
ذوى األطفال كنا يدركها أولياء أمور ساليب املعاملة الوالدية أ
  يههالكدرات اخلاصة لد بينو وعالقتهااسربجر  متالزمة

 

 (ABESTRACT) امللخص
 لقجرات الخاصة ابشسػ وعبلقتيا تدتيجف الجراسة الخاىشة تحجيج أساليب السعاممة الػالجية       

مغ ( 5اسبخجخ وشبقت الجراسة عمى عيشة قػاميا ) ذوى متبلزمةلجى عيشة مغ االشفال 
( رياضيات 2( فى الخسع و)3األشفال ذي متبلزمة أسبخجخ مسغ يستمكػن قجرات خاصة )

وقج تخاوحت معامبلت ذكاء  ( سشػات7-01بيغ) االشفال تتخاوح أعسار واألميات واآلباء
وفقًا لسقياس ستانفػرد بييشيو الرػرة الخامدة  (81-96يع )األشفال عيشة الجراسة ما ب

الذامل )إرادة( ومخكد  مخكد التأىيل( وقج شبق البحث في 2100،ل)محسػد الديج أبػ الشي
بالسشصقة الذخقية ومخكد الفارابي بالجمام  ،التأىيل الخاص بسجيشة الجبيل وجسعية شسػع االمل

ويعتسج البحث عمى السشيج الػصفي )الجراسات اإلرتباشية(  ،في السسمكة العخبية الدعػدية
والتي تيتع بالكذف عغ العبلقة بيغ الستغيخيغ لسعخفة مجى االرتباط بيغ ىحه الستغيخات والتى 
تتشاسب مع شبيعة البحث الحالية مغ حيث جسع البيانات حػل األبعاد السقتخحة، وتحميل 

م أحج أدوات السشيج الػصفي والستسثمة في االستبانة، ىحه البيانات وتفديخىا مغ خبلل استخجا
الرػرة الخامدة )محسػد الديج أبػ الشيل  باإلضافة إلى مقياس ستانفػرد بيشيو لمحكاء،

( ب 2104( ومقياس تذخيز إضصخاب أسبخجخ) إعجاد عبج العديد الديج الذخز 2102
ى تشسية القجرات الخاصة  وبالتالي الػصػل إلى نتائج محجدة وتػصيات يسكغ أن تؤدى إل

لجى الصفل ذوى متبلزمة أسبخجخ مسغ يتستعػن بقجرات خاصة في واحجة أوأكثخ مغ جدر 
استبيان مغ إعجادىسا يقيذ أساليب السعاممة عمى  تانواعتسجت الباحثالقجرات الخاصة 

لصفل التػحجى التفخقة والسداواة( كسا يجركيا والجا ا-التقبل والخفس–الػالجية )الحساية الدائجة 
 الكسبيػتخواستخجمت الباحثة ذى متبلزمة أسبخجخ وعبلقتو بشسػ القجرات الخاصة لجييع 

 د.سهى بدوى ذلند ميصور

 استاذ مساعد الرتبية اخلاصة
 قسه الرتبية اخلاصة

 عبد الرمحً بً فيصل كلية الرتبية جامعة االماو

 د.أمل عبد اهلل احلارثى

 استاذ مساعد تربية املوهوبني
 ورئيسة قسه الرتبية اخلاصة 

 جامعة االماو عبد الرمحً بً فيصل -كلية الرتبية
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لمحرػل عمى التكخارات،الشدبة السئػية، ومعامل  spssلمتعامل مع البيانات وفقًا لبخنامج 
 االرتباط بيخسػن.

 :وتهصمت الجراسة الى الشتائج التالية    
مغ اسمػب الحساية  بيغ كل   1.10ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 ذى متبلزمة أسبخجخالقجرات الخاصة لجى الصفل ونسػ ب الدائجة مغ قبل األ
مغ اسمػب  بيغ كل   1.10دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  عكدية  ىشاك عبلقة ارتباشية -

 القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخ نسػ و م الحساية الدائجة مغ قبل األ
مغ اسمػب السدانجة ل  بيغ ك 1.10ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخ نسػ و الػججانية كسا يجركيا االب  
مغ اسمػب السدانجة  بيغ كل   1.10داللة ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى  -

 .القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخنسػ و الػججانية كسا تجركيا االم  
مغ اسمػب التفخقة  بيغ كل   1.10ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 ى متبلزمة أسبخجخ القجرات الخاصة لجى الصفل ذنسػ و ب فى مقابل السداواة مغ قبل األ
مغ اسمػب التفخقة  بيغ كل   1.15ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخ نسػ و م فى مقابل السداواة مغ قبل األ
 الكمسات السفتاحية                     

 ججانية ػ لسدانجة ال، االسداواة في مقابل التفخقة، الدائجةالحساية ، أساليب السعاممة الػالجية
 .القجرات الخاصة، متبلزمة االسبخجخ
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أساليب املعاملة الوالدية كنا يدركها أولياء أمور األطفال ذوى 
 متالزمة اسربجر وعالقتها بينو الكدرات اخلاصة لديهه 

 :مكدمة
تتشػع السدسيات ذات العبلقة بالسػىبة والحكاء ويتجمى ذلظ في تدسياتيا الستعجدة     

الستجاخمة مثل جدر القجرات، ميارات خاصة معدولة ، قسع القجرات، متفاوتة اإلدراك 
السعخفي، والتشافخ السعخفي. وتختمف تقاريخ مػاىب التػحج تبعا لمسعاييخ السدتخجمة في 

مع اإلعاقة القجرات السػجػدة لجى الصفل أنيا مجسػعة مغ تحجيجىا. ويسكغ وصفيا ب
تشصػي عمى تشاقس بيغ مدتػى األداء في مجال معيغ ومدتػى  قج  بجال مغ ذلظو  ،الحىشية

أو السدتػى التشسػي. مع  لمسخحمة العسخية الفخد العام مغ األداء السعخفي، أو الستػقع 
؛ . Bouvet, el. 2014؛ Bennett, E., & Heaton, P. (2014 ))استثشاءات قميمة 

Heaton, P., Pring, L., & Hermelin, B( .1999 )،  فإن معطع دراسات الحالة عغ
األشفال ذوى القجرات السػاىب تقترخ عمى وصف القجرات البارزة التي الحطيا أقخباء 

، مثل القخاءة السدبقة، أو إلى السجاالت مغ السيارات التي كذفت بذكل عذػائي الخاصة 
عغ شخيق االختبارات السعخفية، مثل القجرات السكانية. وبالتالي فإن معطع الجراسات قج يقمل 
مغ شأن السػاىب التي إما أخفى أو لع يتع فحريا في االختبارات السعخفية الشسػذجية. 

