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فعالية بخنامج تجريبي قائع عمي تجريذ األقخان في تشسية ميارات العشاية 
الذخرية و تشاول الصعام و تجشب السخاشخ لجى األشفال مغ ذوي 

 اضصخاب شيف التػحج
 إعجاد                                                                   

  *دمحم سيج إبخاليع محسػد سبلمو                                             

 مقجمة
( واحجا مغ االضصخابات  Autism Spectrum Disorderيسثل اضصخاب شيف التػحج )    

الشسائية التي بجأ االىتسام والعشاية بيا بذكل ممحػظ في اآلونة األخيخة، وذلظ لسا يعانيو الصفل 
التػحجي مغ اضصخابات نسائية عامة تؤثخ عمى مطاىخ الشسػ الستعجدة وتؤدى إلى اندحابو 

ى اضصخاب شيف التػحج ( ويعػد الفزل في التعخف عم2774وانغبلقو عمى نفدو )حدشى حمػاني،
( شفبل ومغ 22حيث قام بإجخاء دراسة عمى )2721واالىتسام بو لمصبيب الشفدي ليػ كانخ عام 

خبلل مبلحطتو قجم وصفًا لدمػكيع في دراسة أشمق عمييا أسع التػحج الصفػلي حيث وصفت 
ل ذوى األشفال بالعدلة االجتساعية وعجد في التػاصل وسمػك نسصي متكخر، حيث يعجد الصف

اضصخاب شيف التػحج عغ تصػيخ مياراتو االجتساعية مشح الثبلث سشػات األولى مغ حياتو ، مسا 
يؤثخ في تػاصمو مع اآلخخيغ فيشعدل عغ بيئتو ومجتسعو وأسختو وأقخانو وىػ ما يؤثخ سمبًا في 

بلت أداءه الػضيفي، إضافة إلى ذلظ يعاني األشفال ذوى اضصخاب شيف التػحج عجدًا مغ السذك
 (.0225ولعل مغ أبخزىا ما يتعمق بسيارات الحياة اليػمية )جسال الخصيب ،

أشارت نتائج الجراسات الدابقة  أن اضصخابات التػاصل التي يعانى مشيا الصفل ذوي اضصخاب     
شيف التػحج قج يشتج عشيا مجسػعة مغ أنساط الدمػك غيخ السخغػب فييا كاالندحاب االجتساعي 

؛ وديفيج Dorman & Lefebvre،1999؛ دورمان، وليفيبيفخ Trepagnier،1996)تخيبشجخ
Davis،2002 ؛ ومارتغMartin, et. al  ،2005 ) ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :إشخاف  تحتمذتق مغ رسالة ماجدتيخ  بحث*

 لتخبية  جامعة قشاة الدػيذ "كمية ا  " أستاذ التخبية الخاصة السداعج د.ىالة رمزان عبج الحسيج 
 كمية التخبية   جامعة قشاة الدػيذ " ديغ " مجرس بقدع الرحة الشفدية د.إيسان عصية ح
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ويشتج عغ ذلظ ضعف القجرة عمى التفاعل االجتساعي التى ىى مغ أىع الخرائز الدمػكية 
العبلقات لؤلشفال ذوى اضصخاب شيف التػحج حيث يتدسػن بعجم القجرة عمى السذاركة فى 

االجتساعية، ويخفزػن اي نػع مغ التفاعل االجتساعي، وقج أشارت العجيج مغ الجراسات إلى وجػد 
قرػر في ميارات الحياة اليػمية لمصفل ذوي اضصخاب شيف التػحج، وعجم القجرة عمى االىتسام و 

 العشاية بالحات، وإشباع احتياجاتو
 ,et.al ؛ 2002Tsakiris؛Shipley ,Lutzker& Taubman ، 2002ومشيا)

Pityaratstian, Tavare& Gringras ؛ ؛Wang،2008 ؛Kroeger&Bumworth 
 (. Mourad،2015؛Tracy،2012 ؛2009،

أشارت نتائج بعس الجراسات إلى أن األشفال ذوي اضصخاب شيف التػحج يتدسػن بزعف في 
( أن األشفال ذوي اضصخاب  Carothers&Taylor,2004ميارات الحياة اليػمية وقج أكج )

شيف التػحج لجييع ضعف في ميارات تشاول الصعام ) استعسال أدوات السائجة ، وميارة أدأب 
السائجة( ، وضعف في ميارات السطيخ العام ) ميارة ارتجاء السبلبذ(، وضعف في ميارات التشقل 

ة إلى قرػر في ميارات )اإلحداس باالتجاىات، واستعسال وسائل السػاصبلت العامة( ، باإلضاف
) ىذام الخػلي الدبلمة مثل عبػر الذارع والتشقل، كسا يعانػن مغ قرػر في السػاقف الججيجة

،0222 .) 
وانصبلقا مغ أىسية اكتداب الصفل ذوي اضصخاب شيف التػحج بعس ميارات الحياة اليػمية     

وذلظ مغ خبلل تجريذ األقخان، والجور الحى يمعبو األقخان في حياة الصفل ذوي اضصخاب شيف 
التػحج وفي تحقيق تكّيف الصفل مع السجتسع واألفخاد السحيصيغ لو ، كان ضخورة  وجػد بخامج 

عمى تعميع الصفل ذوي اضصخاب شيف التػحج ميارات الحياة اليػمية بسداعجة األقخان ومغ تعسل 
خبلل بحث الباحث وجج نجرة في البخامج التى تيجف إلى تعميع الصفل ذوي اضصخاب شيف التػحج 

فعالية بخنامج تجريبي ميارات الحياة اليػمية بسداعجة األقخان لحا أجخيت ىحه الجراسة لمتحقق مغ 
ائع عمى تجريذ األقخان في تشسية ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام وتجشب السخاشخ لجى ق

 األشفال مغ ذوي اضصخاب شيف التػحج.
 مذكمة الجراسة  

الحع الباحث مغ خبلل تعاممو مع األشفال مغ ذوى اضصخاب شيف التػحج في السخكد الصبي     
يتعخضػا إلى عجد مغ السذكبلت الحياتية حيث أن الصفل   بجسعية رواد التشسية باإلسساعيمية أنيع

ال يدتصيع االعتساد عمى نفدو ويحتاج إلى مداعجة اآلخخيغ ، ولعل مغ أبخزىا عجده عغ أداء 
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ميارات الحياة اليػمية متسثمة في عجم قجرتو عمى رعاية نفدو )ذاتو( وإشعاميا وحسايتيا، بل إنو 
 ارتجاء مبلبدو وخمعيا . يحتاج إلى مغ يصعسو، ويداعجه في

يتزح مغ ذلظ أن ىشاك ندبة مغ األشفال ذو اضصخاب شيف التػحج في السجتسع يعانػن مغ  
ضعف في ميارات الحياة اليػمية ، والتػاصل االجتساعي مع األقخان، لحا أوصت الجراسات بإعجاد 

اب شيف التػحج، بخامج تجريبية لتشسية بعس ميارات الحياة اليػمية لجى األشفال ذو اضصخ 
وخاصة استخجام إستخاتيجية تجريذ األقخان ألنيا واحجة مغ اإلستخاتيجيات التجخل الشاجحة في 
التجريذ مع األشفال ذوى االحتياجات الخاصة، حيث أنيا تحقق أىجاف ايجابية كالثقة بالشفذ، و 

