ ر المكة ت السيولية بكةظ  يث   مبر
  يةةايت نتةةائج خياسةةة  ،اةةج مكةةة ت النةةو  تنةةث األلفةةا  اةةج تمةةر ماوبةةظ المثيسةةة  تمةةر المثيسةةة

(Taylor, Schreck, Mulick, 2012) ،  هةثا  هةذه البوةت  لةج البوةت تةن الع وةة دةسن النةو 
  يةايت النتةائج  لةج  ج نتةائج األلفةا  الةذين ينةاموج سةاتات  وةظ فة     السيوك التايفج  المعراةج

اليسظ لثي م وصوي اج  خائ  السيوك التايفج ف   السو   وصوي اج التفاتظ اال تماتج  وصةوي 
 ,Goldman, McGrew, Johnson)اةةةج التواصةةةظ اليفظةةةج , لمةةةا  يةةةايت نتةةةائج خياسةةةة 

Richdale, Clemons, Malow, 2011) ذه البوةةت  لةةج تيمسةةث الع وةةة دةةسن النةةو  هةةثا  هةة
 السيوك  توصي  البوت  لج  ج األلفا  سد النو  لثي م مكة ت سيولية موظ العث اج ,  السيوك 

 ,Henderson)النمطج ,  النكا  الزائث  مبر من  صواب النو  الجسث , لما  يةايات نتةائج خياسةة 

Barry, Bader, Jordan, 2011) ،  لةةج التعةةرع تيةةج الع وةةة دةةسن النةةو  هةةثا  هةةذه البوةةت
 الةةر تسن  السةةيوك ال ةةاي ج   يةةايت النتةةائج  لةةج ويةةة النةةو   اضةةطراب  يةة ار تيةةج سةةيوليات الطفةةظ 

 (Rzepecka, McKenzie, McClure, Murphy, 2011)لما  يايت نتائج خياسة ، ال اي ية
وك  توصةةي  البوةةت  لةةج  ج هةةثا  البوةةت  لةةج المتالسةةرات المتعي ةةة بمكةةة ت النةةو   ت وت ةةا بالسةةي
 Borge et لذلل خياسة ) ،مكة ت النو  هج  تيج متنبد بالسيوك المكةظ تنث األلفا  الذاتويسن

al, 2012 بعنةةواج مكةةة ت النةةو  لةةثي األلفةةا  الةةذاتويسن خياسةةة لوليةةة  هةةثا  هةةذه الثياسةةة  لةةج )
( مةةةن %22اإلتاوةةةة  لةةةاج مةةةن م )معراةةةة مةةةثي انتكةةةاي األيل  النةةةو  لةةةثي تسنةةةة مةةةن األلفةةةا  ذ ي 

 ل ث  خ رت النتائج انتكاي نسبة األيل دسن الواالت التج تعةانج  ،األلفا  الذاتويسن من  اراخ العسنة
لمةا ذلةرت خياسةة  ،من الذاتويةة تكةر   ضةعاع م اينةة دةسن بةاوج  اةراخ العسنةة مةن اإلتاوةات األفةري 

(Mayes & Susan, 2009)  بمكةة ت النةو  لةثي األلفةا  الةذاتويسن تنةواج المتالسةرات المتعي ةة
 هةةةثا  الثياسةةةة  لةةةج البوةةةت تةةةن نو يةةةة الع وةةةة دةةةسن مكةةةة ت النةةةو    تةةةرا   فةةةري تظ ةةةر لةةةثي 

  خ رت  ،است ثم  الثياسة استبياج مكة ت النو   وائمة امنباخ لسيوك الطفظ ،األلفا  الذاتويسن
 تزيةةث مةةن دةةث  المكةةة ت السةةيولية  هةةذه النتةةائج بةةيج مكةةة ت النةةو  تترااةةم مةةا اضةةطراب الذاتويةةة 

،  االمتنةةةاب ،  ال يةةةم ،  اةةةر  الورلةةةة،  ضةةةع  االنتبةةةاه  ، العةةةث اج ،التمةةةرخ)المكةةةة ت السةةةيولية 
 ,Cotton)  يةايت خياسةة   ، ت ي  المزال(  تزخاخ هذه المكة ت ما يث  دةث  اضةطراب الذاتويةة