اك تبايغ كبيخ في االنتذار السبمغ عشو لمسػاىب بيغ الجراسات، مغ وعبلوة عمى ذلظ، ىش
: مغ األشخاص السرابيغ بالتػحج في دراسة ريسبلنج التاريخية )ريسبلنج 01أكثخ مغ 

. ونطخا ليحه التشاقزات، فسغ 0996: في دراسة أخخى مغ قبل رابيغ 70(، إلى 0978
تػحج. ومع ذلظ، يذكل لمالشسط الطاىخي غيخ الػاضح ما إذا كانت السػاىب سسة محجدة مغ 

: مغ األشخاص الحيغ يقجمػن مثل ىحه القجرات، مسا 51التػحج ما ال يقل عغ  ذوواألفخاد 
تػحج أكثخ مغ بال لجى األشفال السرابيغيػحي بأن تصػيخ السيارات الستشاقزة أكثخ احتساال 

 د.سهى بدوى ذلند ميصور

 استاذ مساعد الرتبية اخلاصة
 الرتبية اخلاصةقسه 

 كلية الرتبية جامعة االماو عبد الرمحً بً فيصل

 د.أمل عبد اهلل احلارثى

 استاذ مساعد تربية املوهوبني
 ورئيسة قسه الرتبية اخلاصة 

 جامعة االماو عبد الرمحً بً فيصل -كلية الرتبية
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؛ أوكػنػر 0999خ ؛ ميم2114)ىيتػن واالس غيخىا مغ الطخوف العربية التصػرية 
بالفخوق  ياويسكغ تفديخ التبايغ في معجل انتذار السػاىب السبمغ عش (.0989وىيخمميغ 
في خرائز السذاركيغ في الجراسة )العسخ والجشذ والحكاء ومدتػى المغة(، السػجػدة 

واالختبلفات في تعخيف السػاىب واألدوات السدتخجمة لقياس مدتػى األداء لقجرات معيشة . 
الجراسات التي تفيج انتذار السػاىب لجى األفخاد السرابيغ بالتػحج بسا في ذلظ يخ وتذ

. Asperger, H  ,Kanner, L(  (1944 التقاريخ األولية التي قجميا كانخ وأسبخجخ
(1943) 

% مغ األشفال السرابيغ بالتػحج ندب ذكائيع 41أن حػالي  (2110ويحكخ سميسان )     
إلى  51% ندبة ذكائيع مغ 31)تخمف عقمي متػسط، شجيج أو عسيق(.  55-51أدنى مغ 

أو أكثخ، وتطيخ الجراسات  71% ندبة ذكائيع 31)تخمف عقمي خفيف(.  71حػالي 
د بتشاقز ندب الحكاء. دداتاإلكميشيكية والػبائية أن الخصػرة بالشدبة الضصخاب التػحج 

( خسذ األشفال التػحجييغ لجييع ذكاء غيخ لفطي عادي إذ تسيل درجات أو 0/5وحػالي )
معامبلت الحكاء لجى األشفال التػحجييغ إلى أن تعكذ مذكبلت في ميارات التدمدل 

 Visiospotialأكثخ مغ السيارات البرخية السكانية  Verbal Sequencingالمفطي 
وىحه الشتائج تؤكج  Memory roteاني( أو ميارات االستطيار مغ الحاكخة )الترػر السك

وأضيخت الجراسات أن حػالي ثبلثة أرباع األشفال ، أىسية الخمل السختبط بالػضائف المغػية
التػحجييغ لجييع درجة مغ التخمف وأضيخت دراسات أخخى أن بعس األشفال التػحجييغ 

أن األشفال التػحجييغ ( 0989)لػيذ كامل مميكة،  ذكخيتستعػن بجرجة ذكاء متػسصة، ولحا 
% 51% مشيع يعانػن مغ تػحج وتخمف عقمي شجيج و 25تتخاوح مدتػياتيع السعخفية ما بيغ 

% يعانػن مغ تػحج ندبة ذكاء حػالي 25يعانػن مغ تػحج ومدتػى تخمف عقمي متػسط، و 
 (.2112)نرخ، فأكثخ.  71

مدألة الشطخ إلى األسبخجخ كأسمػب معخفي مختمف،  وقج جادل بعس الباحثيغ في     
وعجم الشطخ إليو كخمل أو إعاقة، ويخون أنو يجب إزالتو مغ دليل التذخيز واإلحرائات. 

، كتب سايسػن بارون كػىيغ يقػل عغ السرابيغ باألسبخجخ: 2112وفي ورقة نذخت عام 
يقرج - lمغ أجل التفاصيل  "ال تػجج مرمحة في العالع االجتساعي تجعػ إلى تجقيق الشطخ

بعس سمػك السرابيغ باألسبخجخ، لكغ في عػالع الخياضيات، الحػسبة، الفيخسة، 
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السػسيقى، المغػيات، اليشجسة، والعمػم، يسكغ لسثل ىحه العشاية بأدق التفاصيل أن تؤدي إلى 
الشجاح وليذ إلى الفذل".وقج أوضح بارون كػىيغ سببيغ حػل فائجة أن يتع اعتبار 
األسبخجخ "إعاقة" : لزسان تػفيخ الجعع الخاص قانػنيا، ولكي يقػم الذخز الدميع بالتفخقة 
بيغ الرعػبات العاشفية وبيغ البخود في اضيار التعاشف.وقج قيل أن جيشات األسبخجخ 
والتي تدببت في ىحا السديج مغ القجرات، قامت بالعسل أثشاء تصػر اإلندان الحالي، وكان 

 امة في التاريخ البذخ التي عانت مغ متبلزمة اسبخجخ.ليا إسيامات ى
My aspergers child,2010)) 

بأنو : " كل سمػك يرـجر عـغ الػالـجيغ ، أحـجىـسا أو فيعخف أسمػب السعاممة الػالجية  أما
عمى الصفل وعمى نسػ شخـرـيتو سـػاء قـرـج مـغ ىـحا الـدـمػك الـتػجـيو أو  كـميـيـسـا ، ويؤثخ

 .( 21، ص. 3113نـعـيـســـة ،  محسـج محسـج)الـتـخبية . 
ناضجيـغ مؤىـميغ  بـشـائيع ىـي إعـجادىـع ليكـػنػا أفـخادآلبـاء بالـشـدبة فالسيـسة الـخئيـدية لآل   

يشجمجـػا  ـيجا عغ فـخض الحساية و الػصاية عـمييع حتىلخـػض غسار الحياة بذكل مدـتـقل بع
إذا  إاليكػن ىحا  الفي مجـتسعيع ويكـػنػا أفـخادا صـالحيغ يدعـػن لخيخىع وخيخ مجـتسعيع. و 

بشاء يبخزون قجراتيع خاصة العقمية األإلتدم الػالجيغ بإتخاد أسمػب تخبػي تفيسي لجعل 
 ت الحياة السختمفةالوالشجاح في مجا نحـػ التفػق  التـي تـؤىـميـع والسعخفية

  انـجثارىا أو واألستعـجادات  السػاىـب  ازدىـار في   السؤثـخة العـػامل  أىـع  أحـج   األسـخي   السشـاخ يعـج  و  
لمـرـخاع   عـخضـة  جـعـمو أو  الـشـفـدـية الستـفـّػق باألمـغ والـتستـع بـالـرـحـة  شعـػر في  و ،  ذبـػليـا و
  في الػالـجيغ  يـتبعيـا  الـتي  الـصـخق  و سـالـيـب األ  تـتـزـح ىـشا  و ،  الـشـفـدـيـة شـاقـتـو  تـبـجيـج  و التػتخ  و

تتبايغ  و،  استـقـخارىع و تػافـقيع  و اإلجـتساعي  - الشفـدي  تكـػيشيع في تأثيخىا  مجى  و  تـشـذئـة اآلبـشـاء
  السذكبلت أخصخ مغ  الدمبية  فاآلساليب  ،  آثارىا و  نػعـيتيا حيث  مغ   الػالجية السعاممة  أساليب  

ذو القجرات الخاصة وباالخز في حالة اصابتيع بستبلزمة التي قـج يػاجييا األشفال 
  إىساليا و لمقجرات الخاصة لجى آبشائيع في بيئتيع األسخية ، فقج يبجي الػالجيغ عجم االسبخجخ 