بالسعمع، وقج اضيخ  ذلظ نطخا لسخونة العبلقة بيغ األشفال وبعزيع البعس أكثخ مغ عبلقة الصفل
التجريذ بػاسصة األقخان نجاحا في تعديد السيارات االجتساعية،و األكاديسية لؤلشفال 

 (.234، 0223العادييغ،واألشفال ذوى االحتياجات الخاصة )حدغ الحمػانى
 carpenter؛كاربشتخJames ،1996أشارت تشائج العجيج مغ الجراسات مشيا )جاميذ كسا   
 ىابيخ،وسيسػن، وفخيا ؛0223ورأفت الدعيج، ؛0221الفػزان؛ودمحم  ؛2002،

Harper,Symon&frea ,2008 إلى أن الصفل ذوي اضصخاب 0222، وجييان حديغ ؛ )
شيف التػحج  يعانى مغ بعس االضصخابات الدمػكية الشاتجة عغ عجم القجرة عمى التػاصل مع 

لحلظ فإن تصبيق مثل ىحه  كل شبيعي ،اآلخخيغ أو التعبيخ عغ رغباتو أو احتياجاتو اليػمية بذ
البخامج و االستخاتيجيات يداعج إلى حج كبيخ في عسمية التزسيغ داخل السجرسة حيث احتكاك 

 (.0222األشفال ذو اضصخاب شيف التػحج مع األشفال األسػياء)سيج جارحى،
 ومسا سبق يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة الحالية فى الدؤال التالى :

ة بخنامج تجريبي قائع عمى تجريذ األقخان في تشسية بعس ميارات العشاية الذخرية ما فعالي    
وتشاول الصعام وتجشب السخاشخ لجى األشفال مغ ذوي اضصخاب شيف التػحج ؟ وما أستسخارية 

 فعاليتة ؟
 الجراسة ىجف

تيجف الجراسة الحالية إلى التحقق مغ فعالية بخنامج تجريبي قائع عمى تجريذ األقخان في    
تشسية بعس ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام و ميارات تجشب السخاشخ لجى االشفال ذوى 

 اضصخاب التػحج.
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 أىسية الجراسة
 األىسية الشطخية : 

ي أنيا تتشاول فئة مغ ذوى االحتياجات الخاصة بالبحث تتسثل األىسية الشطخية ليحه الجراسة ف
وىى فئة ذوى اضصخاب شيف التػحج التي تعتبخ مغ أشج االضصخابات التي تعػق الشسػ الصبيعي 

 لجى الصفل وقج تداعج نتائج ىحه الجراسة في اإلضافة الي االدبيات التخبػية في ىحا السجال .
 األىسية التصبيكية:

ي يسكغ أن يكػن أداه فعالة لسعمسي أشفال التػحج وأولياء األمػر تقجم بخنامج تجريب -2
 ليدتفيجوا مشو فى التعامل مع ىؤالء األشفال والعسل عمى تعجيل الدمػكيات السزصخبة لجييع.

إعجاد  مكياس لكياس ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام وتجشب السخاشخ لمصفل   -0
 التػحجى يسكغ أن يدتخجم مغ قبل الباحثيغ والسعمسيغ لتقييع ميارات الحياة اليػمية. 

 مرصمحات الجراسة
 Training programالبخنامج تجريبي  .2

كفاءات نتيجة لمتجريذ السيشى أو يذيخ مرصمح التجريب إلى اكتداب السعخفة والسيارة، وال
 . (0221)سسية شو  السيارات العسمية والسعخفة التي تترل بالكفاءات السفيجة السحجدة

 Peer teachingتجريذ األقخان   -0
ىػ نطام تعميسي يقػم فيو الستعمسػن بالتعاون مع بعزيع البعس حيث يقػم أحجىع بشقل     

السعارف والخبخات العمسية والعسمية التي يتقشيا إلي ااّلخخيغ األقل كفاءة وذلظ تحت إشخاف 
 .(2770عبج العديد الذخز،وعبج الغفار عبج الحكيع، وتػجيو مغ السعمع)

ية تعميسية ثشائية مذتخكة بيغ تمسيحيغ أحجىسا لجيو اضصخاب شيف يعخفو الباحث بأنو عسم  
التػحج و اآلخخ  شفل شبيعي و يكػن لجيو القجرة عمى أداء السيارة بذكل أفزل مغ اآلخخ، 
ويستمظ ميارات أكثخ ويقػم بتعميع السيارة لمصفل التػحجى الحي ىػ أقل قجرة في السيارة وذلظ تحت 

 إشخاف وتػجيو الباحث .
 Daily living skillsميارات الحياة اليػمية   -1

يعخفيا الباحث بأنيا مجسػعة مغ السيارات مثل ميارات تشاول الصعام وميارات تجشب      
السخاشخ وميارات العشاية الذخرية التي يتعمسيا الصفل ذوي اضصخاب شيف التػحج مغ خبلل 

ف التػحج عمي مػاجيو متصمباتو اليػمية البخنامج التجريبي والتي تداعج الصفل ذوي اضصخاب شي
 بشجاح ، وذلظ بسداعجة مجسػعة مغ األقخان العادييغ.



   (22-02)ص     0202مايػ  – الخسدػن العجد  -مجمة كمية التخبية باإلسساعيمية 

02 

 Autism Spectrum Disorderاضصخاب شيف التػحج  -2
ىػ اضصخاب يتدع بعجد في بعجيغ أساسيغ ىسا، قرػر في ميارات التػاصل المفطي وغيخ 

كخارية، ومحجودية الشذاشات واالىتسامات، المفطي والتفاعل االجتساعي، ووجػد سمػكيات نسصية ت
عمى أن تبجأ ىحه األعخاض في الطيػر في فتخة نسػ مبكخة مدببة ضعفا شجيجا في األداء 

 (.  DSM-5،0221،627االجتساعي والسيشي )الجليل التذخيري اإلحرائي الخامذ
 اإلشار الشطخى والجراسات الدابقة

 Autism Spectrum Disorderالسحػر األول :اضصخاب شيف التػحج 
ُيعج اضصخاب شيف التػحج مغ االضصخابات ذات التأثيخ الذامل عمى كافة محاور الشسػ 
االجتساعية، والمغػية والعقمية، واالنفعالية، والحدية، ويطيخ ىحا التأثيخ عمى سمػك الصفل 

عمى تبادل التػحجى، فسغ الشاحية االجتساعية نجج الصفل ذوى اضصخاب شيف التػحج غيخ قادر 
التفاعل االجتساعي مع اآلخخيغ، مثل إلقاء أو رد التحية، أو إقامة العبلقات مع األقخان، 
والسحافطة عمى استسخار ىحه العبلقات والتػاصل البرخي أو البجني مع اآلخخيغ، ومغ الشاحية 

نفعالية وما االنفعالية، نججه يطيخ قرػًرا واضًحا في فيع وتفديخ تعبيخات الػجو في الحاالت اال 
يشتج عشيا، وال يسكشو التعبيخ عغ األلع أو التعب، وغيخ قادر عمى تبادل العاشفة مع اآلخخيغ، 
ومغ الشاحية الحدية قج يطيخ مدتػى مختفع أو مشخفس مغ االستجابات الحدية لمسثيخات 

