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ضوء  فيالسلوكية لدي األطفال التوحديين  بالمشكالتمشكالت الحسية كمنبأ ال
 بعض المتغيرات الديموجرافية

 1وليد جابر عبد اللطيفالباحث /                                                 

 المستخلص

 أيلدد ا افالددلت التيندد لى    لددا  الحسدد  إلددا التفددلى الددا الم دد     ال راسدد  تهدد            
 –مد ا ُنبأدب جيددديا م دلوك سددليا   مدا افبدد  عل اتأدلر عفددت مد  المتفىددلا  ال  م لا  د   البددي  

كينددت اىبدد  الأحددك مدد  ُكينددت اىبدد  ال راسدد  مدد   ،الفمددك –مسددتيي التفلدد      مدد  أ ل ددل  511 ُ 
الألندك مي دلا الم د    الحسد    معطليقد  ام  د ،  اسدتخ  ب ا د  التيند أاللت اضطلا أمير

 الطلددديل مي دددلا ُقددد لل التينددد   ااددد اا الألندددك   مي دددلا الم ددد    السدددليا    ااددد اا الألندددك    
(CARS)،  يصددلت نتددللد ال راسدد تيددد   ددل ت دا  ا لدد  إنبددلل   جددى  متيسددطل  ارددددل  ل ُ 

ًل لمتفىل البي   داير /اندل(  الدا مي لسد  الم د    الحسد    الم د    افاللت التين لى    ق
ُيدددددد   دددددل ت دا  ا لددددد  إنبدددددلل   جدددددى  ارددددددل  افالدددددلت  ددددد   الم ددددد    الحسددددد   ، السددددليا  

ُيد   ل ت دا  ،  الم     السليا      قل لمؤهك اليال   ج  ن مؤهك، اا ااي، ثلنيي، دلمف  
ردددل  افالددلت التيندد لى    قددًل لمتفىددل امددك اليالدد    فمددك /  ا لدد  إنبددلل   جددى  متيسددطل  ا

 م د  التبؤدؤ عللم د    السدليا     فمك  الا مي لسد  الم د    الحسد    الم د    السدليا   
  م  ب ت الم     الحس   ل ي افاللت التين لى 

 :الدراسةمشكلة 

 افبىددل  السددبيا   دد  ال راسددل  ُبل لتهددل التدد  الم دد    أهدد  الحسدد   مدد  الم ددلوك ُفتؤددل
 اضددددطلاب عبندددد  الحسددد  ا ضددددطلاب ليصددد  نىددددك التينددد ، ا دددد  اضدددطلاب د ي  اف ددددلاا لددد ا

 لتُلب  الت  الخلرد  ، المثىلا  م  البلار  للمفليمل  ال ملغ مفلل      قبير  سؤب ابؤ 
 ا دد  هبددلك  بددأ    للتددلل  الطلددك  لهددل لتفددل  التدد  الحسدد   المياقدد  إاراك  دد  صددفي   الىهددل

  6: 2157الحملاي، ر حل ي،  الؤىئ   لمتطلأل  مبلسأ  است لعل  ُي ىل   

ومدددل ُدددُلأا الم دددلوك الحسددد   أ تدددًل علضدددطلاعل  البددديم  السدددليا ل  الم ددد ل  أثبدددل  ُبدددل ت 
اليدأل  اب  أاللت التين  نىك ان نسلس   التد  ت ُلفدب ا رًا هلمدل  د  انتقلل د  الطفدلم  ر دت 

 (Hollway et al., 2013: 2830- 2843, Chistol et al., 2018: 583-591)  الطفلم 

                                        
 جامعة القاهرة. –باحث دكتوراة بكلية التربية للطفولة المبكرة  1
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 أن هددلنتلل  أ ضددحت  التدد  (Tomehek, Little, & Dunn, 2015ُ  ددىل اراسدد  
 السددليك  ادد ل  لألالددلت البملل دد  المهددلرا  مختلدد  الددا الحسدد   المفلل دد  فنمددل  الدد ات التددبثىل
  التك ل 

 التالية: سللةاأل في الحالييمكن تحديد مشكلة البحث  وبناء على ذلك

  هددددك  م دددد  التبؤددددؤ عللم دددد    السددددليا   مدددد  بدددد ت الم دددد    الحسدددد   لدددد ي افالددددلت
 التين لى ؟

  الم دد    الحسدد   لدد ي افالددلت التيندد لى    قددل لددأفت المتفىددلا    دد مددل هدد  اللددل ت
 افمل ؟ني  الطلك، مؤهك  ل  افمل، امك  ل   ال  ميدلا    

  الم دد    السددليا   لدد ي افالددلت التيندد لى    قددل لددأفت المتفىددلا    دد مددل هدد  اللددل ت
 ني  الطلك، مؤهك  ل  افمل، امك  ل  افمل ؟ ال  ميدلا    

 أهداف البحث: 

  التفلى الا م ي ام لن   التبؤؤ عللم     السليا   م  ب ت المظلهل الحس   -5
 لي لا الم لوك الحس    السليا   ل ا أاللت اضطلاب ا   التين   مي لاإا اا  -2

الم دددد    الحسدددد   لدددد ي افالددددلت التيندددد لى    قددددل لددددأفت   دددد التفددددلى الددددا اللددددل ت  -3
 المتفىلا  ال  ميدلا    

الم دددد    السددددليا   لدددد ي ا الددددلت التيندددد لى    قددددل لددددأفت   دددد التفددددلى الددددا اللددددل ت  -4
 المتفىلا  ال  ميدلا    

 :لبحثأهمية ا

 : يليتتمثل األهمية النظرية لهذا البحث فيما 

ُقدد م ُلاثددًل نظليددًل ليضدد  ُفليدد  اضددطلاب ا دد  التيندد   ببللبدده  الم ددلوك الحسدد    -5
  السليا    ببللبهل  البظليل  الملسل  لهل 

ازا لا ا ا افاللت د ي اضطلاب ا   التين   ال ل   حتلدين إلدا اُلند  الللصد  لهد   -2
    الم تما للتفل    ال مد 

قلدددد  الخؤددددل   المفليمددددل  ابدددد  أهددددلل  اضددددطلاب ا دددد  التيندددد  ندددديت الم ددددلوك الحسدددد    -3
  السليا   ل ا أجبلله  المبلجى  علضطلاب ا   التين  
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 : يليلهذا البحث فيما  التطبيقيةتتمثل األهمية 

 لي لا الم لوك الحس    السليا   ل ا أاللت اضطلاب ا   التين    مي لاُبم    -5
التق م م  ب ت نتللد الأحك  المقتلنل  نحي ُيد   المفلمى   المتخببدى   د   ضدا  -2