وعمـى   شخـريتيع التدمط ولحلظ أثاره الزارة عمى  و الدائج  التذجد  و ة ببلمباال معـاممتيع  و
  مفيـػميـع عـغ ذواتيـع، وبالتالي عمى مـدـتقـبميع، بيشسا األساليب اإليجابية ليا آثارىا

ألىتسام ا  التقبل و  الحخية  فييا تتػافـخ التي   الـػالجية السعاممة   أساليب و األسخية   فالبيئة  ، الػاضحة
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الثقة  فـييع  يشسي  ،  العـقاب تزائل  و السدـتسـخلؤلبشاء  التذجـيع  والسداواة والسدانجة الػججانية و
 بسا يػفخ االبجاع واالبتكار.  قـجراتيع و  استعـجاداتيع  يعديد و  بالشفذ 

  :البخثمشكلة 
جان و جاك  John Lockيؤكج الكثيخون مغ عمساء الشفذ والتخبية أمثال جػن لػك     

، وجان  Eriksonاريكدػن إريظ ، و  S.Freud، وسيجسػنج فخويج  Rousseauروسػ
، واالنفعالية،  ، عمى أىسية مخحمة الصفػلة وأىسية الػفاء بستصمباتيا الجدسية Piaget وبياجي

ات ضصخابوالعقمية، والشفدية، واالجتساعية، ليشسػ الصفل سميسا وسػيا بعيجا عغ السعػقات واإل
، الشفدية، أن مخحمة الصفػلة  ليا أىسية بالغة في حياة الفخد لكػنيا مخحمة تكػيغ واعجاد

تجاىات وتشسػ االستعجادات والقجرات ويتحجد فييا مدار الصفل العادات واإل ياتتذكل فيو 
 ويسثل الػالجان في، الجدسي واالنفعالي والعقمي واالجتساعي شبقا لسا تػفخه البيئة السحيصة بو

والتستع بالحب ، استقخاره الشفدي، ومرجر شعػره باألمغ واالشسئشانشفػلة الفخد أساس 
الشفدية  والقبػل، ومرجر ثقتو بشفدو، والعامل الفعال في تصبيعو اإلجتساعي، لحا فان الرحة

 (2101)اليشجي،   .لو تعتسج عمى العبلقة الحسيسة بيغ الػالجيغ
في حيغ نجج أن ىشاك فئة مغ األشفال مسغ لجييع متبلزمة أسبخجخ ويتستعػن بقجرات خاصة 
في الخياضة أو السػسيقى أو الخسع أو قجرات أخخى غيخ عادية لع يتع ربصيا بأثخ أساليب 
السعاممة الػالجية عمى نسػ مثل ىحه القجرات مسا أستجعى عسل ىحه الجراسة لتغصية ىحا 

   :التداؤالت اآلتية مغ خبللالحالية اسة ر مذكمة الج وتتبمػرالجانب 
بيغ كبًل مغ اسمػب  1.10ىل ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 ؟ذى متبلومة اسبخجخالقجرات الخاصة لجى الصفل  ونسػالحساية الدائجة مغ قبل االب 
بيغ كبًل مغ  1.10دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة عكدية  ىل ىشاك عبلقة ارتباشية -

 ؟الصفل ذى متبلومة اسبخجخالقجرات الخاصة لجى  ونسػاسمػب الحساية الدائجة مغ قبل االم 
بيغ كبًل مغ اسمػب  1.10ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة ىل  -

  ؟الخاصة لجى الصفل ذى متبلومة اسبخجخونسػ القجرات السدانجة الػججانية كسا يجركيا االب 
بيغ كبًل مغ اسمػب  1.10ىل ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 ؟ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلومة اسبخجخالسدانجة الػججانية كسا تجركيا االم  
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بيغ كبًل مغ اسمػب  1.10ىل ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -
ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلومة التفخقة فى مقابل السداواة مغ قبل االب 

  ؟اسبخجخ
بيغ كبًل مغ اسمػب  1.15ىل ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلومة بل السداواة مغ قبل االم التفخقة فى مقا
 ؟اسبخجخ

 :البخثأهنية 
لسداىستيا الستػاضعة في تػسيع السعخفة مغ خبلل األىسية الشطخية أىسية البحث تشبع و    

مسغ  سبخجخألشفال ذي متبلزمة أاحػل األساليب التي يتبعيا اآلباء واألميات في رعاية 
  .لجييع قجرات خاصة

 تطيخ مغ خبلل:ف األىسية التصبيقيةاما 
ذو القجرات  شفل االسبخجختدويج السخبيغ مغ آباء وأميات ومعمسيغ والقائسيغ عمى تخبية  -0

والحي قج يتيح لو الفخصة في تحقيق  الدػية في التشذئة الدميسة لمصفل ، باألساليب الخاصة 
 مدتقببل .الخعاية السشاسبة 

 ذي متبلزمة صفلالعمي رعاية  السحتسمةاألساليب الخاشئة لآلباء وأثارىا بعس  إبخاز -2
 ذو القجرات الخاصة  االسبخجخ

لشسػ ووضع بخامج في التخصيط باء واآلالتعميع  عسمية سة القائسيغ عمىراقج تفيج ىحه الج -3
 .القجرات الخاصة بذكل صحيح لجى الصفل ذي متبلزمة أسبخجخ

 :البخثأهداف 
 تهجف الجراسة الحالية إلى:    

ونسػ اسمػب الحساية الدائجة مغ قبل االب  الكذف عغ مجى العبلقة االرتباشية بيغ -
 .مة اسبخجخز القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبل

ونسػ القجرات الخاصة لجى اسمػب الحساية الدائجة مغ قبل االم ورعاية  العبلقة بيغ دراسة - 
 .مة اسبخجخز متبلالصفل ذى 
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ونسػ القجرات الخاصة لجى اسمػب السدانجة الػججانية كسا يجركيا االب العبلقة بيغ  دراسة -
 مة اسبخجخ.ز الصفل ذى متبل

ونسػ القجرات الخاصة لجى اسمػب السدانجة الػججانية كسا تجركيا االم  العبلقة بيغ  دراسة -
 الصفل ذى متبلومة اسبخجخ.

ونسػ اسمػب التفخقة فى مقابل السداواة مغ قبل االب  العبلقة االرتباشية بيغ دراسة -
 القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلومة اسبخجخ.

ونسػ القجرات اسمػب التفخقة فى مقابل السداواة مغ قبل االم العبلقة االرتباشية بيغ  دراسة -
 الخاصة لجى الصفل ذى متبلومة اسبخجخ.