وضع الدسعية أو البرخية أو المسدية، مسا يشتج عشو الكثيخ مغ الدمػكيات السزصخبة مثل 
الصفل إصبعيو في أذنيو عشج سساعو صػت مختفع، وبصبيعة األمخ فإن مثل ىحه الدمػكيات 
السزصخبة تؤثخ عمى تكيف الصفل مع بيئتو بالرػرة البلئقة، حيث إنو غيخ قادر عمى التفاعل 
االجتساعي مع اآلخخيغ، كسا أنو غيخ قادر عمى تكػيغ عبلقات اجتساعية مشاسبة مع األقخان، 

الة حجوث ذلظ فإن ىحه العبلقات ال تدتسخ شػيبًل كسا أن تفزيل الصفل لمعب الفخدي عغ وفي ح
المعب الجساعي يجعمو يشعدل بعيًجا عغ اكتداب كثيًخا مغ الدمػكيات مثل األخح والعصاء والسذاركة 

 (.0224)فيج السمغػث،
يتدع بعجد في ( بانو اضصخاب 2013) DSM-5عخفو الجليل التذخيري االحرائى الخامذ   

بعجيغ أساسيغ ىسا، قرػر في ميارات التػاصل االجتساعي، ووجػد سمػكيات نسصية تكخارية، 
ومحجودية الشذاشات واالىتسامات، عمى أن تبجأ ىحه األعخاض في الطيػر في فتخة نسػ مبكخة 

 .مدببة ضعفا شجيجا في األداء االجتساعي والسيشي
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 Peer Teachingالسحػر الثاني: تجريذ األقخان 
تعج إستخاتيجية تعميع األقخان إحجى استخاتيجيات التعمع التعاوني، وىي مجسػعات تعميسية تعاونية 
ثشائية يقػم السجرس بتذكيميا، محاواًل قجر اإلمكان أن يجعميا مجسػعات غيخ متجاندة، وفي ىحا 

جد مغ الحرز تشفح عمى الشػع مغ السجسػعات يعسل الصبلب مًعا مجة تتخاوح ما بيغ حرة إلى ع
مجار أسابيع، وذلظ لتحقق األىجاف التعميسية السذتخكة، وفييا يعسل كل شالبيغ إلنياء نذاط 
تعميسي، ثع يتبادالن األدوار، أما دور السعمع ىشا فيػ اتخاذ جسيع قخارات التخصيط فزبًل عغ 

لقخيشو الحي يحتاج إلى مبلحطة الستعمسيغ، إن تعميع األقخان يقػم عمى أساس تعميع الستعمع 
مداعجة، وبحلظ يديع في تػجيو االىتسام الفخدي بإتاحة فخص أفزل لمتعمع، عمى وفق الستعمع 
وبخاعتو في أداء السيام التي يقػم بيا، إذ غالًبا ما يشاسب شخح القخيغ لقخيشو مدتػاه التحريمي 

 (.0226) وليج عبج الكخيع، 
نطام تعميسي يقػم فيو الستعمسػن بالتعاون مع بعزيع ( إلي أنيا 0225أشارت عبيخ عثسان )

البعس، حيث يقػم أحجىع )القخيغ أو السعمع( بشقل السعارف والخبخات العمسية والعسمية التي يتقشيا 
 لآلخخيغ )األقخان أو الستعمسػن( األقل كفاءة في إتقانيا وذلظ تحت إشخاف وتػجيو مغ السعمع.

 life skillsياتية السحػر الثالث : السيارات الح
لقج زاد التخكيد في اآلونة األخيخة عمى تجريذ ميارات وضيفية مغ مثل ميارات الحياة اليػمية     

والتي تذسل إعجاد وجبات بديصة والسذاركة بأعسال السشدل أو ارتجاء السبلبذ والتي تجرس مغ 
ستعانة برػر تذخح خبلل وضع بخنامج مدبق لؤلنذصة يذسل الخصػات الخئيدية حيث يتع اال

شخيقة األداء أو مخاحل السيارة كي تداعج الصالب عمى أداء السيارات باستقبللية، إن اكتداب ىحه 
السيارات يخفف مغ العبء السمقى عمى عاتق األىل ومقجمي العشاية وذلظ لسا يدتغخقو أداء ىحه 

لؤلشفال السرابيغ السيارات مغ شاقة ووقت وجيج وىشاك حاجة ممحة لتعميع ىحه السيارات 
 (    0222)رائج ديب، بالتػحج لكي ندخع مغ استقبلليتيع واعتسادىع عمى أنفديع

وتتشػع السيارات الحياتية بيغ ميارات الخعاية الحاتية الستسثمة في السيارة االجتساعية )التفاعل  
االجتساعي(، وميارة تشاول الصعام، وميارة ارتجاء السبلبذ، والححاء، وميارة الحىاب إلى 
السخحاض، وميارة معخفة األشخاص وتسيدىع، والتعخف عمى مدسيات األشياء، وميارة إدراك 

 ( . 0226الػقت والسكان مع تشسية السيارات الجدسية والحخكية، والمغػية ) لسياء بيػمى 
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  -فخوض الجراسة :
تػجج فخوق دالة بيغ متػسط درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في الكياس القبمي و البعجي  -2

مغ ذوي  في أداء بعس ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام وتجشب السخاشخ لؤلشفال
 اضصخاب شيف التػحج بعج تصبيق البخنامج لرالح الكياس البعجي . 

تػجج فخوق دالة بيغ متػسط درجات افخاد السجسػعة التجخيبية وافخاد السجسػعة الزابصة في  -0
الكياس البعجي في أداء بعس ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام وتجشب السخاشخ لبلشفال 

 ػحج لرالح السجسػعة التجخيبية .مغ ذوي اضصخاب الت
ال تػجج فخوق بيغ متػسط درجات افخاد السجسػعة التجخيبية في الكياس البعجي والتتبعي في  -1

أداء بعس ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام وتجشب السخاشخ لبلشفال مغ ذوي اضصخاب 
 التػحج وذلظ بعج مخور شيخيغ مغ تصبيق البخنامج .

 االجخاءاتالصخيقة و 
  -مشيج الجراسة : -أ

تقػم الجراسة عمى السشيج شبو التجخيبي حيث قدست عيشة الجراسة إلى مجسػعة تجخيبية 
ومجسػعة ضابصة  ألنيا أعتسجت عمى األقخان في نقل الخبخة و تجريذ لؤلشفال ويعتبخ الستغيخ 

األقخان،والستغيخ التابع ىػ ميارات السدتقل ىػ محتػى البخنامج التجريبي القائع عمى تجريذ 
 العشاية الذخرية و تشاول الصعام وتجشب السخاشخ.

 عيشة الجراسة   -ب
(أشفال مغ فئة اضصخاب شيف التػحج الخفيف وفقا لسكياس جيميام 4تتكػن عيشة الجراسة مغ)    

السخكد في  التقجيخى لتذخيز اضصخاب شيف التػحج ، ومكياس كارز لتػحج الصفػلة، تتػاجج
، وتتخاوح أعسارىع  الصبي لجسعية رواد التشسية لحوى االحتياجات الخاصة بسحافطة اإلسساعيمية

(أعػام ، وتع تقديع العيشة إلى مجسػعتيغ متجاندتيغ مغ حيث نػع االضصخاب ودرجة 20-4مغ )
 التػحج ومعامل الحكاء والعسخ وىى: 

تمقى األنذصة التجريبية لمسخكد باإلضافة (أشفال وىى ت1السجسػعة التجخيبية:ويبمغ قػاميا) -2
 إلى أنذصة بخنامج الجراسة الحالية .