Richdale, 2006) ثي األلفةةا  الةةذاتويسن  الةةثا ج  ذ ي بعنةةواج  صةة   الةةثي لمكةةة ت النةةو  لةة
 هثا  هذه الثياسة  لج التعرع تيج العوامظ التج ت ار تيج اضةطراب   نمةا   ،مت  مة دراخي ييج
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النةو  دسةت وامةة  بم اينةة التصةةويات  األ صةاع الوالثيةة الضةةطرابات النةو  لةةثي األلفةا  الةةذاتويسن 
   ةةةةث  ج  ،األسةةةةر التةةةج د ةةةةا هةةة الأل األلفةةةةا  ذ ي مت  مةةةة خا ج  ذ ي مت  مةةةةة دراخي ييةةةج خافةةةةظ 
  ج  ،( مةةرات منةة  لةةثي األلفةةا  الةةذاتويسن4انتكةةاي اضةةطرابات النةةو  لةةثي انةةات اإلتاوةةة األتيةةج )

مكة ت االست راي تيج الفرا   الي ظة  اناأل النو   تث  االست راي اج النو   النعةا  بالن ةاي لانة  
  .يائعة لثي األلفا  الذاتويسن

البادوة   وخ ت وة دسن السيوك االنثااتج  اضطرابات النةو  بةيج دةث ق اضةطرابات  تيي  
اج النو   تث  النو  بعثخ الساتات الاا ية ي ار تيج تمظ الثما   يالتالج يسةب  فيةظ اةج السةيوك 
 خ ةةوي السةةيوك االنةةثااتج الةةذي يةة ار تيةةج تصةةراات األلفةةا   تنةةث دةةظ مكةةةية اضةةطرابات النةةو  

  .سيوك  يالتالج تن فض دث  السيوك االنثااتجسوع يتوسن ال

 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:
أنه يمكن التنبؤ بالسلوك االندفاعي من خالل اضطرابات الفر  الوانج: ين  الفر  تيى 

 ليتو م من صوة هذا الفر ، وام  البادوة باست ثا  تويسظ االنوثاي البسي  لقيا  مةثى  ،النوم
 لسيوك االنثااتج من ف   اضطرابات النو .امةانية التنب  با

باست ثا  افتباي ت ثير خالة االنوثاي   ث  ج  نسة  نمةوذل ليع وةة دةسن السةيوك االنةثااتج  
(  هةةةج قيمةةةة متوسةةةطة  تعنةةةى 17321) 2R اضةةةطرابات النةةةو  هةةةو النمةةةوذل ال طةةةج  ييالةةة  قيمةةةة 
يعنةةةى وةةةثي  النمةةةوذل تيةةةج تفسةةةسر ممةةةا  %32 مةانيةةةة تفسةةةسر التالسةةةر اةةةج السةةةيوك االنةةةثااتج دثي ةةةة 

( 1711(  هةةةج قيمةةةة خالةةةة تنةةةث مسةةةتوي معنويةةةة )225030الع وةةة دةةةنف  الثي ةةةة,  ييالةةة  قيمةةةة ع )
  هج خالة ادصائيا .305112 ييال  قيمة الواد  

  (19) جدول
 تحليل االنحدار المتعدد الضطرابات النوم في التنبؤ بالسلوك االندفاعي

 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحديد

 قيمة ف
 المتغير
 المستقل

 قيمة
 االنحدار

B 

 االنحدار
 المتعدد
Beta 

 قيمة
 ت

 الداللة
 اإلحصائية

السيوك 
 االنثااتج

17260 17321 225030 
اضطرابات 

 النو 
15411 15260 45062 1511 

 .  ج اضطرابات النو  منبنة بالسيوك االنثااتج (12) تكسر النتائج اى  ث   

   يما ييج معاخلة االنوثاي:
 اضطرابات النوم(× 21421+ )301122السلوك االندفاعي= 
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 المراجع:
( : ااتييةةة اإلييةةاخ الجمعةةج المسةةتنث ليعةة ل الجةةثلج السةةيولج اةةج 2116آالأل تيةةج مومةةث ) -

ففةةض االنثاا يةةة  السةةيوك الت ريبةةج لةةثي لالبةةات الصةة  العايةةر، يسةةالة ما سةةتسر، لييةةة 
 الثياسات العييا، الجامعة ال امكية، األيخج. 

( : ااتيية درنامج باست ثا  استراتيجية التعيم التعا نج اج تنمية 2112 مانج  دمث صادر ) -
االنتبةةاه اإلنت ةةائج   اةةره تيةةج ففةةض سةةيوك االنثاا يةةة لةةثي األلفةةا  ذ ي صةةعويات الةةتعيم 

 (. 42النمائية، مجية اإليياخ النفسج تثخ )
نامج تعثيظ سةيوك اةج ففةض ( :  ار در 2112 نوي تمراج الصاخي،   دمث مومثالكولج ) -

 (، لسبيا.13االنثاا ية لثي تسنة من  لفا  التودث، مجية البووق األماخيمية، العثخ )
( : ااتيية درنةامج تةثييبج وةائم تيةج 2112 نوي تمراج الصاخي،  تمر مصطفج النعا  ) -

انيات تعثيظ السيوك اج ففض اضطراب السيوك االنثااتج لةثي تسنةة مةن  لفةا  التودةث، 
 (. 4تثخ ) جية ليية ارخاب،  امعة مصراتة، لسبيا،م

( : اضةطرابات النةو   ت وت ةا بالسةيوك السةومج لةثي تسنةة مةن 2112 يماج سامج يوس  ) -
 ت مسذ المردية االدتثائية المصادسن بطي  التودث، يسالة ما ستسر،  امعة ديواج.