 حدود البخث:
 :تتحجد ىحه الجراسة بسا يمي    

جسعية شسػع  –مخكد التأىيل الخاص بالجبيل –الحج السكاني: مخكد التاىيل الذامل إرادة 
 مخكد الفارابى بالجمام بالسشصقة الذخقية بالسسمكة العخبية الدعػدية  –االمل

 . 2108/ 2107فى عام  أجخيت ىحه الجرا سة الحج الدماني:
 االسبخجخ  ذوي متبلزمةقترخ ىحه الجارسة عمى عيشة األشفال الحج البذخي: سػف ت

 :مصطلخات البخث
 Parental Treatment Stylesأساليب السعاممة الهالجية:   -1

االساليب الشفدية االجتساعية التي يتبعيا الػالجان مع االبغ  بأنيا "تمظ( 0984) زىخان،عخفيا
   السعشػي  في عسمية التشذئة االجتساعية كالثػاب والعقاب بشػعييسا السادي او

 (254ص ،0984)زىخان،
كسا تذيخ" إلى كل سمػك يرجر عغ األب أو األم أو كمييسا ويؤثخ عمى االبغ وعمى نسػ 

 (.56: 0989)كفافي، التػجيو والتخبية أو غيخ ذلظ"  شخريتو سػاء قرج بيحا الدمػك
فيػ تعخيف بانجورا  (2116اما التعخيف الشطخي الحي تبشتو الباحثة )سيى مشرػر 

(Bandura,1961 الحي يشز عمى انيا "نساذج سمػكية خاصة )  بالػالجيغ تتزسغ التعديد
 او العقاب في معاممة االبشاء"
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السدتخجمة فى تشذئة  ى الصخائقغ فييالسعاممة الػالجية  لمباحثتوالتعخيف االجخائي الساليب 
االبشاء والتى قج تكػن سمبية او ايجابية ويتختب عمييا الشسػ االجتساعي والشفدي الدميع، الحي 

بسا يداعج يداعجه عمى التػافق مع اآلخخيغ سػاء في محيط األسخة أو مع البيئة الخارجية 
 لجيو .  الخاصةالقجرات  وتشسية إضيارعمى 
 :ساليب االتيةاآلعمى  الباحثتان تركزوسهف      
 الحساية الزائجة  -2
ويقرج بالحساية الدائجة " اتباع الػالجيغ الحساية و الخػف عمى الصفل برػرة كبيخة      

أكثخ مسا يخى زمبلءه وأصجقاءه يججون عشج آبائيع ، وأن والجيو يعسبلن عمى حسايتو مغ كل 
مكخوه واليخيجان أن يتعخض ألي مػقف يؤذيو جدسيًا أو نفديًا، ويمبيان لو كل رغباتو وال 

 (.222: 0989)عبلء الجيغ كفافي، بًا يخفزان لو شم
 السداواة في مقابل التفرقة  -3
 التعامل مـع الكبيخ خبللوتخبيتيع مغ  األبشاءيتسثل أسمػب السداواة في تشذئة      

والرغيخ، الحكخ واألنثى، ومع األبشاء جسيعيع بشفذ الفخص الـسـتـكـافـئــة فـي السعـاممـة 
واألىتسام السػجو إلييع، وكحلظ عجم التسييد بيشيع بشاء عمى نػع  والخعاية والتػجيو  والـعـصـاء

الػلـج أو سـشو أو جشدو أو تخبيتو بيغ إخػتو أو أي سبب عخضي أخخ( نديو أحسج الجشجي، 
 . 63، ص. 3111

أنيسا ال يداويان بيغ اإلخػة في السعاممة، وأنيسا  -مغ جانب الػالجيغويقرج بالتفخقة      
حج اإلخػة عمى حداب اآلخخيغ، فقج يتحيدان لؤلكبخ أو لؤلصغخ أو لمستفػق قج يتحيدان أل

 (.  228:  0989دراسيًا أو ألي عامل آخخ )عبلء الجيغ كفافي، 
 Emotional Support  السدانجة الهججانية  -4

مسا ال شظ فيو أن األشفال الحيغ يشذآون تحت رعاية أبائيع وفى ضل عبلقات عاشفية        
يسيمػن إلى تشسية الرفات اإليجابية مغ الشاحية األجتساعية أما التيجيج بالحخمان مغ شيبة 

ء في باآلالجعع العاشفى أو القبػل الػالجى فيػ في حج ذاتو أسمػب عجوانى قج يدمكو بعس ا
 جتساعية الدميسو.معاممة أشفاليع وىحا األسمػب يؤثخ عمى مدار تشذئتيع اإل

(Hetherngton, & Parke, 1978:430)                                          
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ويتجمى الجعع العاشفى أو السدانجة الػججانية أو القبػل الػالجى في مجى تفيع الػالجيغ      
أمام بقجر مغ الحب والتذجيع لو وإلنجازاتو  إشعارهومذاكمو ،و  لدمػك األبغ وترخفاتو،

ومػدة وان يبجى أىتسامو األخخيغ وأن يدتجيب لحاجاتو ومصالبو بإىتسام وان يػجو بخفق 
 (33:  2112)نعيسو ،  ويذاركو في نذاشاتو بسدتقبمو

( أن التقبل أمخ حاسع في نسػ الذخرية ويتختب عميو آثار 2116وتجج )مشرػر سيى،
نفديع ونطختيع االيجابية لمحياة في تشعكذ عمى سمػك األبشاء ونسػىع وتقجيخىع االيجابي أل

 مخحمة الخشج.  
الدػية في التشذئة األجتساعية وليا أثخ كبيخ عمى  ساليبوتعتبخ السدانجة الػججانية أحج األ

شخرية األبشاء ويعبخ عشيا بسجى الحب الحى يبجيو الػالجيغ لمصفل والجعع العاشفى لو مغ 
 (02: 0977)الصحان،  .خبلل ترخفاتو نحػ مختمف السػاقف اليػمية

وفى ىحا الرجد نجج أن الجعع العاشفى يديج مغ تقجيخ الصفل لحاتو ويشسى قجراتو االبتكارية 
 &Thomasويديج مغ تقبمو لمقيع األخبلقية والسعاييخ األجتساعية. )

Albrecht1980:105-107) 
 متالزمة األسبرجر -5

تعخيفا إجخائًيا لستبلزمة أسبخجخ بأنيا: اضصخاب  (9: 2104عبج العديد الذخز )قّجم     
فى الشسػ يتزسغ قرػًرا فى ميارات التفاعل االجتساعى, والتػاصل غيخ المفطى, ومحجودية 
األنذصة واالىتسامات, وبعس السذكبلت الحدية والحخكية, مع وجػد مدتػى متػسط عمى 

دمشى مغ حيث الشسػ المغػى, ويتع األقل مغ حيث مدتػى الحكاء, والسدتػى السشاسب لمعسخ ال
التعخف عمى ذوى اضصخاب أسبخجخ فى ضػء أربعة محاور تذسل: التػاصل المفطى وغيخ 

 المفطى, والتفاعل االجتساعى, والدمػكيات واالىتسامات, والقجرات العقمية والسعخفية.
  :القجرات الخاصة -6

نجج أن Islets of ability in autism عشج الكبلم عغ التػحج والجدر الرغيخة لمقجرات 
 Visualغالبا ما يكػن أداء األشفال التػحجييغ جيجا في اختبارات القجرات البرخية السكانية )

- spatial ability( مثل تخكيب األلغاز السرػرة )Jigsaw puzzles وفي بعس )
                                                     األحيان تكػن تمظ ىي السيارة الػحيجة التي يجيجىا الصفل.                 

 (.2111)سايسػن كػىيغ وباتخيظ بػلتػن،                                               



 

 

 

) 510) 

 د. أمل عبداهلل احلارثى &سهى بدوى ميصور د.
 