 (أشفال وىى تتمقى األنذصة التجريبية لمسخكد فقط .1السجسػعة الزابصة: ويبمغ قػاميا) -0
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 أدوات الجراسة : -ج
 استسارة جسع البيانات الذخرية)إعجاد/الباحث( حيث يتع التعخف عمي البيانات االولية لمصفل  -2
 استسارة تحجيج أنػاع السعدزات)إعجاد/الباحث( لسعخفو ما يحبو الصفل مغ معدزات . -0
مكياس ميارات الحياة اليػمية لمصفل ذوى اضصخاب شيف التػحج)إعجاد/ الباحث( لمتعخف عمي -1

 القرػر في السيارات التي يقػم بيا الصفل .مجى 
البخنامج التجريبى السدتخجم في تشسية ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام وتجشب -2

 السخاشخ لمصفل التػحجى )إعجاد/ الباحث( الصخيقة التي تدتخجم لتشسية ميارات الصفل .
 عيشة الجراسة 

ى عيشة مغ األشفال مغ ذوى اضصخاب التػحج باإلسساعيمية تع تصبيق أدوات الجراسة الحالية عم
 -وتكػنت مغ:

 عيشة الجراسة األساسية -2
اليجف مغ عيشة الجراسة األولية ىػ تقجيخ الخرائز الديكػمتخية )مؤشخات الرجق و الثبات( 
 لسكياس الجراسة، والتعخف عمى الرعػبات التي قج تػاجو عيشة الجراسة،واختيخت عيشة الجراسة
األولية مغ األشفال مغ ذوى اضصخاب شيف التػحج بجرجة بديصة بسحافطة اإلسساعيمية حيث تع 
التصبيق عمى األشفال في عجد مغ مخاكد ومجارس تأىيل ذوى االحتياجات الخاصة، كان قػام 

 (عام.20: 4( شفل تخاوحت أعسارىع مغ)12العيشة )
 عيشة الجراسة السدتيجفة-0

( أشفال 4تكػنت العيشة القرجية لمجراسة حيث تع اختيارىع مغ العيشة األساسية وتتكػن مغ )   
( سشػات، 20-4وتخاوحت أعسارىع ما بيغ ) مغ الحكػر مغ ذوى اضصخاب شيف التػحج البديط ،

مغ السخكد الصبي بجسعية تشسية رواد السجتسع بسحافطة اإلسساعيمية ، متػسط الحكاء لمسجسػعة 
 27.11و متػسط الحكاء لمسجسػعة التجخيبية  1.233وانحخاف معياري  25.11زابصة ال

وانحخاف معياري  7.12ومتػسط العسخ الدمشي لمسجسػعة الزابصة  1.233وانحخاف معياري 
، وقام الباحث 0.36وانحخاف معياري  6.21ومتػسط العسخ الدمشي لمسجسػعة التجخيبية  2.52

تيغ متكافئتيغ مغ حيث عجد العيشة ومعامل الحكاء والعسخ الدمشي بتقديع العيشة إلى مجسػع
 (أشفال. 1( أشفال والسجسػعة الزابصة مغ )1وتكػنت السجسػعة التجخيبية مغ )

ولمتحقق مغ تكافؤ العيشتيغ تع استخجام اختبار مان ويتشى في الكياس القبمي لسكياس ميارات     
 الحياة اليػمية لمصفل التػحجي لكبل السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية. 
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يػضح داللة الفخوق بيغ السجسػعة التجخيبية والزابصة عمى مكياس ميارات الحياة  (2ججول )
 القبمي.اليػمية في الكياس 

 الجاللة  zقيسة  مجسػع الختب متػسط الختب السجسػعات  السكياس / العسخ الدمشى
 2.154  2.664- 6.32 0.61 الزابصة  الحكاء

 20.32  2.25 التجخيبية
 2.605 2.026- 22.22 1.45 الزابصة  العسخ الدمشي 

 22.22 0.11 التجخيبية 
 2.321 2.433- 7.22 1.22 الزابصة  مكياس ميارات الحياتية

 20.22 2.22 التجخيبية
( عجم وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ السجسػعة التجخيبية  2يتزح مغ الججول رقع )    

والسجسػعة الزابصة في الحكاء،والعسخ الدمشي وعمى مكياس ميارات الحياة اليػمية مسا يذيخ إلى 
 تكافؤ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة. 

 ثالثا: أدوات الجراسة 
 أ(أدوات اختيار العيشة التي تتسثل في:

 اختبار جػدانف لمحكاء غيخ المفطي.-2
 مكياس جيميام التقجيخى لتذخيز اضصخاب شيف التػحج.-0
 (.C.A.R.Sمكياس تقجيخ اضصخاب التػحج ) كارز -1
ذو اضصخاب شيف مكياس ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام وتجشب السخاشخ لمصفل  -2

 التػحج )إعجاد الباحث(.
 أدوات الجراسة الخئيدية التي تتسثل في:  ب(
 مكياس ميارات الحياة اليػمية ) إعجاد الباحث ( -2
 بخنامج تشسية السيارات الحياة اليػمية لمصفل التػحجي )إعجاد الباحث(.-0

 وفيسا يمي عخض ليحه األدوات:
عمى قيع كبل مشيسا مغ أرشيف السخكد الصبي لتشسية الخواد  أ(أدوات اختيار العيشة حرل الباحث

الحي تتػاجج فيو أفخاد العيشة ،والتي سبق أن قام بتصبيقيا األخرائي الشفدي ليؤالء األشفال، 
وبشاء عمييا تع اختيار عيشة الجراسة التي انصبقت عمييا شخوط العيشة ، مغ حيث العسخ ، 

 لتي شبقيا األخرائي الشفدي لمسخكد .ومدتػى الحكاء، ودرجة التػحج و ا
 ب(أدوات الجراسة الخئيدية:

 مكياس ميارات الحياة اليػمية لمصفل التػحجى )إعجاد الباحث(. -2
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 ىجف السكياس:
ييجف ىحا السكياس إلى قياس ميارات الحياة اليػمية لؤلشفال ذوى اضصخاب شيف التػحج     

جج صعػبات أثشاء تصبيقيا، ويتع التعخف عمييا مغ والتي تػاجو الصفل بذكل يػمي، والتي ما ي
 خبلل السبلحطة مغ ولى أمخ الصفل.