 ُسلا     ُفل   افاللت د ي اضطلاب ا   التين   الت الخطا  الؤلامد 
 م ددد  لبتدددللد الأحدددك أن لبىدددل الطليدددا أمدددلم اسدددل ا الدددلت المبدددلجى  علضدددطلاب ا ددد   -3

 له  التين   ُيدىهه  لطلت  نليت ج لك لمسلا   اجبل

ضي  نتللد ال راس  الحلل   جبل  جلامد ُ ريؤ   لخلت ن   الم     السدليا       م    -4
 جبل  الا ا ج الم     الحس  

 مصطلحات البحث اإلجرائية:

 :ال د   –الأبدل  –هد  أي بلدك  د  الحدياا المختللد  مثدك  السدما  المشاكل الحسيية–
الت  ت   الحس ال هلى ي عحىدك   دين ملدل  الحسلسد   ُ دلث المثىدلا  المختللد   –اللمس 

ظهل ال   ا مل   ا فلت ُ لك الا دل    ا  ضع   اإلنسلا جهل ُ 
 أي  فددك دسدد ي  ددلهل  مثددك ايأدد  امددلم ُياصددك الطلددك مددا  ي: هددالمشييكالت السييلوكية

اللفييدددددد   افولا م دددددد  ا بددددددلي  ا   حدددددديت ا ن إوسددددددلع  المهددددددلرا  المختللدددددد   ا اراو دددددد    
  ا دتملع      الخ 

   اضددطلاب ا دد  ال اُييددAutism Spectrum Disorder  فددلى الألنددك اضددطلاب 
ا   ال اُيي  عبن : اضطلاب ابؤ  نملل  لؤ أ    الظهير    ملنل  الطليل  المأ ل ، 
 يتتم  قبير    التللاك  التياصك ا دتملا   سدليا ل  نمط د  متكدلر  مدا  دل  أ  

 ُ ن     ا ست لع  الحس    امل  قلا علفا ا  المستخ م     ال راس  الحلل   

 :ودراسات سابقة نظري إطار 

 تعريف اضطراب طيف التوحد:

 قؤدك لد  الطلدك لتفدل  مفقد   ابدؤ  نمدلل  اضدطلاب ا   التين  أن  اضطلاب  فلى
 أ  ادددلم نمدددلل  اضدددطلاب أنددد  الدددا إل ددد  البظدددل  يم ددد  ن لُددد ، مددد ا  ي زمددد  امدددلث، مددد  الثللثددد 
 قلصل  سليا   است لعل  هىئ  الا  يظهل الطلك، نمي ديانب م  الف ل  الا سلًأل لؤثل مبت ل

  55: 2154 ، اؤددد  اللدددد ادددلات   داُدددد  نددديت التقيقددددا إلدددا عللطلدددك ُدددد  ا الفللدددب،  ددد   سدددلؤ  
 Autism Society of USA, 2015  
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 انتشار اضطراب طيف التوحد:نسبة 

 قد  أند   DSM-V  الخلمس  الطأف   اإلنبل  البلس   ا ضطلاعل  ُ خ ص الىك ن ل
 مد   %5  ال  ت م   غىلهل افملي    المتح   الي  ل     ال اُيي  اضطلاب انت لر نسأ  جلفت

  افبىل  اآل ن      ه ا الس لن ا ا إدملل 
 America Psychiatric Association, 2013: 33  

 الا البفى  المحل  عسدلطب  امدلن دادل الملاد  الدياب  ل نبدل   المفليمدل  إلدا أن 
اددد اه      يقددد ر2156ا ددد  التينددد  بدد ت ادددلم   اضدددطلابهبددلك ُ الددد   ددد  اددد ا افالددلت د ي 

   يقدد ر ب 2157  الددك مسدد ك جأطلقدد  مفددلت  ئدد   ُيندد  ، مقلرندد  عفدد اه  بدد ت اددلم  811 
  زار  التبم ددددددددددد    54: 2151 نبدددددددددددل   المفليمدددددددددددل  ، الملاددددددددددد  الدددددددددددياب  ل  ك  الددددددددددد5525 

          32: 2158ا دتملع  ،
 أعراض اضطراب طيف التوحد:

 [ األعراض السلوكية:1]

 الددددث ( السددددبيا   دددد  سددددليا ل   ددددديا ل نظددددين    افهددددك أن  2154  أشددددلر الؤددددؤ  ي 
لدل   دل  القلا، إلا ُ ايا الطلك امل م  اف لا   د  ُدببلث  اد م اإلاراو د  مهلراُد  مسدتيا   ُر

 اللدل ت  ُظهدل امدلث  د  هد  عمد  ابت اد  ابد   لكد  عد  المح طد  عللؤىئد   اهتملم  اللف  اوتسلب
 :افالا  ه ث أه   م  ا دتملع  ، ال يانب     بلص   اضح ،

 صفي ل ، ا دتملع   المهلرا     صفي ل ، للف   ا دتملا  الفلم  ا ستخ ام    قبير(
ىب  عللفمك ا لت ام ما بلص  اهتململ ، ا دتملا  التياصك       37: 2151 سهىك، اللُ 

   31: 2154 الؤؤ  ي، 

 ,Thye, Bednarz, Herringshaw, Sartin, & Kana  هدي مدل أشدلر  إل د  اراسد 

   ج راس  نظلي  ه  ت إلا اراس  المفلل   الحس   ابند  افادلا  افسلسد    د  2157
 التين  اضطلاب ا   

السلوك: أنماط[ 2]  

 ادددد م مبلسددددأ ، غىددددل عبشدددد ل  ال الدددد  التفلددددا سددددؤب، جدددد  ن  الأ ددددل  أسددددألب، جدددد  ن  التددددح 
 اإلنسدددلا اددد م غليدددب، ع ددد ك الىدد ل  هددد  أ  الدددلأا هددد  مثددك غليأددد  نلادددل  عدددلفل ، اإلنسددلا
 أ فدددلت الدددا اإلصدددلار الأبدددلي، التياصدددك ضدددف  مبلي ددد ،  غىدددل شدددلد  عطليقددد  اللفدددب عدددللخطل،
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 ا  التفؤىل اآلبلي ، ا   الف ل  الين   الملل ، الخميت الملل ، الب ل  ا نلفلت، سلا  مفىب ،
   11: 2151 اياث،   اللفيي  التفؤىل م  ج   علإل مل ا  رغألُ 

بل لدت اراسد    ُ Abdel Karim & Mohammed, 2151    ال لندب السدليك الحلاد
 الممى  للطلك التين   دل   نتلل هل متلق  ما 

  :اللغوية الخصائص[ 3]