 2018 أغسطس ، 1ج، 55دللة اإلرشاد اليفسي، العدد 

وقج تػجج لجى بعس األشفال التػحجييغ قجرات معخفية وحخكية مبكخة في نزجيا وغيخ 
عادية أو تػجج ىحه القجرات في إشار الػضائف الكمية السختمفة وتدسى الػضائف السشذقة 

Splinter  أو جدر الحكاء الرغيخة السشعدلة أو جديخات الشزج السبكخIslets of 
Precoity العالع السعتػه  ومغ أمثمة ذلظ ضاىخةIdiot Sqvant  والتي تػجج لو ذاكخة خارقة

           وقجرة حدابية غيخ عادية وإنسا تطيخ ىحه الطاىخة في القجرات السػسيقية والفشية. 
 (0998)مميكة،                                                                          

 للبخث:االطار اليظرى  
  :أساليب السعاممة الهالجية :اوالا    

لؤلسخة دور كبيخ وفاعل في تقجم الصفل مغ ذوي االحتياجات الخاصة، برفة عامة، وشفل      
، والػاقع أن رعاية األسخة برفة خاصةذي متبلزمة أسبخجخ والحى يتستع بسجسػعة مغ القجرات 

، وذوى اإلعاقاتية أشفال التػحج وحشان وعصف األبػيغ ، يسثبلن الجيج األساسي في فاعمية رعا
 كأساس لمتجخل السبكخ القائع عمى عبلج الصفل وتعجيل سمػكو.

( فى ان  دفء السعاممة ومذاركة الصفل 074: 2116وتتفق الباحثتان مع )زكخيا الذخبيشي، 
والتعبيخ الطاىخ عغ حبو وتقجيخ رأيو وانجازاتو، والتجاوب معو والتقخب مشو مغ خبلل حدغ 

ػل بترخفاتو ومجاعبتو باإلضافة إلى رعايتو واستخجام لغة الحػار عقالحجيث إليو، والفخخ الس
 والذخح إلقشاعو وتػضيح األمػر لو كل ذلظ يداعج عمي تشسية ورعاية السػىبة لجيو.

يجسع العجيج مغ عمساء الشفذ التخبي باتجاىاتيع السختمفة عمـى أن األسـاليب التـي يسارسيا و 
تسثـل حجـخ الدواية في تكػيغ و اآلباء في معاممتيع ألبشائيع تؤثخ في تكػيشيع الشفدي اإلجتسـاعي، 

 شخرياتيع تػافقيع.
ا خاشئة ىجامة تثيخ مذاعخ فإذا كانت األساليب الستبعة مغ قبل األب أو األم أو كمييس     

الخػف القمق عجم الذعػر باألمغ، تفخض تقجيخ الحات، تدتحث مذاعخ العجد اإلحباط فـي 
كسا أصبح مغ مدمسات الحاضخ نفذ األبشاء تختب عمييا سػء تػافقيع الذخري اإلجتساعي. 

آثارا سمبية أو  لجى العمساء، الباحثيغ العامميغ في مجال الـرحة الشفدية أن ىحه ألساليب تتخك
إيجابية في شخرية األبشاء، إلييا يعدى مـدتػى الرحة الشفدية والتػافق اإلجتساعي الحي يسكغ 

 (83:  0983)قشاوى، ىجى  أن تكػن عميو شخريتيع في السدتقبل.
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سبتكـخيغ عمى اختبلف مخاحميع الو  يغسػاىبالالقـجرات الخاصة مغ  ذوى  ويعتبخ األشفال      
  شبـاعإل أسـاسي كسرـجر االسخة  تطيـخ  ىـشا ، و يـابللاستغـ  يجب  بـذخية  ثـخوة  يعـتبخون   العسخية
 يعـج و     اجتساعية، - نـفـدية و  عـقـمية بيػلػجية و  حاجـات  بيغ  ما  تـتـشػع  التي و  السختـمفة  حاجـاتو

  انـجثارىا  أو  تعـجاداتاألسو   السػاىـب  ارازدىـ  في  السؤثـخة  العـػامل  أىـع  أحـج  سـخي األ  السشـاخ 
أخصخ  مغ   الدمبية  فاألساليب ،  آثارىا و نػعـيتيا   حيث  مغ  الػالجية السعاممة  أساليب  تتبايغ  و 
التي قـج يػاجييا شفل االسبخجخ ذي القجرات الخاصة، فقج يبجي الػالجيغ عجم   السذكبلت 

ببلمباالة مثل أسمػب التذجد الدائج أو  معـاممتيع  و إىساليا  و  قـجراتيع األكتخاث لتّفػق أبشائيع و
وعمـى مفيـػميـع عـغ ذواتيـع بيشسا االساليب اإليجابية   شخـريتيع عمى  الزارة آثـارىا  التدمط و

  التقبل و  الحخية  فييا  تتػافـخ  لتيا الـػالجية  السعاممة  أساليب و  يةػ دال  فالبيئة  ، اضحةالػ ليا آثارىا 
  بالشفذ  الثقة  فـييع  يشسي  العـقاب،  تزائل و لؤلبشاء   السدـتسـخ  التذجـيع و ىتسامالا و
 (80، ص0998)صالح أبػ جادو ، . الـجراسـيوتفـّػقيـع   قـجراتيع و  استعـجاداتيع يعدز و

( مغ خبلل اعتقاده بأن األسخة تمعب الجور األىع Bloomوقج أكج عمى ذلظ الجور بمػم )    
في اكتذاف السػىبة لجى الصفل وأنيا إن لع تقع بتذجيعو وتػفيخ السشاخ السبلئع خبلل عسمية 
تشذئتو بيجف تشسية وتصػيخ مػىبتو فان تمظ السػىبة ستبقى كامشة بجاخمو ولغ تطيخ 

 (.2101)الخيحاني، 
ميات بالحنب تجاه حالة شفميسا. وكانت أوصاف سخيخية ويذعخ العجيج مغ اآلباء واأل     

أولية قج أشارت إلى أن لمصفل التػحجي أبػيغ بارديغ. ولكغ باكتداب السديج مغ الخبخات 
الدخيخية اتزح أن ىحا الػصف خاشئ تسامًا. ومع ذلظ فأن العجيج مغ األباء يعتقجون أنو 

ىخه ذي صمة بالعبلقات البذخية، فبلبج عمى الخغع مغ أن االضصخاب لجى شفميسا ىػ في جػ 
أن األمخ عائج إلى أنيسا لع يسشحا شفميسا االستجابات العاشفية الرحيحة والكافية. وقج يجفع 
اإلجياد الشاتج عغ تخبية شفل تػحجي باألبػيغ إلى الترخف بأقل ما يخغبان مغ تحسل أو 

ستياء عاشفي لجى األبػيغ وتػتخ فعالية مسا قج يفاقع مغ شعػرىا بالحنب. وقج يراحب ذلظ ا
وفي أغمب  ،في الحياة الدوجية ومذادات تجخيسية مع األشباء وغيخىع مغ االختراصيغ

األحػال، فقج ال تتػفخ حمػل عسمية بديصة إال أن تػفخ الفخصة لمتحجث مع اآلباء اآلخخيغ 
حػل الستاعب الساثمة قج يخفف مغ حجة السذاعخ ويػفخ إمكانية لسشاقذة استخاتيجيات 
ججيجة. ويسكغ أن يكػن االلتقاء باألباء اآلخخيغ مفيجًا عمى وجو الخرػص ويتػفخ اآلن 
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مغ الجسعيات االجتساعية السحمية الستفخعة مغ الجسعية الػششية لمتػحج التي تشطع  العجيج
لقاءات لؤلسخ وتسجىع بالعػن البلزم. والعزػية مفتػحة أيزًا لمسيشييغ مغ ذوي االختراص 
ولمتػحجييغ أنفديع. ويربح التعامل مع التػحج أكثخ سيػلة إذا ما تع التخمز مغ العدلة 

يذعخ بيا األباء عادة. وكثيخًا ما يفيج االلتقاء باآلباء اآلخخيغ في السؤتسخات االجتساعية التي 
 أو المقاءات السحمية في ىحا الخرػص.