 وصف السكياس: 
 ( مفخدة، تػزعت عمى خسدة أبعاد ىي البعج 10يتكػن السكياس في صػرتو الشيائية مغ )   

 ارات ( والبعج الثاني ويكيذ مي3:2األول ويكيذ ميارات العشاية الذخرية وعباراتو مغ السفخدة) 
( والبعج الثالث ويكيذ ميارات تشاول الصعام مغ السفخدة 22:4العشاية بالسطيخ العام مغ السفخدة )

( والبعج الخامذ 05:02( والبعج الخابع ويكيذ ميارات استخجام الشقػد مغ السفخدة )01:20)
ىي )  ( ويػجج أمام كل عبارة ثبلثة بجائل10:06ويكيذ ميارات تجشب السخاشخ مغ السفخدة )

نادرا ( تسثل درجة تشفيح السيارة الخئيدية، وتػجج خانة لمسبلحطات لتدجيل  –أحيانا  –دائسا 
الدمػك الخاشئ السراحب ألداء السيارة ليتع مخاعاة عبلجيا عشج تعميع السيارة، والسصمػب مغ 

 ولى األمخ قخاءة كل عبارة بجقة ووضع العبلمة السشاسبة ألداء شفمو. 
 س:ترحيح السكيا

يقػم ولى األمخ باختيار أحج بجائل اإلجابة التي تشاسب أداء الصفل أمام كل عبارة ، وعشج     
الترحيح تعصى ثبلث درجات لبلختيار دائسا، ودرجتان لبلختيار أحيانا، ودرجة واحجة لبلختيار 

لمسكياس ( درجة و الجرجة الكمية الرغخى 74نادرا، وتكػن الجرجة الكمية العطسى لمسكياس ككل )
 (، وكمسا ارتفعت درجة الصفل ازدادت مقجرتو عمى أداء العجيج مغ السيارات الحياتية.    10) 

 الخرائز الديكػمتخية لمسكياس:
تع التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لسكياس ميارات الحياة اليػمية لؤلشفال ذوى اضصخاب    

( شفل، وكانت 12شيف التػحج مغ حيث الرجق والثبات، حيث تع تصبيقو عمى عيشة تتكػن مغ )
 الشتائج كسا يمى :
 أوال: الرجق 

مغ صجقو مغ خبلل عخض صجق السحكسيغ بعج إعجاد االختبار فى صػرتو السبجئية تع التحقق 
( مغ الستخرريغ فى مجال التخبية الخاصة،والرحة الشفدية،وعمع الشفذ 22السكياس عمى)

 ( إلبجاء الخأي فيسا يتعمق باآلتي :0التخبػي، كسا في ممحق)
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 عبارات السكياس 
 مبلئسة كل عبارة لؤلبعاد الفخعية التي يدتيجف قياسيا.-
 العبارة.تحجيج مجى مشاسبة صياغة -
 تعميسات السكياس-
 مجى وضػح ودقة التعميسات.             -
 الرياغة الدميسة لمتعميسات. - 

وذلظ إلى جانب إضافة ما يخونو مشاسبا مغ تعجيبلت أو مقتخحات، فيسا يتعمق بكل عشرخ مغ 
 (.1العشاصخ الدابقة كسا في ممحق )

عبارات السكياس حيث تخاوحت وقج أسفخ رأى السحكسيغ عغ ندب االتفاق عمى      
%( وىى ندب مختفعة تكفى لمثقة فى ىحا السكياس وبشاء عمى نتائج آراء 222%: 62مابيغ)

( 2%( فأكثخ، كسا ىػ مػضح بالسمحق)62السحكسيغ تع إبقاء العبارات التي القت ندبة اتفاق)
 لعبارات التي أشار وبحلظ تع اإلبقاء عمى جسيع عبارات السكياس، وقام الباحث بإعادة صياغة ا

 (.0إلييا الدادة السحكسيغ ، ليربح السكياس في صػرتو الشيائية كسا ىػ مبيغ في ججول )
( ندب اتفاق واختبلف آراء الدادة السحكسيغ عمى عبارات مكياس تشسية السيارات 0ججول )

 الحياتية لجى الصفل التػحجى
االتفاق عمى  العبــــــــــــــــــــارات م

 يامشاسبت
االتفاق عمى إعادة 

 صياغتيا
سبب 

 االختبلف
 - - 2228 يغدل الصفل كمتا يجيو بالساء والرابػن  2
 - - 2228 يغدل الصفل وجيو بالساء والرابػن  0
 - - 2228 يشطف الصفل أسشانو بالفخشاة و السعجػن  1
 - - 2228 يشطف الصفل انفو باستخجام السشجيل 2
 - - 2228 بالسذطيقػم الصفل بتدخيح شعخه  3
 - - 2228 يخمع الصفل قسيز) بجون أزرار( بسفخد      4
 - - 2228 يختجى الصفل قسيز) بجون أزرار( بسفخده 5
 - - 2228 يخمع الصفل البشصمػن بسفخده 6
 - - 2228 يختجى الصفل البشصمػن بسفخده 7

 - - 2228 يختجى الححاء ذو الخباط البلصق بسفخده 22
 - - 2228 الححاء ذو الخباط البلصق بسفخدهيخمع  22
 - - 2228 يجمذ الصفل عمى مائجة الصعام بانزباط 20
 - - 2228 يذخب الصفل الدػائل مغ الكػب بسفخده 21
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االتفاق عمى  العبــــــــــــــــــــارات م
 يامشاسبت

االتفاق عمى إعادة 
 صياغتيا

سبب 
 االختبلف

يدتخجم الصفل الذػكة في تشاول الصعام  22
 بسفخده

2228 - - 

يدتخجم الصفل السمعقة في تشاول الصعام  23
 بسفخده

2228 - - 

يخفع الصفل مقجار مشاسب مغ الصعام عمى  24
 السمعقة

2228 - - 

 - - 2228 يخفع الصفل الصعام مغ الصبق بصخيقة سميسة 25
يزع الصفل الصعام داخل الفع دون أن  26

 يدكب
2228 - - 

يقػم الصفل بإحزار الصعام مغ مكان  27
 تػاججه

إعادة  228 728
 صياغة

يعج الصفل سانجويتر باستخجام أدوات  02
 ببلستيكية 

إعادة  228 728
 صياغة

 - - 2228 يشطف الصفل ما يدكب مشو 02

إعادة  228 728 يقػم الصفل بتحزيخ العريخ 00
 صياغة

إعادة  028 628 يشطف الصفل ما يدكب مغ العريخ  01
 صياغة

 - - 2228 يتعخف الصفل عمى شكل الشقػد 02
 - - 2228 الصفل بيغ قيع الشقػد السختمفةيسيد  03
 - - 2228 يذتخى الصفل أشياء مغ السحل 04
 - - 2228 يدتشتج الصفل السبمغ الستبقي بعج الذخاء 05
 - - 2228 يتجشب الصفل الدجاج السكدػر 06
 - - 2228 يدتخجم الصفل الدكيغ  بذكل صحيح 07
 - - 2228 يتجشب الصفل السذخوبات الداخشة 12
 - - 2228 يبعج الصفل  يجه عغ الميب 12
 - - 2228 يتجشب الصفل فيذو الكيخباء 10
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 االتداق الجاخمي :
تع حداب االتداق الجاخمي مغ خبلل إيجاد معامل االرتباط بيغ كل مفخدة ودرجة البعج الخاص 

بيغ درجة كل بعج بيا لمتأكج مغ مجى تجانذ وتساسظ عبارات كل بعج فيسا بيشيا،ومعامل االرتباط 
 (1والجرجة الكمية لمسكياس لمتأكج مغ تجانذ األبعاد فيسا بيشيا،كسا ىػ مػضح بججول)

 معامبلت االرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات السكياس ودرجة البعج الحي تشتسي إليو(1ججول )