  يؤدد أ لتكلمددين    مددبه  %11 إن نىددك الدد اُييى ، لألالددلت الممىدد   الخبددللص أهدد  مدد 
 اف لا   الث ث  افشهل     ر مل مأ لًا، اللفيي  القبير مؤشلا   هير

  26: 2152 ال ل ،  محى 

 االجتماعية: الخصائص[ 4]

 عبدير  سديا  اللفد    دلل  استخ ام الا الق ر : عبن  إدلال لً  ا دتملا  التياصك  يفلى
: اآلُ ددد  المهدددلرا  اللفددد    دددلل   ُتتدددم  علفلل ددد  اآلبدددلي  مدددا للتياصدددك للظ ددد  غىدددل أ  للظ ددد 

 الددب – اآلبددلي  مددا الحدديار ُأددلات – الم ددلال ادد  التفؤىددل – ا نتأددلث ددد ب الددل ت، الطلددب، 
    يفلن  د ي اضطلاب التين  م  القبير    التياصك  التللاك ا دتملا   مفليم    اطل 

  15: 2151 محم ، 
الا ا بت ى    المهلرا  ال اُ    Smith2156اراس  سمىك   هي مل ُبل لت  اراس  

   Schaaf, et al  , 2154التين لى   اراس    ا دتملع   لألاللت 

 المحور الثاني: المشكالت الحسية والسلوكية ألطفال اضطراب طيف التوحد:

 االضطرابات الحسية:

 افبىل  السبيا     ال راسل  ُبل لتهل الت  الم     أه  الحس   م  ا ضطلاعل  ُفتؤل
 اضددددطلاب عبندددد  الحسددد  ا ضددددطلاب ليصددد  نىددددك التينددد ، ا دددد  اضدددطلاب د ي  اف ددددلاا لددد ا

 لتُلب  الت  الخلرد  ، المثىلا  م  البلار  للمفليمل  ال ملغ مفلل      قبير  سؤب ابؤ 
 ا دد  هبددلك  بددأ    للتددلل  الطلددك  لهددل لتفددل  التدد  الحسدد   المياقدد  إاراك  دد  صددفي   الىهددل

 ال دددددلقل ي،   6: 2157،ير حددددل ي، الحمدددددلا  الؤىئددددد   لمتطلأدددددل  مبلسددددأ  اسدددددت لعل  ُدددددي ىل  دددد 
2151 :215   
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إلددددا التحقددددا مدددد   فلل دددد  جلنددددلمد ُكلمددددك نسددددا  دددد  بلددددت عفددددت   ددددا اراسدددد  هدددد  ت 
الم     السليا   الحس   ل ا افاللت ال اُييى ،  ق  أشلر  البتللد إلا  فلل   جلنلمد التكلمك 

   284: 2151الحسا    ُخف   الم     السليا   الحس   ال لرن ، 

 مسددتيا  مدد  ُتأددلل  التدد  الحسدد   ا سددت لعل  مدد  متبلسددق  غىددل أشدد ل ً  الدد اُييى   نظهددل
 نسد   قبدل  مد  فوثدل لبتأ  التين لى    م   هبلك المُللا مستيي الب ل إلا  المبخلت الب ل 

 اليقدت  د   لكبد  عبدلي  أ  سدمع   م دلوك ل  د   ادبن مدبه  الدأفت  ظهدل ومل اليقت، نلس   
تأددلل  الملددلد ، التددي  أ  الخل ددت البددي  مثددك المثىددلا  لددأفت سددليف  اسددت لع   نظهددل نلسدد   ُ 
  47: 2154 ار يش،    ش ُهل اردتهل نىك م  آلبل الك م  الحس   الخبللص ه ث

 المفلل دد   دد  قبددير إلددا للدددا التيندد لى  ابدد  ا دتمددلا  القبددير ديانددب مدد  ا لدد  إن
   فدددك اليقدددت مفظددد  المددد ب   مددد  متفددد ا  قبددديا  مفلل ددد  الدددا القددد ر  اددد م إن نىدددك  الحسددد  
 ممدل للفل د ، صدعًأل أمدًلا   دين  الفىبدى  عللتقل   ا ُبلت ال س   لف  المبطيق  الكلمل  جى  ال ما

 :Sarah, Ryan & Mark, 2015) (Fergus, 2018: 236)علل اُيي    مقتلنلً  دميًاا  ت  

142   

 نسبة انتشار المشكالت الحسية بين األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:

  الحسددد   مددد  الخبدددللص افسلسددد    ددد  اضدددطلاب التينددد هبدددلك اُلدددلت ان ا ضدددطلاعل  
 Gal, Dyck & Passmor,2010: 453- 461  

 أالدلت لد ا الحسد   ا ضدطلاعل  نسدأ  أن إلدا  (Baranek, 2006:591-461  ي دىل
  دد  البمددي الددا سددلؤ  ُددبثىل ابدد  لبددتد ممددل  %11 – %42  مدد  ُتددلا   التيندد  ا دد  اضددطلاب

 ال د  لتُلدب  الد ي   افولا م د  الحلا د ، التياصدك،   اللفد  المفل  د ، ا دتملع د ،  م دل   ا  
 صدفي     للتدلل  جهد   المح ط  الؤىئ  ما التك      التين  ا   اضطلاب أاللت ل ا صفي  

حسددى  ا سددتق ل   إلددا اليصدديت  جددلامد دم ددا إل دد  ُهدد ى الدد ي الدد ا  الددا ا اتمددلا مسددتيا  ُ 
  الت بك

جددى  أالددلت التيندد  التدد  ُتددلا   أامددلره   %1446الحسدد   جبسددأ   ُبت ددل م ددلوك المفلل دد 
 ,.Zhu et al  ادلم 55 -6جدى  الد ل  ُتدلا   أامدلره  جدى   %7443سدبيا    بسدأ   1 -2جدى  

أدددددل  محمدددد   ، Lane,2154اراسدددد   ن  نبددددل ن  ،  هددددي مددددل اامتدددد  نتددددللد ادددد  مدددد   2157
اراسدد  اسددته  ت التفددلى الددا شدد   ا ضددطلاعل  الحسدد   لدد ا افالددلت د ي اضددطلاب   ۱۱۲۲ 
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 مدد ا  ا دد  التيندد ،  التحقددا مدد  اؤ فدد  الف قدد  جددى  السددليا ل  الحسدد    التللاددك ا دتمددلا 
 شىي  ه ث الم لوك الحس   

 أسباب االضطرابات الحسية:

 لد  أند  إلدا  2156  ت،أشدلر  دد  قد  الحس    المفلل   اضطلاعل  أسألب نىك م  أمل
 ال راسددل  عفددت ُ ددىل جىبمددل الحسدد  ، المفلل دد   ضددطلاعل  الدد قىا السددؤب ُح لدد  اآلن نتددا لددت 