  :ثانياا القجرات الخاصة
سسة مغ سسات  القجرات الخاصةأن   (35,ص Leo Kanner ,1943)يعتقج ليػكانخ      

التػحج. ويقرج أن ىحا الشػع مغ القجرات والسيارات شائع لجى التػحجييغ عمى الخغع مغ عجم 
ضيػرىا عشج كل التػحجييغ. وفي بعس األحيان يتفػق األشفال التػحجييغ في ىحا الشػع مغ 

األمثمة  القجرات والسيارات عمى أقخانيع الحيغ يساثمػنيع في العسخ مغ غيخ التػحجييغ. وأفزل
 التي تع تػثيقيا ليحا الشػع مغ القجرات كان في مجال الخسع، والسػسيقى، وحدابات التقػيع.

وىشاك ميارات أخخى لػحطت عشج بعس التػحجييغ مثل ميارة التعخف عمى األشكال 
اليشجسية، وتعمع القخاءة في سغ مبكخة وقج أشمق بعس السختريغ مدسى قجرات العالع 

(Savant abilities عمى ىحا الشػع مغ السيارات والقجرات والتي يسكغ أن تكػن مػجػدة )
عشج حاالت أخخى غيخ حاالت التػحج. فعمى سبيل السثال أوضحت بعس الجراسات التي 

 51-41أجخيت عمى أشخاص يعانػن مغ إعاقة عقمية متػسصة )تتخاوح درجات ذكائيع بيغ 
ل واحج مغ السجاالت سابقة الحكخ، عمسا بأن درجة( أن لجييع مػىبة أو قجرة فائقة في مجا

غالبية ىؤالء األشخاص يعانػن مغ التػحج وذلظ قج يجل عمى أن ىشاك عبلقة ما بيغ التػحج 
وقجرات العالع عمى الخغع أن ىحا االرتباط لع يفيع بذكل واضح حتى اآلن، وىشالظ مغ ذكخ 

  ىي باعتبار مغ ذكخىا أنيا حقيقةعغ التػحجييغ بأنيع كميع عباقخة ولجييع ميارات خاصة و 
 .( 2111)الدعج،  

 ات الرغيخة السراحبة لمتػحج مثل:وىشاك عجدا مغ جدر القجر       
 Musical ability القجرة السهسيقية

يحب الكثيخ مغ األشفال التػحجييغ سساع السػسيقى، ويدتصيع بعزيع تخديج مقاشع      
بعس األغاني وإن كانت شػيمة وبجقة متشاىية. ويطيخ بعس األشفال التػحجييغ مػىبة 
مػسيقية خاصة مثل العدف عمى بعس اآلالت التي لع يدبق ليع تعمع العدف عمييا لجرجة 
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التي يدتسعػن ليا لسخة واحجة بذكل دقيق، وكحلظ  أن باستصاعة بعزيع عدف األلحان
تدسية أي لحغ يدتسعػن إليو كسا أن ىحا البعس مغ األشفال التػحجييغ يستمظ أذنا حداسة 
تدتصيع التسييد بيغ التخكيبات السػسيقية، والتعخف عمى مقاشعيا الستكخرة وعدف السقاشع 

لمقجرة عمى الخسع فإن القجرة السػسيقية ال ق مختمفة، وكسا ىػ الحال بالشدبة ائالسػسيقية بصخ 
البعس يكػن ماىخا في استعسال آلة مػسيقية معيشة ولقج ، تطيخ إال عشج قميل مغ التػحجييغ

سشة ياباني الجشدية يدتصيع أن يعدف أي مقصػعة حتى  02كان شفبل تػحجيا عسخه حػالي 
يا لسخة واحجة، ويدتغخق في وإن كانت عالسية في ثػان بجون نػتة مػسيقية فقط بعج سساع

 (2110)جػىخ،   العدف كأي محتخف آخخ
 Unusual drawing abilitiesقجرات رسم غير عادية 

تعػد عمى األشفال العادييغ مغ خبلل التعبيخ الفشي فإن مغ  جسةىشاك فػائج  تإذا كان     
والحخكة والشذاط السسثمة الفائجة في دافع المعب حيث  شفال التػحجمشيا  أ يجالسسكغ أن يدتف

في أعزاء الحذ والحخكة مغ حيث العزبلت" الجقيقة والكبيخة " واألوتار والسفاصل وىػ ما 
يعخف بالخياضة الػضيفية ألعزاء الجدع، ونطخا لسا يبعثو مغ نذاط وحيػية في الجدع 

عبيخ فزبل عغ أنو يشسي الجياز العزمي تبعا لقانػن الشسػ ويدتغل التػحجيػن ىحا الت
كأسمػب بجيل لمغة والتػاصل المغػي، فيحه الخسػم التي تشبثق عغ أذىان األشفال التػحجييغ 
والتي تعبخ عغ أحاسيديع ومذاعخىع وتخيبلتيع قج ال يفيسػنيا وكحلظ التصػرات التي 
تراحب تصػرىع البيػلػجي والفديػلػجي. ويجب عمى األسخة والسجرسة أن تعخف أن ليحه 

ػق في أىسيتيا ودالالتيا معشى السفخدات المغػية المفطية التي يعجد الصفل الخسػم لغة تف
 عادة عغ التعبيخ عشيا.

لمبحث  ميساً ن رسػم التػحجييغ وأعساليع الفشية تعتبخ مرجرا ( أ2110ويخى )جػىخ،      
الديكػلػجي في إشار العبلج وىي األداة التي يسكغ عمى ضػئيا أن نحجد ليع فيع األمػر 
الحياتية مثل معشى الجور وكيف يترخف وقت العسل أثشاء أخح فخصتو أو كيف يتحخك 
ويترخف أثشاء المعبة عشجما يحيغ دوره في المعبة، وفيع وإدراك أن لظ وقتا، ولي وقت، وأن 

وتعتبخ الخسػم بسثابة لغة تعبيخية يسكغ استغبلليا لتفديخ ، سع ولي فخصة الخسعلظ فخصة الخ 
  الصفل التػحجي أو ما يجور في خمجه. فيوما يفكخ 
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 Rote-memory and calculation skillsمهارات الحفظ والحداب 
مات يبلحع عمى األشفال التػحجييغ قجرتيع عمى الحفع، فبإمكانيع تخديغ قػائع السعمػ     

في ذاكختيع وحفطيا لفتخات شػيمة بشفذ التفاصيل دون أن يحجث ليا أي تغييخ يحكخ. فعمى 
سبيل السثال كان أحج األشفال يدتصيع تحكخ واستخجاع كمسات الجعاية التمفديػنية التي 
يذاىجىا، وكحلظ أسساء الديارات السختمفة ومػديبلتيا. ومغ الطػاىخ الفخدية التي كان يعتقج 

مؤشخ عمى قجرة الحفع ما يتعمق بحداب التقػيع وىي القجرة عمى تدسية أي أيام أنيا 
األسبػع سيرادف تاريخ معيغ، والتي اتزح أنيا ليدت مجخد قجرة عمى الحفع ألن ىشاك 
تػاريخ كثيخة حجثت في الساضي أو ستحجث في السدتقبل ومثل ىحه السعمػمات ال تتػفخ في 