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 السفخدة

معامل 
 االرتباط

2 52,2** 7 55,2** 25 70,2** 03 15,2* 

0 42,2** 22 60,2** 26 62,2** 04 56,2** 
1 22,2* 22 61,2** 27 14,2* 05 14,2* 
2 40,2** 20 61,2** 02 21,2* 06 70,2** 
3 26,2** 21 36,2** 02 52,2** 07 42,2** 
4 51,2** 22 60,2** 00 14,2* 12  75,2** 
5 42,2* 23 46,2** 01 13,2* 12 75,2** 
6 42,2** 24 72,2** 02 44,2** 10 52,2** 

 23,2و* دالة عشج  22,2** دالة عشج 
( أن قيع معامبلت االرتباط بيغ كل مفخدة مغ مفخدات السكياس ودرجة 1ويتزح مغ ججول )    

البعج الحي تشتسي إليو السفخدة ىي قيع دالة إحرائيًا فشجج أن الجرجة الكمية لمبعج األول تخاوحت ما 
 (، ودرجات61,2 :42,2( ودرجات مفخدات البعج الثاني تخاوحت ما بيغ )52,2 :22,2بيغ )

( 44,2: 14,2( ودرجات مفخدات البعج الخابع ما بيغ)70,2: 13,2البعج الثالث تخاوحت ما بيغ)
( ،وبشاًء عمى ذلظ يتزح سبلمة التساسظ 75,2 :42,2ودرجات مفخدات البعج الخامذ ما بيغ )

 الجاخمي لسفخدات السكياس. 
 والجرجة الكمية( معامبلت االرتباط بيغ درجة كل بعج مغ أبعاد السكياس 2ججول)
 البعج الخامذ البعج الخابع البعج الثالث البعج الثاني البعج األول رقع البعج

 **72,2 **52,2 **72,2 **70,2 **42,2 معامل االرتباط

( أن قيع معامبلت االرتباط بيغ درجة كل بعج مغ أبعاد السكياس 2ويتزح مغ الججول )    
( وبشاء عمى ذلظ يتزح سبلمة 22,2والجرجة الكمية ىي قيع دالة إحرائيًا عشج مدتػى داللة )
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التساسظ الجاخمي لمسكياس مسا يجل عمى أن السكياس يتستع بجرجة مختفعة مغ الرجق بسا يدسح 
 مو في الجراسة الحالية.باستخجا

 ثانيا: الثبات
تع حداب معامل ثبات الفا كخونباخ لسفخدات السكياس وقج بمغ بجرجة قيسة الثبات الكمية   
وتخاوحت معامبلت ثبات ألفا ( وفيسا يمي قيع معامبلت ألفا كخونباخ عشج ححف كل مفخدة 602,2)

 . ( .610. : 574ما بيغ)
 داب معامل ثبات الفا كخونباخ لؤلبعاد والجرجة الكمية لمسكياس وذلظ:أما عغ ثبات األبعاد فتع ح  

( معامبلت ثبات مكياس ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام وميارات تجشب 3ججول)
 السخاشخ  بأبعاده والجرجة الكمية لمسكياس

 السكياس ككل الخامذالبعج  البعج الخابع البعج الثالث البعج الثاني البعج األول رقع البعج

 602,2 53,2 57,2 47,2 45,2 52,2 معامبلت الثبات

( بيشسا ثبات 57,2إلى  45,2( أن قيع معامبلت ثبات األبعاد تخاوحت مغ )3يتزح مغ الججول )
 وىى قيع ثبات مقبػلة. 602,2السكياس ككل كان 

 -نتائج الجراسة ومشاقذتيا:
 عمى أنولمتحقق مغ صحة الفخض األول والحى يشز 

" تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصى درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية في الكياس  
القبمي و البعجي في أداء بعس ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام وميارات تجشب 

 السخاشخ لؤلشفال مغ ذوي اضصخاب شيف التػحج بعج تصبيق البخنامج" .
 ومشاقذتو  نتائج الفخض األول

إليجاد داللة الفخوق بيغ متػسصي  درجات أشفال التػحج في  اختبار ويمكػكدػن  تع استخجام    
أداء بعس ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام وميارات في  السجسػعة التجخيبية

 تجشب السخاشخ قبل وبعج تصبيق البخنامج ، ويتزح ذلظ مغ خبلل الججول 
( الفخوق بيغ متػسصى درجات أشفال السجسػعة التجخيبية فى أداء بعس ميارات 4ججول رقع )

 البخنامج . تصبيق وبعج العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام وميارات تجشب السخاشخ قبل
 الجاللة Zقيسة  مجسػع الختب متػسط الختب اشارة الختب 

 دالة  2.22 1.272- 2 2 سالبة  الصفل األول
 223.22 5.32 مػجبة
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 دالة  2.22 1.302- 2 2 سالبة الصفل الثانى
 202.22 6.22 مػجبة

 دالة  2.22 2.543- 2 2 سالبة الصفل الثالث
 224.22 22.32 مػجبة

( وجػد فخوق دالة إحرائًيا بيغ متػسصى درجات أشفال السجسػعة 4يتزح مغ الججول رقع )    
أداء بعس   ، فىالتجخيبية  فى كل مغ الكياسييغ القبـــــمى والبـــــعجى وذلظ لرــــالح الكياس البعجى

لى فاعمية ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام وميارات تجشب السخاشخ مسا يذيخ إ
البخنامج التجريبى السدتخجم فى تشسية بعس ميارات الحياة اليػمية لجى أشفال ذوى اضصخاب 

 شيف التػحج .
مسا يجل عمى األثخ االيجابى لمخبخات التى اكتدبيا األشفال خبلل البخنامج التجريبى لتشسية بعس  

الحياة اليػمية لجى األشفال  ميارات الحياة اليػمية لجييع ، ويسكغ إرجاع تحدغ مدتػى ميارات
التػحجييغ ) السجسػعة التجخيبية( بعج تصبيق البخنامج التجريبى إلى الصخق والفشيات التى أعتسج 
عمييا البخنامج فى تجريب ىؤالء األشفال عمى مسارسة ميارات الحياة اليػمية. حيث يذاىج الصفل 

خصػة تمػ األخخى كشسػذج يتع محاكاتو مغ قِبل نسػذًجا حكيكًيا وىػ ) القخيغ ( يقػم بأداء السيارة 
الصفل القخيغ مع إعصاء التجعيسات البلزمة لمشجاح فى تأدية السيارات السختمفة  حتى يداعج ذلظ 
عمى جحب انتباىيع و الشطخ إلى أداء السيارة ، ثع بعجىا يقػم بتشفيح السيارة عسمًيا بشفدو حتى 

ء السيارة بجقة، كسا تع استخجام بعس مقاشع الفيجيػ التى يتسكغ مغ اتقان السيارة و يقػم بأدا
سبق ترػيخىا مغ قبل الباحث في تشسية بعس السيارات مثل ميارة خمع ولبذ السبلبذ وذلظ 
لمصبيعة الخاصة ليحه السيارة عمى أن أسمػب الشسحجة باالقخان العاديغ مغ الفشيات التي تحقق 

تػحج وتجفعو إلى تعجيل سمػكو .ويؤكج كبل االستقبللية لمصفل ذوى اضصخاب شيف ال
  Shipley, et al, 2002  ؛Lopez & Kamps 1997,؛  Leonard et al.1992مغ)