  جىيليد دد  أسددألب لدد  افن ددلن مدد  وثىددل  دد  الحسدد  التكلمددك اضددطلاب أن إلددا اف ل دد   افعحددل(
 المثىدددلا  ُ دددلث مللاددد  نسلسددد   شددد ك الدددا ُظهدددل أن إمدددل ا ضدددطلاعل  هددد ث أن   عللددد ال ال ددد لل
 مبخلتدد  نسلسدد   شدد ك الددا أ  الفددلالى ، مفظدد  مدد  الحسدد   للمثىددلا  نسلسدد   أوثددل ُ فلهدد 
    ال دد ل   للمثىددلا   سددت ىؤين     الفددلالى  مفظدد  مدد  أقددك الحسدد   للمثىددلا  اسددت لجته   تكددين 

دراسيية ، و (Nadon,2111دراسيية نييادو   أكدتيين نتييائا دراسيية كييال ميين  مييا وهييوجهددل  لتددبثل ن 
 (۳۱۰۲الكويتي، والحوامدة، والخميسي  

 :التوحد اضطراب طيف ذوي  األطفال على الحسية المشكالت تأثير

لدددُلأا التينددد  عللم ددد    الحسددد    التددد  ُتتدددم  اإل دددلا  أ  نقدددص الحسلسددد   للمبؤهدددل  
ال د  اارسد  أجدي الحسد     هدي مدل أود ، (Christens et al., 2016:1-23)الحس      الؤىئد   

ا قددد  قييددد  جدددى  الم ددد    الحسددد    السدددليا ل  الم ددد ل  ابددد  أالدددلت التينددد   كهبدددل ، 2151 
  وللخميت  الب ل  ال ال   الك م غىل المبلسب 

(Lane, young, Baker, Angel, 2010:112- 122)  ،1: 2153 ميسا   

أدل  أنمدل  اراسد  هد  ت   (Tomehek, Little, & Dunn, 2015 أددلا  إلدا ُح لد  مد ا اُر
 ,.Iwanaga, et al ،  اُلقت ما نتلل   نتللد اراس المفلل   الحس   علل يانب البملل   المختلل 

2154   

 فروض البحث:

   م   التبؤؤ عللم     السليا   م  ب ت الم     الحس   ل ي افاللت التين لى  -5

افالددددلت التيندددد لى   دددد  الم دددد    ُيددددد   ددددل ت دا  ا لدددد  إنبددددلل   جددددى  متيسددددطل   -2
دادير/ اندل(  متفىدل مؤهدك  لد  افمدل، امدك  الحس     قًل للمتفىلا  ال  ميدلا  د  البدي  

 "  ل  افمل
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افالددددلت التيندددد لى   دددد  الم دددد    ُيددددد   ددددل ت دا  ا لدددد  إنبددددلل   جددددى  متيسددددطل   -3
مؤهك  ل  افمدل، امدك السليا     قًل للمتفىلا  ال  ميدلا    البي   داير/ انل(  متفىل 

 "    ل  افمل

 :البحثمنها  

أددددلا  للتفددددلى الددددا مدددد ي ام لن دددد  التبؤددددؤ عللم دددد    الألنددددك  اسددددتخ م  المددددبهد اليصددددل  ا ُر
ضددي  عفددت المتفىددلا    دد المتفىددلي    دد السددليا   مدد  بدد ت الم دد    الحسدد    ادد ا اللددل ت 

 ال  ميدلا    
 

 عينة البحث:

م  أ ل ل  أمير أاللت اضطلاب ا   التين  الملتحقى    511 ُكينت اىب  ال راس  م  
عملاو  الي ل  لتبهىك افاللت المفلقى   الملاو  الخلص  عمحل ظت  شملت  دبيب الألاب  عطليق  

اابدددك الملاوددد  علسدددتخ ام  ام  ددد ، دم دددا أالدددلله  ُددد  ُ خ بددده  علضدددطلاب ا ددد  التينددد  مسدددأقل
   الخبللص ال  م لا    مثك  التفل    الس   الفمك  ،  ملاال افا ا  الت خ ب   المبلسأ 

 :أدوات الدراسة 

 للمقياس: ةالسيكو متريالخصائص : حثمقياس المشكالت الحسية: اعداد البا

دد  ُكددين المي ددلا مدد  وصييا المقييياس:  قسددمى  همددل الم دد    الحسدد    الم دد    السددليا  ، ُ 
  الفلم م  ال راس ص لغ  العألرا  عطليق  سليا   ُبلسب اله ى 

 :االتساق الداخليصدق  

أدددل  جدددى  مي دددلا  عأدددلرا  مي دددلا الم ددد    الحسددد    قدددلم الألندددك عحسدددلب مفلمدددك ا ُر
   نتللد ص ت ا ُسلت ال ابل  للمي لا:2 ال رد  الكل   للمي لا  يؤى  د  ت  

( 2 جدول   
01نتائا االتساق الداخلي لمقياس المشكالت الحسية  =   

 المشكالت الحسيةمقياس 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

1 0,11** 1 0,17** 

7 0,17** 7 0,10** 
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3 0,17** 3 0,76** 

4 0,17** 4 0,77** 

6 0,71** 6 0,14** 

7 0,76**   

1 0,77**   

7 0,73**   

9 0,73**   

10 0,74**   

إلددا  1,61مي دلا الم دد    الحسد   قد  ُلا ندت جدى    أن عأدلرا  2لتتد  مد  دد  ت  
  1,15 دم فهل اال  انبلل ل اب  مستيي  1,11

 :الطلت التلل   علستخ ام الم     الحس  قلم الألنك عحسلب ثأل  مي لا  الثبات:

 دلدد  فن ، مدد  الملحيصددى   60 جلفددت :  دلدد  الددا اىبدد  خكييرو نبييامعادليية ألفييا  -أ
المي دددلا الدددا متددد رج ث ثددد   مددد  ثددد   بدددل  هددد ا البدددي  مددد  أنددديا  مفدددلا   نسدددلب 

  3 د  ت    الثأل   النت البتللد امل ه  ملخب  

  (3 جدول 
 01معامالت الثبات بطريقة ألفا  = 

 خكرو نباألفا  األبعاد

 1,711 الم     الحس   الحس  

أددل  الي لسددى  اللدد ان ُمددل مفددلم    الألنددك عحسددلبقددلم  طريقيية اعييادة التطبييي : -ب اُر
عللصددددك زمبدددد  قدددد رث أسددددؤياى  الددددا اىبدددد  ال راسدددد  ا سددددتط ع    النددددت مفددددلم   