أن يكػن الصفل قج حفطيا. ولحلظ فإن األشفال التػحجييغ الحيغ  تقػيع محجد وبالتالي ال يسكغ
تكػن لجييع قجرة حداب التقػيع يعخفػن القػاعج األساسية التي تعسل بسػجبيا التقاويع، 
ويقػمػن بتصبيق ىحه القػاعج بذكل آلي وبدخعة فائقة، حتى وإن كانػا ال يعخفػن كيف 

حه العسميات في بعس األحيان بدخعة تفػق سخعة يقػمػن بحلظ. وبالفعل يسكغ أن يقػمػا بي
السختريغ في الخياضيات الحيغ سبق ليع دراسة السعادلة الخاصة بحداب التقػيع. كسا أن 
ميارة الحداب ىحه تطيخ في بعس األحيان بذكل آخخ، مثل القجرة عمى إجخاء العسميات 

بعس األحيان سخعة مغ الحدابية )الجسع، والصخح، والزخب، والقدسة( بدخعة تفػق في 
 كبيخة. يدتخجم اآللة الحاسبة، حتى وإن كانت األرقام

 (2111، سايسػن كػىيغ وباتخيظ بػلتػن )                                               
ماىخًا في السدائل الحدابية السعقجة فيدتصيع أن  شفبلا  قج يكػن ( 2110يخى )جػىخ، و      

يعصيظ حاصل ضخب أو قدسة بجون استعسال آلة حاسبة مسا يحىل مغ حػلو. ولكشو في 
 نفذ الػقت قج ال يدتصيع أن يكتب اسسو. 

 Other islets of abilitiesجزر أخري من القجرات 
ال التػحجييغ، القجرة عمى القجرات األخخى التي لػحطت عشج بعس األشفومغ جدر      

( حتى وإن كانت درجة صعػباتيا تفػق Jigsaw puzzlesلغاز السرػرة )تجسيع أجداء اال
العسخ الدمشي لمصفل. وفي بعس األحيان يدتصيع الصفل التػحجي تجسيع ىحه األلغاز وىي 
 مقمػبة أي في وضع ال يخى فيو الصفل الػجو الحي رسع عميو، وىحا يجل عمى أنيع ال

يعتسجون عمى الرػرة، بل أن بإمكانيع االستعاضة بسؤشخات أخخى مثل شكل القصعة أو 
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ممسديا ليتسكشػا مغ معخفة مػقعيا مغ المغد. مغ جية أخخى ىشاك الكثيخ مغ الخوايات 
الشادرة التي تذيخ إلى قجرة فائقة عمى إعادة تخكيب أجداء األجيدة أو الشساذج لجى بعس 

ثل أجيدة الخاديػ والسدجل ويكػن ماىخًا في تذغيل اآلالت الكيخبائية األشفال التػحجييغ م
 .خاصة الفيجيػ والسدجل والتميفديػن في عسخ مبكخ

 (2111)سايسػن كػىيغ وباتخيظ بػلتػن،  
إن البعس مشيع لجيو قجرات وميارات معيشة يدتصيع أداءىا برػرة (.2110جػىخ، ويخى )

الذعػر بان شفميع سيربح شبيعيًا تسامًا، لػ تع العثػر عمى إن ذلظ يسشح الػالجيغ و  ،جيجة
بعس األشفال يدتصيعػن االحتفاظ في أن يخى  كحلظ الغخيبة الدبب الخئيدي لترخفاتو

ذاكختيع بأماكغ كثيخة حتى لػ زاروىا مخة واحجة في عسخىع مسا يجىر أباءىع أو مغ يديخ 
الحاكخة  –تسج عمى المغة، السػسيقى واألعجاد معيع بصخيقة عجيبة، وأغمب ىحه السيارات ال تع

 .لؤلمكشة كميا تتعامل بأماكغ مختمفة في السخ
األسباب التي تقف وراء أن  "2111تحكخ كل مغ " سايسػن كػىيغ وباتخيظ بػلتػن، و      

ىحه السػاىب والقجرات الفائقة لجى األشفال التػحجييغ ليدت معخوفة حتى اآلن وقج يكػن 
سكثف أحج تمظ األسباب، إال أن بعس األشفال تطيخ لجييع تمظ القجرات في سغ التجريب ال

مبكخة، وبجون تجريب مكثف مثل حالة نادية التي أشخنا إلييا سابقًا. وليحا ال يدال االعتقاد 
 قائسًا بأن ىشاك نسط تشطيسي غيخ مألػف في عسميات السخ لجى التػحجييغ.

طػن مػىبة معيشة عشج شفميع التػحجي بتشسيتيا وتذجيع باء واألميات الحيغ يبلحشرح اآلي  
الصفل عمى تصػيخىا، ألنو لع يثبت أن تصػيخ مثل ىحه السيارات يسكغ أن يعصل نسػ الصفل 

 الشسػفي جػانب أخخى، كسا أن االىتسام بتشسية السيارات الخاصة ال يعشي إىسال جػانب 
 األخخى .

 :ثالثاا:متالزمة األسبرجر
متبلزمة أسبخجخ ىي واحجة مغ اضصخابات شيف التػحج أو االضصخابات الشسائية      

الذاممة، والتي تذكل شيفًا مغ الحاالت الشفدية التي تتدع بذحوذ في التفاعل االجتساعي 
والتػاصل مع اآلخخيغ واألداء الفخدي، وبالخغبات واألنساط الدمػكية السقيجة والستكخرة. ومثل 

الشسػ الشفدي، يبجأ اضصخاب شيف التػحج في سغ الخضاعة أو  غيخه مغ اضصخابات
الصفػلة، ويدمظ مدارًا ثابتًا دون كدل أو إنتكاس، ولو عاىات تشجع عغ تغيخات في نطع 
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مختمفة داخل السخ، وتكػن متعمقة بالشزػج. وبجوره، فإن اضصخاب شيف التػحج يذكل 
أفخادًا قج ال يكػنػن مرابيغ مجسػعة فخعية مغ نسط أوسع مغ التػحج، والحي يرف 

بإضصخاب شيف التػحج لكشيع مرابػن برفات مثيمة لمتػحج، مثل العجد االجتساعي. ومغ 
األشكال األربعة األخخى إلضصخاب شيف التػحج، يكػن التػحج ىػ األكثخ شبيًا بعبلمات 

و يقتزي متبلزمة أسبخجخ، وأسبابو ىي األكثخ شبيًا بأسباب متبلزمة أسبخجخ، لكغ تذخير
إعاقة في التػاصل، وتأخخ في الشسػ اإلدراكي، فستبلزمة ريت واالضصخاب الشسائي الذامل لع 
ي شرا عمى خبلف ذلظ )اضصخابات نسائية شاممة غيخ محجدة( ويتع تذخيريسا عشجما يتع 
تقجيع معاييخ أكثخ تحجيجًا لمسخض. والحقيقة أن مجى التجاخل بيغ متبلزمة أسبخجخ والتػحج 

ي األداء )وىػ التػحج غيخ السرحػب بالتخمف العقمي( غيخ واضح. والترشيف الحالي عال
إلضصخاب ىػ ناتج إلى حج ما عغ كيفية اكتذاف مخض التػحج، وربسا ال يعكذ الصبيعة 

في أثشاء انعقاد مؤتسخ  2118الحقيقية لصيف األمخاض. وقج الحع فخيق مغ الخبخاء عام 
بتذخيز التػحج، الحطػا صعػبات في ترشيف متبلزمة خاص بالتخصيط لبحػث متعمقة 

أسبخجخ كسجسػعة فخعية مغ اضصخابات شيف التػحج، وقج أوصت مجسػعتيغ مغ الباحثيغ 
واعتباره ذو تذخيز مشفرل، في  -كسجسػعة فخعية-أن يتع ححف متبلزمة أسبخجخ 

يف اإلحرائي اإلصجارات القادمة مغ الجليل اإلحرائي لئلضصخابات العقمية ومغ الترش
 العالسي لؤلمخاض ولمسذاكل الستعمقة بالرحة.