؛مشى Taylor, et al Petursdottir et al 2007,2004 Jones, 2007 ؛
 Corbett et al ؛Vanessa & Mary, 2008 ؛Harper, et al.2008؛ 0225الحارسى،

 (Keenan, , et al, 2016  ؛ ,McLay, et al,  2015 ؛2014 0220وئام ببلل، 
 بيغ األلفة أشاع روح مسا ، التجريب أثشاء وبعج واليجوى  المفطى الباحث التػجية استخجم  حيث 

 األشفال سخعة استجابة عمى ذلظ ساعج وقج مشو تػجيو أي وجعميع يتقبمػن  الباحث و األشفال
السيارات حيث في نياية كل جمدة يتع تػزيع الحمػى  مدتػى  إتقان فى ساىع مسا التجريب أثشاء
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وساىع أسمػب تحميل السيام فى عجم  و تشاوليا مع القخيغ و ذلظ لتجعيع روح السحبة بيشيع
 ويذعخه بديػلة السيسة السصمػبة مشو . شعػر الصفل بالسمل

ات التذجيع والسجح بيجف التعديد السادي كالحمػى والسكافأة و التعديد السعشػي مثل كمس كسا كان
تذجيع األشفال عمى أداء السيارة السدتيجفة ، مسا أدى إلى رفع الخوح السعشػية لجييع 

 ,Martinومداعجاتيع عمى تكخار الدمػك السخغػب ، وقج أكجت العجيج مغ الجراسات مثل دراسة 
et. al, 2005)  0222البمػي وعػاد ،؛ 0225 ، وبيػل ريتا ؛Levine2012,   ؛Tracy, 

 األشفال لجى السعشػية التعديد بشػعيو السادى و السعشػى يديع في رفع الخوح ( عمى أن2012
  و انتباه  بتخكيد إلييع السدشجة باألعسال الكيام عمى ويذجعيع ، التػحجييغ

 -نتائج الفخض الثانى ومشاقذتو :  
 ولمتحقق مغ صحة الفخض الثانى والحى يشز عمى أنو 

" تػجج فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات درجات افخاد السجسػعة التجخيبية و      
متػسصات افخاد السجسػعة الزابصة في الكياس البعجي في أداء بعس ميارات العشاية الذخرية 
وميارات تشاول الصعام وميارات تجشب السخاشخ لبلشفال مغ ذوي اضصخاب التػحج بعج تصبيق 

 البخنامج " 
( إليجاد داللة  الفخوق بيغ متػسصي درجات   Mann-whitney) مان ويتىتع استخجام اختبار

الزابصة في أداء بعس ميارات الحياة اليػمية بعج و أشفال التػحج في السجسػعتيغ التجخيبية
 ( .5تصبيق البخنامج ، ويتزح ذلظ مغ خبلل الججول رقع )

درجات أشفال السجسػعتيغ التجخيبية و الزابصة فى أداء  ( الفخوق بيغ متػسصى5ججول رقع )
 بعس ميارات العشاية الذخرية وتشاول الصعام وميارات تجشب السخاشخ بعج تصبيق البخنامج.

      
 
 

( أن ىشاك فخوًقا ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات رتب درجات أشفال 5يتزح مغ الججول رقع )
السجسػعة التجخيبية ومتػسصات رتب درجات أشفال السجسػعة الزابصة في الكياس البعجي ، 

، التي أشارت إلى تحدغ في بعس ميارات الحياة اليػمية لؤلشفال P  =2.23قيسة   حيث أن 
الحيغ تع إخزاعيع إلى البخنامج التجريبى، أما السسجسػعة الزابصة فمع يصخأ عمييا أّى تحدغ 
نتيجة عجم تعخضيا لمبخنامج التجريبى  وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج الجراسات الدابقة كسا في 

 مدتػى الجاللة Zقيسة  مجسػع الختب متػسط الختب السجسػعة نػع الكياس
 23 3 التجخيبية بعجي

-2.742 
2.23 

 4 0 الزابصة بعجي
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 Fostad؛2009 ؛ سيى أحسج،  .Probst, et. al.  2008 ؛ Ness, S. 2007دراسة)
et. Al ، ؛السيجي 0220؛الذسالي،0222بمكيذ، 0227،مذيخة يػسف

  (.0223Amy ,2017،الخخعان والرسادي،Mourad,2015؛0221وائل
  -نتائج الفخض الثالث ومشاقذتو :

 لمتحقق مغ صحة الفخض والحى يشز عمى أنو 
لة احرائية بيغ متػسصات درجات افخاد السجسػعة التجخيبية في الكياس " تػجج فخوق ذات دال   

البعجي والتتبعي في أداء بعس ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام وميارات تجشب 
 السخاشخ لبلشفال مغ ذوي اضصخاب التػحج وذلظ بعج مخور شيخيغ مغ تصبيق البخنامج" .

ستخجام اختبار ويمكػكدػن إليجاد داللة الفخوق بيغ متػسصي لئلجابة عغ ىحا الدؤال تع ا   
في أداء بعس ميارات العشاية الذخرية وميارات تجشب  رتب درجات أشفال السجسػعة التجخيبية

السخاشخ وميارات تشاول الصعام في الكياس البعجي والتتبعي  ، ويتزح ذلظ مغ خبلل الججول رقع 
(6. )  

أشفال السجسػعة التجخيبية فى الكياسيغ البعجى  متػسصى رتب درجات( الفخوق بيغ 6ججول رقع )
 والتتبعى.

 الجاللة Zقيسة  مجسػع الختب متػسط الختب اشارة الختب 
 غيخ دالة2.261 2.510- 4.22 0.22 سالبة  الصفل األول

 2.22 2.22 مػجبة
 غيخ دالة2.261 2.510- 4.22 0.22 سالبة الصفل الثانى

 2.22 2.22 مػجبة
 دالة  2.223 0.622- 50.22 4533 سالبة الصفل الثالث

 4.22 4.22 مػجبة
أنو التػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب الجرجات ( 6رقع )يتزح مغ الججول    

في كل مغ الكياسيغ البعجي والتتبعي لسكياس ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام 
وىػ  25261وميارات تجشب السخاشخ وذلظ لمصفل األول والثانى حيث أن مدتػى الجاللة ىػ 

لصفل الثالث فتػجج فخوق بيغ متػسصى درجات كبل مغ يعشى عجم وجػد داللة احرائية، أما ا
 0,05الكياسيغ البعجى والتتبعى لسكياس ميارات الحياة اليػمية، حيث أن مدتػى الجاللة ىػ 

 مسا يعشى وجػد داللة احرائية.  2.223،وىػ أصغخ مغ 
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وبالخجػع إلى الجرجات الكمية لسكياس درجات ميارات العشاية الذخرية وميارات تشاول الصعام 
وميارات تجشب السخاشخ لمصفل الثالث في لسجسػعة التجخيبية في الكياس البعجى وججانو يداوى 

( وىحا يجل عمى أن الستػسط في الكياس البعجى أكبخ مغ 60( وفى التتبعى يداوى )72)
ي الكياس التتبعى وىحا يجل عمى انخفاض فعالية البخنامج ليحا الصفل ويخجع الباحث الستػسط ف