أل  امل ه  ميضح     4 د  ت    ا ُر
  (4 جدول 

01معامالت الثبات بطريقة اعادة التطبي   =   
 خكرو نباألفا  األبعاد

 1,128 الم     الحس  

سدم    د لتت  ممل سؤا ُمتدا المي دلا عمفدلم   ثأدل   صد ت ُفد ز الثقد   المي دلا ُ 
 الأحك الحلل     علستخ ام  
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 مقياس المشكالت السلوكية: اعداد الباحث: 

   عألر   51  الم     السليا   لمي لا المؤ ل   البير  جؤبل  الألنك قلم   

 للمقياس: ةالسيكو متريالخصائص 

 الم دد    السددليا  ادد   اددلت للتبودد  مدد  صدد ت مي ددلا  الألنددك اسددتخ مأواًل: الصييدق: 
لىبلسدب  الم د    السدليا  لمي دلا   السد  ي متليدعحسلب الخبدللص  الألنك الحلل  قلم نىك

 اىب  ال راس  الحلل    دل  الا البحي التلل :

 :االتساق الداخليصدق 

أددل  جددى  مي ددلا  الألنددك قددلم  الم دد    السددليا  عأددلرا  مي ددلا  عحسددلب مفلمددك ا ُر
 نتللد ص ت ا ُسلت ال ابل  للمي لا:  1 ال رد  الكل   للمي لا  يؤى  د  ت  

 ( 5 جدول 
 55 =  السلوكيةنتائا االتساق الداخلي لمقياس المشكالت 
 مقياس المشكالت الحسية

 معامل االرتباط العبارةرقم  معامل االرتباط  رقم العبارة

1 0,76** 1 0,73** 

7 0,19** 7 0,77** 

3 0,71**   

4 0,70**   

6 0,71**   

7 0,17**   

1 0,77**   

7 0,76**   

9 0,71**   

10 0,71**   

إلددا  1,76  أن عأدلرا  مي دلا الم دد    الحسد   قد  ُلا ندت جدى  1لتتد  مد  دد  ت  
 1,15اب  مستيي   دم فهل اال  انبلل ل 1,17

 الطرق التالية: باستخدام المشكالت السلوكيةبحساب ثبات مقياس  الباحثالثبات: قام 
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 دل  فن المي لا ، م  الملحيصى   60 جلفت :  دل  الا اىب  معادلة ألفا كرونباخ -أ
الددا متدد رج ث ثدد   مدد  ثدد   بددل  هدد ا البددي  مدد  أندديا  مفددلا   نسددلب الثأددل   النددت 

  7 د  ت    البتللد امل ه  ملخب  

  (6 جدول 
 01معامالت الثبات بطريقة ألفا  = 

 ألفا كرونباخ األبعاد

 2,777 المشكالت السلوكية 

أدل  الي لسدى  اللد ان ُمدل عللصدك مفلم    الألنك عحسلبقلم : طريقة اعادة التطبي  -ب اُر
أدل  امدل هد   زمب  ق رث أسؤياى  الا اىب  ال راسد  ا سدتط ع    الندت مفدلم   ا ُر

  1 د  ت    ميضح  

  (7  جدول
 01معامالت الثبات بطريقة اعادة التطبي   = 

 ألفا كرونباخ األبعاد

 0,050 الم     الحس  

 :ومناقشتهاالدراسة عرض نتائا 

 نتائا الفرض األول:

بين متوسطات درجات األطفال  توجد فروق ذات داللة إحصائية" لبص اللل  الا أن  
ذكييور /انييال( علييى مقياسييي المشييكالت الحسييية والمشييكالت  التوحييديين وفقييًا لمتغييير النييو  

  "السلوكية

 عحسدلب المتيسدطل   ا نحلا دل  المع لريد  الألندك قدلم للتحقا م  صح  ه ا اللدل ،  
 ال   ت التلل :    النت البتللد امل ه  ميضح  

 (8جدول  
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت لمقياسي المشكالت الحسية 

 والمشكالت السلوكية لدي األطفال التوحديين

 البعد
 30االنال  = 60الذكور  = 

مستوي  قيمة ت
االنحراف  المتوسط الداللة

 المعياري 
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
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 1,15 2,138 3,52 1,12 1,85 1,17 الم     الحس  
 1,15 6,61 5,68 4,77 3,64 8,17 الم     السليا  

وجييود فييروق ذات دالليية احصييائية بييين الييذكور واالنييال  نتبييي (8 جييدول وبييالنظر إلييى 
ا ندددل( أن المتيسدددا الحسدددلج  لم مياددد  الددد اير االددد  مددد  المتيسدددا الحسدددلج  لم مياددد  حييييث 
  د ق م    اال  انبلل ًل  هي مل   دىل الد   دديا  دل ت االد  انبدلل ل جدى  الم مدياتى    النت

  عللبسدأ  للم د    الحسد   عللمقلرند  عللمتيسدا 0,08نىك دل  المتيسدا للد اير   اُ لث ال اير
لد ت الدا ان افالدلت الد اير د ي اضدطلاب ا د  التيند     ممدل1,08ابد  ا ندل(  لبلس الأفد  

 فدلنين مدد  م ددلوك نسدد   أوثددل مدد  التدد   فدلن  مبهددل اإلنددل(، ُأددا دلدد  عفدد  الم دد    السددليا   
   هددي اللددلت الكؤىددل،  ال دد   م دد  4,88   ل نددل(  9,08نىددك دددل   ق مدد  المتيسددا للدد اير  

ضطلاب ا د  التيند  الد اير  فدلنين مد  م دلوك سدليا    نسد   أوثدل القيت عبن افاللت د ي ا
  8,039ُؤاد  ال د  ق مد      نىدك الندت لأفد  الم د    الحسدد      مدل ددل مد  اإلندل(  هدي 

   0,05   ه  ق م  اال  اب  مستيا ال  ل   6,60 لأف  الم     السليا    
 
 

 
 (1 شكل 
 للنو  ذكور وانالاألطفال وفقا الفروق بين متوسط درجات 

   قددل لبتددللد اللددل  الحددلل   ددالن الألنددك  نددج إن اغلددب ا سددت لعل  المتفلقدد  عللم ددلوك 
الددد اير  ددد  الفللدددب ب أالدددا الددد ردل  مقلرنددد   التينددد الحسددد   ُددد  اإلدلعددد  ال ددد  أمهدددل  أالدددلت 

 علست لعل  أمهل  اإلنل( النت ُتمثك    أن لنل   ى  متيسط  

8.87
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 المشييكالت  فيييطفييال األتوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين درجييات نتييائا الفييرض الثيياني: 
 وفقا لمؤهل الوالد  بدو  مؤهل، اعدادي، ثانوي، جامعي( (الحسية والمشكالت السلوكية