ذلاأل اال تمةاتج لةثي ليبةة ( : السيوك االنثااتج  ت وت  بال2114دياج داب  النعيمات ) -
المردية األساسية العييا اج مثيرية تريية  تعييم لواأل المزاي الجنويج، يسالة ما سةتسر، لييةة 

 الثياسات العييا،  امعة م تة، األيخج. 
 و يةةةة  ييةةةةز ،  ي يةةةةرت  ادةةةةظ تر مةةةةة تبةةةةث العزيةةةةز السةةةةسث الكةةةة  ،   يةةةةثاج السةةةةرلا ي  -

طريسن سيوليا : النظريةة  التطبسةم. اإلمةايات : خاي ( تريية األلفا   المراه سن المض٠٢٠٢)
 الاتاب الجامعج.

( : اضةةطرابات النةةو   ت وت ةةةا بالمكةةة ت السةةيولية لةةةثي 2112فولةةة  مسةةظ األنصةةةايي ) -
(. امعة    26(، العثخ )0تسنة من  لفا  التودث، مجية التريية ال اصة  التيهسظ، المجيث )

 ال ري. ث 
يسةةةالة ما سةةةتسر،  األمةةةاخيمج  ت وت ةةةا بالسةةةيوك االنةةةثااتج ،( الةةةذات 2112 ينةةة  معسةةةزه) -

 المسسية. الجزائر.  –منكوي ، ليية العيو  االنسانية  اال تما ية،  امعة مومث دوضياع
( : اإلنثاا ية لثي تسنة مةن ليبةة 2114سامر تثناج تبث ال اخي   مجث  دمث  دو  ثي ) -

ذات اةةةج ضةةةوأل متالسةةةرات الت صةةة   النةةةوع الجامعةةةة العرييةةةة المفتودةةةة  ت وت ةةةا دتولسةةةث الةةة
 (. 1(، تثخ )12 المستوي الثياسج، مجية العيو  التريوية  النفسية، مجيث )

( سةةةيةولو ية التودةةةث )األ تسةةةز ( الطفةةةظ الةةةذاتوي دةةةسن ٠٢٠٢سةةةييماج تبةةةث الوادةةةث يوسةةة .) -
 الرتاية  التجن . المنصوي ، المةتبة العصرية.
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( : السةيوك االنةثااتج لةثي  لفةا  2114سمسر  تبث الوسسن لاخم  إيواي منتصر يةع ج ) -
الريةةا   ت وتةةة  دةةةبعض المتالسةةرات، مجيةةةة البوةةةوق التريويةةةة  النفسةةية، مجيةةةة لييةةةة الترييةةةة 

 (. 43 امعة بالثاخ تثخ )
راك ( : النو ، المكة ت، التكة ي ، العة ل. ال ةاهر ،  يتة2112لايل  سعث   لف  لوية ) -

 ليطباتة  النكر. 
 ( : اضطراب الذاتوية. ال اهر  تالم الات .2111ت  تبث الباوج  دراهيم ) -
( : مكةةة ت األلفةةا  السةةيولية  االنفعاليةةة. خاي الواةةاأل لةةثنيا 2111االمةةة الزهةةراأل النجةةاي ) -

 ليطباتة  النكر : اإلسةنثيية.
معالجت ةةةا  لاتر نيةةةا ، تةةةالم ( : تصةةةميم البوةةةوق الايايةةةة   2112ممةةةا  تبةةةث الومسةةةث  يتةةةوج ) -

 الات ، اإلسةنثيية. 
، التكة ي  الووايةة  العة ل ( : اضطرابات النو ، األسةباب،2116مجثي مومث الثسووج ) -

 ال اهر ، األنجيو المصرية. 
( : ااتيية درنامج لتنمية الذلاأل االنفعالج لثي تسنة من 2114منا  تبث ال الم  اب الي  ) -

تةةةةثخ  مجيةةةةة لييةةةةة الترييةةةةة،  امعةةةةة الزوةةةةا يم، النثاا يةةةةة العث انيةةةةة،المةةةةراه سن ذ ي المسةةةةو  ا
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