 الدبب إلى عجم متابعة ولى األمخ لتشسية ومسارسة لمسيارات بعج انتياء البخنامج. 
أما بالشدبة لمصفل األول والثانى فإنو ال تػجج فخوق في الكياس البعجى والتتبعى عمى مكياس 

يػمية مسا يجل عمى بقاء أثخ فعالية البخنامج التجريبى واستسخاريتو ثع أن تأثيخ ميارات الحياة ال
البخنامج التجريبي مازال مدتسًخا  حتى بعج االنتياء مغ تصبيقو بفاصل زمشى شيخيغ بيغ الكياس 

  البعجى والتتبعى .
رية وميارات مسا يجل عمى أن البخنامج التجريبى قج أسيع في تشسية بعس ميارات العشاية الذخ

تشاول الصعام وميارات تجشب السخاشخ لجى األشفال ذوى اضصخاب شيف التػحج، ويخجع ذلظ إلى 
األساليب التي استخجمت في التجريب عمى تمظ السيارات ، باالضافة إلى اعتساد البخنامج عمى 

في  ( شيػر بػاقع خسذ جمدات1مسارسة السيارات السدتيجفة، حيث استسخ تصبيق البخنامج )
(فتخات يتخمميع فتخة راحة بيا  1( دقيقة مقدسة عمى ) 42؛  23االسبػع و زمغ الجمدة مغ) 

نذاط تخفييى و تع مغ خبلل ىحه الجمدة التجريب عمى السيارات السدتيجفة بذكل مكثف ) أكثخ 
مغ مخة ( مسا أدى إلى تثبيت تمظ السيارات وىحا ما أشارت إليو الفخوق بيغ متػسصى رتب 

ت أشفال السجسػعة التجخيبية فى الكياسيغ البعجى والتتبعى لسكياس ميارات الحياة اليػمية ، درجا
حيث احتفع األشفال بالسيارات السدتيجفة بعج انتياء فتخة التجريب في حيغ أن انخفاض مدتػى 
ميارات الحياة اليػمية لمصفل الثالث لع يشحجر إال بذكل شفيف مسا يجل عمى بقاء بعس األثخ 

 لمبخنامج واستسخاريتو
كسا ساعج في استسخار فعالية البخنامج اقتشاع األسخة بجوره فى تجعيع الدمػكيات السخغػبة لجى    

األشفال التػحجييغ حيث استجابت أميات األشفال التػحجييغ إلى تػجييات الباحث عمى تكخار 
يق اعصائيع واجب مشدلى ، السيام التى ُيجربػن عمييا خبلل جمدات البخنامج فى السشدل عغ شخ 

مسا ساھع فى تكخار الدمػك السخغػب ، وأدى إلى بقاء أثخ البخنامج عمى السجى األشػل ، وىحا ما 
 ضيخ لجى األشفال حيث وجج أن األشفال مازلػا يحتفطػن بأداء السيارات التى تع تجريبيع عمييا .
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  -تػصيات الجراسة :
، وذلظ بتجريب األشفال التػحجييغ عمى ميارات الحياة تػصى ىحه الجراسة  بالتجخل السبكخ  -

 اليػمية في عسخ مبكخ مسا يداعجىع عمى االنجماج في الحياة اليػمية .
عقج دورات تجريبية لؤلسخة الخاصة بيحه الفئة لسجىع بأحجث األساليب فى كيفية تعجيل سمػك  -

 األشفال التػحجييغ.
وذلظ مغ خبلل استخجام فشيات فعالة تتشاسب و التشػع  في البخامج السقجمة ليحه الفئة، -

 خرائز أشفال التػحج مثل استخجام التجريذ باألقخان واأللعاب التعميسية السثيخة لبلنتباه.
تقجيع البخامج التجريبية السبلئسة التي تداعج ىؤالء األشفال عمى االعتساد عمى أنفديع بقجر  -

 االجتساعي. اإلمكان مسا قج يحدغ مدتػى تػافقيع الشفدي و
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 ممخز البحث
يتعخض الصفل التػحجي لعجد مغ السذاكل التي تجعمو غيخ قادر عمى االعتساد عمى نفدو ويحتاج 

الحياة اليػمية والعشاية إلى مداعجة مغ اآلخخيغ ، ولعل أبخزىا عجم قجرتو عمى أداء ميارات 
بشفدو والتػاصل معو ومحتيغ مغ أىسية السيارات الحياتية مغ خبلل تعميع الدمبلء لحلظ يجب 

 تصػيخ بخنامج لتشسية ميارات الحياة اليػمية لمصفل السراب بالتػحج مغ خبلل تعميع أقخانو.
وتخاوحت  البديط ،( أشفال مغ الحكػر مغ ذوى اضصخاب شيف التػحج 4مغ )العيشة تكػنت 

( سشػات، مغ السخكد الصبي بجسعية تشسية رواد السجتسع بسحافطة 20-4أعسارىع ما بيغ )
السرابيغ بالتػحج البديط عمى مكياس تقجيخي تػحج الصفػلة )كارس( اعج سكبمخ  اإلسساعيمية ،
يث أشفال إلى السجسػعة الزابصة مغ ح 1أشفال مغ السجسػعة التجخيبية و  1مقدسة عمى 

 بيشيو لحكاء -كياس صػرة ستانفػرداإلشار الدمشي لمعسخ بيغ )( والشدبة بيغ ذكائيع )( عمى م
 ة.لخامدالرػرة اا

 استسارة البيانات )اعجىا الباحث(-2
 استسارة شمب التأييج )مغ إعجاد الباحث(. -0
الفخراوي ، (. )تخجسة دمحم حديب Schopler 1980مكياس ترشيف األشفال التػحج اعجاد  -1

2772) 
 استسارة تحجيج السيارات الحياتية اليػمية )اعجاد الباحث( -2
 (.0220مكياس التفاعل االجتساعي )اعجاد عبج هللا دمحم ،  -3
وتػصمت الجراسة إلى فعالية البخنامج   في الجراسة )مغ إعجاد الباحث(. السدتخجم البخنامج -4

 التجريبي.
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Abstract 

Autistic child is exposed to a number of problems that make him unable 

to rely on himself and needs help from others, and perhaps most 

notably his inability to be performed daily living skills and take care of 

itself and communicate with him and Mahtin from the importance of 

life skills by teaching peers so must develop a program to develop the 

skills of the daily life of an autistic child by teaching peers 

Composed the study sample of six children of a class autism . They were 

enrolled  in El Tathqeef el fekry society and wayana international 

foundation for integration and awareness in Ismailia in egypt  with 

autism simple on a scale estimate unite childhood (Kars) prepare Scoplr 

() are divided on the 3 children of the experimental group and 3 kids to 

the control group in terms of age timeframe between () and ratio 

between their intelligence () on a scale Stanford-Binet intelligence fifth 

photograph and they have deficiencies in the life skills Preparation 

researcher)) 

1-form for data (prepare by researcher) 

2- favouriteenforcenement form (prepared by researcher) 

3- children autistic rating scale (cars) prepared by schopler,1980). 

(translated by mohamedhasseb eldafrawy,1991) 

4- identification form daily life skills (prepared by researcher ) 

5- social interaction scale(prepared by adelabdaullah Mohamed,2002) 

6-program which use in the study ( prepared by researcher)  . The 

study resulted the effectiveness of the training program. 

 

 

 