عحسددلب المتيسددطل   ا نحلا ددل  المع لريدد   الألنددك  للتحقددا مدد  صددح  هدد ا اللددل  قددلم
،    مدل للد  دد  ت التأدلل  الأسد ا أندلاي ا ُ دلث ُحلىك   الخطي  التلل   علستخ ام  الألنك قلم 

 نتللد ُحلىك التألل  للم ميال  افر ف  ييض    8 
  (9 جدول 

  على مقياس المشكالت الحسية والمشكالت السلوكيةنتائا تحليل التباين بين المجموعات الثالل 
 = 111 

 "ف" قيمة المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجمو  المربعات التباين مصدر المتغيرات
مستوى 
 الداللة

 الم     الحس  

 165,141 3 165,141 جى  الم ميال 
 2258,111 86 2258,111 اابك الم ميال  1,15 1,511

 2715,381 88 2715,381 اإلدملل 

الم     
 السليا  

 528,231 3 528,231 جى  الم ميال 
 5245,271 86 5245,271 اابك الم ميال  1,11 3,332

 5371,151 88 5371,151 الم مي 
 1,10عند مستوى    3,17ف =            1,11عند مستوى  4,77ف =       

 افالدلت   قدل لمؤهدك اليالد    دديا  دل ت االد  انبدلل ل جدى  ارددل  8لتت  م  دد  ت  
الدا  1,15ابد  مسدتيا  نىك النت ق م  ى االد  ا ُ لث أنلايعلستخ ام ُحلىك التألل  الأس ا 

للم     السليا  ، أي أن  ليد   ل ت  اضح  جى   1,11للم     الحس    اال  اب  مستيي 
مسدددتييل  الم دددلوك الحسددد    السدددليا   لددد ا افالدددلت اىبددد  الأحدددك الحدددلل  عفددد  ُطؤىدددا مي دددلا 

 الم لوك الحس    مي لا الم لوك السليا  

  د الم ميادل  افر فد   لكدك  ا نحلا دل  المع لريد  المتيسطل   50 ومل  فل  د  ت 
  مي لا الم     الحس    الم     السليا  

 (11جدول  
على مقياس المشكالت الحسية والمشكالت  المتوسطات واالنحرافات المعيارية األطفال التوحديين

 511ن= السلوكية وفقا لمؤهل الوالد 

 المتغيرات
 (21الجامعي   =  (21الثانوي   = (21  =االعدادي  (41 =بدو  مؤهل 

   3م   3م   2م   1م
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 3,28 4,81 3,33 1,11 1,76 7,61 1,41 51,11 الم     الحس  
 3,13 6,11 2,21 6,61 4,17 7,11 3,18 1,12 الم     السليا  

الم ميادددل    ددد افالدددلت المتيسدددطل  جدددى    ددد  دددديا  دددل ت   51 يتتددد  مددد  دددد  ت  
أم مدد  أمهددل  أالددلت اضددطلاب ا دد  التيندد  جدد  ن  41مثلددت الم ميادد  اف لددا  كنىدد ،افر فدد 

مقلرن  عللم ميا  الثلن   التد  ُمثدك  1,41مؤهك  دل   الي م     مي لا الم لوك الحس     =
أم نلصددل  الددا الثلنييدد   21 الم ميادد  الثللثدد   1,76أم نلصددل  الددا اإلا اا دد  عي مدد    = 21

أم نلصدددددددل  الدددددددا مؤهدددددددك ددددددددلمف  عي مددددددد    21الم مياددددددد  اللاعفددددددد    أبىدددددددًلا 3,33عي مددددددد    =
، يسدددتبتد الألندددك مددد  اليددد   السدددلعق  أن هبدددلك زيدددلا   اضدددح   ددد  الم دددلوك الحسددد   لددد ا 3,28=

افاللت ال ل  ل له  أمهل  غىدل متفلمدل   مد  ثد  التد رج مد  افوؤدل الدا افصدفل مد  المؤهدك 
   نتللد أجبلله  أ تك    ال لنب الحس اإلا ااي  صيً  للمؤهك ال لمف  ال ي دل   

الم ميادددل  للمقلرندددل  الأف  ددد  جدددى   شددد ف  ابتأدددلر  الألندددك اددددل اللدددل ت  اُ دددلث  لتح لددد 
   55د  ت     امل لتت   ،افر ف 

  (11 جدول 
على مقياس المشكالت الحسية  األربعللمقارنات البعدية بين المجموعات  شيفيننتائا اختبار  

  والسلوكية

 :االتي( 11يتضح من الجدول  
   متيسددا اردددل  افالددلت   قددل لمؤهددك اليالدد  نىددك  م دد   ددديا  ددل ت االدد  إنبددلل ل جددى

 ُُلىب الم ميال  الا البحي التلل : 
   الم     الحس    الم     السدليا   هد  افالدلت ممد   الد له     أال  الم ميال

جدد  ن مؤهددك للىهددل مدد  د ي المؤهددك ا ادد ااي ثدد  الثددلنيي  أبىددلا ال ددلمف  عحىددك  م دد  
لدا ال مسدتيي التفلمد  المدل انخلتدت ند   الم د    السدليا    الحسد   القيت إن  المل اُر

 ل ي افاللت
 

 المجموعات
 المتغيرات

 4م-3م 4م-2م 3م – 2م 4م-1م 3م – 1م 2م – 1م

 1,61 2,71 2,11 *1,11 *4,81 2,81 الم     الحس  
 1,61 5,11 1,81 *2,12 2,57 5,27 الم     السليا  
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 (2شكل  
 األطفال وفقا لمؤهل الوالدالفروق بين متوسط درجات 

 يدددلا الألندددك أن نتدددللد اللدددل  الحدددلل  ُتسددد  جبدددي  مددد  المبطي ددد   ددد  الطدددل  نىدددك إن 
ُد ن    ال لندب الحسد  لد له ،  اد لمستيا ثقل   اآلعل  لبف س الا سليك أاللله   ا ل  الدا 

 مستيا التفل      م   اآلعل   افمهل  م  ُق    الخؤلا  الحس   ال زم  فجبلله  

 نتائا الفرض الثالث:

درجيييات طات بييين متوسيي توجييد فييروق ذات داللييية إحصييائية يددبص اللددل  الددا أندد  " 
عليى مقياسيي المشيكالت الحسيية  يعميل /ال يعميل( التوحديين وفقًا لمتغير عمل الواليد األطفال 

 والمشكالت السلوكية.

   اللل ت جى  متيسا اردل  افاللت   قل لفمك اليال 3ش ك  

عحسددلب المتيسدطل   ا نحلا ددل  المع لريدد   الألنددك قدلم للتحقدا مدد  صدح  هدد ا اللددل ، 
 هددي      الخطددي  التلل دد  علسددتخ ام ابتأددلر  دد  الألنددك ،  قددلمالم مددياتى   دد افالددلت لدد ردل  
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  د ا الدلت مد  ا لد  اللدل ت جدى  متيسدط  ُردب ارددل   للتحقداالمبلسدب ا بتألر اإلنبدلل  
الدددد ي  فددددل  المتيسددددطل    58 ددددد  ت   دددد  النددددت البتددددللد امددددل هدددد  ميضددددح   الم مددددياتى 

  ق م     ا لتهل ا نحلا ل  المع لري  
 (12جدول  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت لمقياسي المشكالت الحسية 
 والمشكالت السلوكية لدي األطفال التوحديين

 البعد
 67ال يعمل  = 33يعمل  = 

مستوي  قيمة ت
 المتوسط الداللة

االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 غ ا 1,348 1,41 7,84 1,14 7,14 الم     الحس  
 غ ا 1,274 3,17 7,64 4,11 7,42 الم     السليا  

م مددديات   دددديا  دددل ت دا  ا لددد  انبدددلل   جدددى  اددد م ُؤدددى    52 دددد  ت   دددللبظل إلدددا 
مقدلرب لفىدل الفدلملى   الفدلملى نىك أن المتيسا الحسدلج  لم مياد  م   الفلملى   غىل الفلملى 

 ددد  الم دددد    الحسدددد    الم ددد    السددددليا   نىددددك جلددددل المتيسدددا لمي ددددلا الم دددد    الحسدددد   
    فمك نىك دل   ق مد    7584    فمك عللمقلرن  ب 7514   فمك   –للم مياتى    فمك 

ددددب افالددددلت  دددد  الم دددد    السددددليا        هدددد15348لهدددد    ق مدددد  غىددددل االدددد ،  ادددد ل  متيسددددا ُر
    ه  ق م  غىل اال  7564   متيسا    فمك  7542 ميا   فمك  لم

 :ومناقشتها الرابعنتائا الفرض 

بالمشيكالت السيلوكية مين خيالل المشيكالت الحسيية ينص الفرض على أنن يمكن التنبؤ 
 علسدتخ ام ُحلىدك ا نحد ار قدلم الألندك للتحقا مد  صدح  هد ا اللدل ،  .لدي األطفال التوحديين

 لسدتخ ام ابتأدلر ،    عللم     السليا   م  ب ت الم    التبؤؤ لي لا م ا ام لن    الأس ا
ُقدد لل االدد  ا نحدد ار  ددد  أن أنسددب نمدديدج للف قدد  جددى  الم دد    السددليا    الم دد    الحسدد   

فبا إم لن   ُلسدىل التفىدل  د  2R  14,1هي البميدج الخط    لفت ق م        ه  ق م  مُللف  ُ 
ممدددل  فبدددا قددد ر  البمددديدج الدددا ُلسدددىل الف قددد  جدددبلس ال ردددد ،  %14   السدددليا   ج ردددد  الم دد 

    لفددت ق مدد  الثلجددت 1,15   هدد  ق مدد  االدد  ابدد  مسددتيي مفبييدد   554,141  لفددت ق مدد  ى  
  ه  اال  انبلل ًل  3,148

 الحسية( تحليل االنحدار البسيط للتنبؤ بالمشكالت السلوكية من خالل المشكالت 31 جدول 

 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحديد

 المتغير قيمة ف
 المستقل

 قيمة
 االنحدار

 االنحدار
 البسيط

 قيمة
 ت

 الداللة
 اإلحصائية
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B Beta 

الم     
 الحس  

الم      554,141 1,131 1,733
 السليا  

1,151 1,733 51,678 1,15 

  أن الم ددد    الحسددد   مبأدددب  عللم ددد    السدددليا   لددد ي 53دددد  ت    ددد ُ  دددىل البتدددللد 
   افاللت التين لى 

 وفيما يلي معادلة االنحدار:
 (المشكالت الحسية ×0,919  +3,949= المشكالت السلوكية

 
 (4شكل  

 تحليل االنحدار البسيط للتنبؤ بالمشكالت السلوكية من خالل المشكالت الحسية

  أن الم دددلوك الحسددد   مبأدددب  عللم دددلوك السدددليا   أي المدددل 5 يتتددد  مددد  بددد ت ال ددد ك  
ا دد  التيندد  ُأفهددل  ددديا م ددلوك سددليا  ،  اضددطلاب ددد   الم ددلوك الحسدد    دد  افالددلت د ي 

أهم دد  هدد ا الأحددك نىددك لدد ت المفلمددى   المهتمددى  علفالددلت د ي اضددطلاب ا دد   س هددي مددل  ف دد
أن المل ُحس  ال لنب الحس  ل ا الك اضطلاب ا   التين  لتأف  التين  إلا مسلم  مللاهل "

  : أشددلر 2151ُحسدد   دد  ال لنددب السددليا  أ تددل"  هددي مددل ُؤادد ث نتددللد اراسدد   حدد   نبددل ن  
ألا ددد  ا قددد   دددديا إلدددا البتدددللد  الحلادددل  لمي دددلا الكل ددد  ال ردددد  جدددى  إنبدددلل لً  االددد  ميدأددد  اُر

 عددلفالاى الخلصدد  البمط دد  الحلاددل  أن   ومددل الحسدد ،   ىددكالؤل  لمي ددلا الكل دد   ال رددد  البمط دد 
أددل  اردددل  أالددا الددا نبددلت  الددا ُلىهددل ثدد  السددمع  ، الحسدد   ا ضددطلاعل    ددى  جىبهددل  ا ُر
 البمط دددد  الحلاددددل  ُددددُلأا لدددد  جىبمددددل   الأبددددلي  اللمسدددد  ، ال هلى يدددد ، المتفدددد ا ، اللم دددد ،: التدددديال 
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   فددددد  اللمسددددد  ،   فددددد  ا ضدددددطلاعل  الأبدددددلي ، ا ضدددددطلاعل  عفددددد  مددددد  ع دددددك علل سددددد  الخلصددددد 
 الحس    عل ضطلاعل  ُتبثل افالاى نلال  أن إلا   ىل ممل  المتف ا  ا ضطلاعل 

 التوصيات:
ضدددل ر  ُثي دددد  أ ل ددددل  أمددددير افالددددلت د ي اضدددطلاب ا دددد  التيندددد  عللم ددددلوك الحسدددد    -

  السليا   ل ا أجبلله  

ُ ريؤ دد  فالددلت اضددطلاب ا دد  التيندد  للحدد  مدد  أثددلر الي ددلم عددالدلا  عحددي( لفمددك جددلامد  -
 الم لوك الحس   ل له  ُتبلسب ما اؤ ف   ثقل   الم تما الفملن  

 ا ضطلاعل  الحس    السليا    ل ا أاللت ا   التين   ا هتملم عفمك مي لا  -

ضددل ر  ُثي دد  أ ل ددل  أمددير افالددلت د ي اضددطلاب ا دد  التيندد  ع  ف دد  التفلمددك مفهدد   -
قؤله     ما  الم تما للتقلىك م  نللته  البلس   ُ 

ا هتمدددلم علل لندددب الحسددد  لددد ا افالدددلت د ي اضدددطلاب ا ددد  التينددد  أثبدددل  ُقددد    ال ددد   -
 الت ب   الف د    التبهىل   ل له  

 المراجع:

 : مبلاب المفلل   الحس   ل ي افالدلت د ي افالدلت د ي 2151أجي الحس   لا       -5
     ضدي  متفىدلي الفمدل  شد   ا ضدطلاب، دليد   دلمفد  ُ دلي  اضطلاب ا   التين

 سلسل  الأحي(  ال راسل  الفلم    اللبين ا نسلن   

   ال هلا ، الليل اار ال اُيي ، اضطلاب إلا  : م بك2154  إلهلب    الؤؤؤ  ي  -2
 الح دددل  جبيع ددد   ا قتددد  الددد اُ  الددديا  مسدددتيا  : 2157   الؤهألن   ددد ا  ، ب اال  أنمددد   -3

 ملدسدتىل امدلن، رسدلل  الفلصدم  محل ظد   د  التيند  ا د  أاللت اضدطلاب  ال ي ل ا
 املن    مب ير  غىل

  د  التين  ا   اضطلاعل  ُ خ ص الح لث     التيدهل  : 2154  محم     ال لجلي  -4
   السفيا   الفل    ُؤيك، ُؤيك، المملك  المح ل ، دلمف   ك

 الم دددد    عفدددت بلدددت  دددد  نسددد  ُكلمدددك جلنددددلمد  فلل ددد  : 2151   ال لرنا سدددى    -1
 الخلصدد ،   التل  دد  م لدد   التيندد  ا دد  اضددطلاب د ي  افالددلت لدد ا الحسدد   السددليا  

   341-282: ص   22 
 ل ضدطلاعل  الخلمس  اإلنبلل  الت خ ب  ال لىك : ب ص  2154   الحملاي أنير  -6

   ل  نلشل ن، جى للفليم الفل    , ال ارMSD-V الفقل  
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 ُددد   الحسددد  التكلمدددك اضدددطلاب لددد ا الحدددياا  ددد  الخلدددك : 2156  د ت جهدددل    الددد ل  -7
    يب: هىلب جلنلمد م  ا ستلااا

 هىلدب جلندلمد مد  ا سدتلااا ُد   الحسد   ا ضدطلاب أنمل  : 2156  د ت جهل    ال ل  -1
   يب

  : م     الطلك التين ي، اسيت، اار الفل   ا  ملن  2151ال لقل ي  محميا     -8
 ا دتمددلا  التللاددك مهددلرا  ُبم دد   دد  ُدد ريؤ  جلنددلمد  :  لال دد 2154  الطلل   لامدد    -51

ى  اسددددؤلدل مت زمدددد  د ي  افالددددلت مدددد  اىبدددد  لدددد ا لددددا الددددي  ل  افاا  د ي   الدددد اُ   المُل
 شمس اى  دلمف  الخلص  التل    قس   التل    ول    مب يرث غىل ااتيراث 

اإلنبدل ا  الم تمع د ، سدلطب     : سلسل2151 الملا  الياب  ل نبل   المفليمل    -55
 املن 

 لد ا الللظد  غىدل  اللهد  التقلىد  مهدلرا  لتطدييل جلندلمد  فلل   : 2154   ار يش  ل ل  -52
  ملدسددتىل رسددلل   سدديريل  ال دق دد   دد  السلاسدد  سدد  ا ن  التيندد لى  افالددلت مدد  اىبدد 

 الفلل  للتفل   نم ان أولا م  
 الطلددددددك مهددددددلرا  لتبم دددددد  الددددددلل س المدددددد بك الحسدددددد   المفلل دددددد  : 2157   ر حددددددل ي لىل   -53

مل الفلمددد   التينددد ي  -الخلصددد    ا نت لددددل  د ي   امدددد ُفلددد   الفل ددد   المهبددد  المدددُؤ
   المهب  ، المب ل  المملرس  الياقا

 اار-  الفددددددد ج الت دددددددخ ص افسدددددددألب  التفليددددددد  -التينددددددد  : 2151  ُدددددددلمل    سدددددددهىك  -54
  التيزيا للب ل ا ابلر

 البمط ددد  الحلادددل  جدددى   : الف قددد 2151السدددى      بيلددد  ، سدددف   أمدددى  ،  حىدددا  الدددا  -51
 السفيا    الفل    المملك     التين لى  افاللت ل ا الحس    ا ضطلاعل 

بم دددد   : ُ ددددخ ص2151  محمدددد     ادددديا  -56  م تأدددد  - الدددد اُيي، القددددلهل  الطلددددك مهددددلرا  ُ 
   المبلي  ا ن لي

 اىبد  لد ا الحلا   المهلرا  عفت لتحسى  ُ ريؤ  جلنلمد  لال   : 2151  محم  أمك   -57
 ال راسدددل  مفهددد   شدددمس ادددى  دلمفددد   ااتددديراث  رسدددلل   الددد اُييى  الم لدددي ى  افالدددلت مددد 

 للطليل  الفل ل
 التياصددددددك مهددددددلرا  ُبم دددددد   دددددد  الأبددددددلي  المهددددددلرا  اسددددددتخ ام : 2151   محم   لىدددددد    -51

   اإلس ب ري   ال  ل   نيرا مؤسس   ال اُييى  افاللت ل ا ا دتملا 
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 اضددطلاعل  د ي  افالددلت داوددل  ُ ددخ ص : 2157   الطل   لامدد   محمدديا  الللنددلُ  ، -58
  افملي د  اإلنبدلل  للد لىك الخدلمس اإلصد ار ُ خ ص مح ل  ضي     التين  ا  
 5  312-351 ، ص 51 1الخلص ،  التل    م ل 

 افالددلت لدد ا ال هب دد  البددير إلثددلا  جلنددلمد  لال دد  مدد ا : 2152   ال ل   لامدد   محدد  -21
 المأ ل  للطليل  التل    ول    القلهل  دلمف   ملدستىل رسلل   ال اُييى 

 مهدلرا  لتبم د  الحسد  التكلمدك الدا قدلل  مأ دل ُد بك جلندلمد : 2153   ميسدا نفمل   -25
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