سيت متبلزمة أسبخجخ عمى اسع شبيب األشفال الشسداوى و        0916” )ىاند أسبخجخ”س 
( وصف أسبخجخ أربعة أشفال كان يعسل عمى حاالتيع مسغ 0944(. ففى عام )0981 -

كان لجييع صعػبات فى التفاعل االجتساعى, وافتقخ ىؤالء األشفال إلى ميارات التػاصل 
مع أقخانيع, ولجييع صعػبات حخكية. وقج أشمق عمى  غيخ المفطى, وفذمػا فى إضيار تعاشف  

وقج وصف الحالة بذكل ” Autistic Psychopathyسيكػباتيا التػحج ”ىحه الحالة اسع 
بشذخ مرصمح ”  Lorna Wingلػرنا ويشج”رئيدى أنيا تتدع بالعدلة االجتساعية. ثع قامت

ية فى مصبػعاتو التى ن ذخت فى السجتسع الصبى الشاشق بالمغة اإلنجميد ” متبلزمة أسبخجخ”
( وشسمت سمدمة مغ دراسات الحالة ألشفال ي طيخن أعخاًضا مذابية لسا وصفو 0990عام )

بتخجسة ورقة ىاند أسبخجخ إلى اإلنجميدية عام ” Uta Frithأوتا فخيث ”أسبخجخ. وقامت 
فى  ( عشجما تع إدراجيا0992(. وأصبحت متبلزمة أسبخجخ تذخيًرا قياسًيا عام )0990)
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الترشيف الجولى ”و” الجليل التذخيرى لسشطسة الرحة العالسية”الصبعة العاشخة مغ 
( تست اضافتو إلى الصبعة الخابعة مغ الجليل 0994وفى عام )”,  ICD-10لؤلمخاض 

.)مججى عبج هللا, DSM-IV-TR 2000التذخيرى واإلحرائى لبلضصخابات الشفدية 
2103 :78 -79 .) 

 ,Doodأسبخجخ بعجد مغ الخرائز والدسات. وي مخز )دود  وتتسيد متبلزمة     
( ىحه الخرائز فى أن األسبخجخ يتزسغ نقًرا فى التقسز العاشفى, وقجرة 2005,7

متجنية عمى بشاء صجاقات, والسحادثات تكػن مغ شخف واحج, ولجيو درجة مختفعة مغ 
لغة الجدع, والدخخية,  االىتسامات الخاصة, وعجد عغ استخجام التمسيحات االجتساعية مثل

والجػانب األخخى مغ التػاصل, ومجى محجود مغ االىتسامات, والسجاومة أو السػاضبة فى 
أداء سمػك معيغ. كسا أنو كثيخ الحذػ فى الكبلم, والدمػك الذاذ, والرػت السسل والختيب, 

ة مرصفى والتفكيخ السحدػس, والحداسية الدائجة لسثيخات محجدة والحخكات الذاذة )أ سام
 (.030: 2100والديج الذخبيشى,

فالرعػبات االجتساعية واالنفعالية مغ الدسات األساسية لجى ذوى متبلزمة أسبخجخ.      
وفى معطع الترشيفات نجج أن الدسات األساسية لجى ذوى األسبخجخ ىى الفذل فى تصػيخ 

اعى )غياب التفاعل السيارات االجتساعية السشاسبة لمدغ. وتذسل صعػبات التفاعل االجتس
االجتساعى السذتخك, صعػبة فى فيع القػاعج االجتساعية, سمػكيات اجتساعية غيخ مشاسبة 
ونقز التعاشف(. وقج أشارت معطع البحػث والجراسات إلى أن األشفال ذوى متبلزمة 
أسبخجخ يعانػن مغ ضعف التمسيحات االجتساعية وسمػكيات اجتساعية وانفعالية غيخ 

عػبة إدراك مذاعخ األخخيغ أو التعبيخ عغ مذاعخىع وانفعاالتيع لآلخخيغ مشاسبة, وص
وتجشب األخخيغ وتفزيل العدلة. مسا يؤدى إلى صعػبات فى العبلقات الذخرية وبيئة 

      (.Montgomery, 2007: 7العسل. )
 :دراسات سابكة

دراسات سابقة سػاًء عمى السدتػى السحمي أو العخبي   عمى الحرػلغ يلمباحثت لع يتدغا     
في السػضػع محل  او العالسى حدب حجود اشبلعيسا  وىحا دليل واضح عمى الشقز الذجيج
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عخضا لبعس الجراسات الدابقة التي تشاولت أساليب  فيسا يمي سػف نتشاولو ، الجراسة
 غ .السعاممة الػالجية القجرات الخاصة لجى االشفال التػحجيي

 (2117)دراسة حشزل، أحسج شحات مرطفى
ىجفت الجراسة إلى تشسية ميارات الحكاء الػججاني وتحديغ التفاعل االجتساعي لجي     

األشفال ذوي متبلزمة أسبخجخ وذلظ مغ خبلل بخنامج تجريبي يعج خريرا لحلظ. عيشة 
( مغ األشفال 01قػاميا )الخسالة: تكػنت عيشة الجراسة الحالية مغ مجسػعة واحجة تجخيبية 

( سشػات، وقج تخاوحت 01-8ذكػر وأنثي(، تتخاوح أعسارىع بيغ ) 9ذوي متبلزمة أسبخجخ )
درجة( عمى مقياس ستانفػرد  97إلى  81معامبلت ذكاء األشفال عيشة الجراسة مابيغ )

ياس الرػرة الخامدة. أدوات الجراسة: تع إستخجام األدوات التالية في الجراسة: مق-بيشية
-(، 2103السدتػي اإلجتساعي اإلقترادي لؤلسخة، إعجاد/ عبج العديد الديج الذخز)

مقياس -(، 2100بيشية لمحكاء: الرػرة الخامدة )محسػد الديج أبػ الشيل، -مقياس ستانفػرد
مقياس التفاعل -(، 2105تذخيز إضصخاب أسبخجخ، إعجاد/ عبج العديد الديج الذخز )

دييغ وذوي االحتياجات الخاصة، إعجاد/ عبج العديد الديج الذخز اإلجتساعي لؤلشفال العا
سشػات(، إعجاد/ عفاف أحسج 01إلى 4(، مقياس الحكاء الػججاني لؤلشفال )مغ 2104)

(، بخنامج تجريبي لتشسية ميارات الحكاء الػججاني وتحديغ التفاعل االجتساعي 2116عػيذ )
اني مشيب، محسػد الصشصاوي، أحسج لجى األشفال ذوي متبلزمة أسبخجخ، إعجاد/ تي

(، تفاصيل جمدات البخنامج التجريبي ) إعجاد وتشقيح الباحث(، نتائج الجراسة: 2107شحات)
أسفخت نتائج الجراسة عغ األتي: صحة الفخض األول، ومؤاده أنو تػجج فخوق دالة إحرائيا 

قبمي والبعجي عمى بيغ متػسصي رتب درجات األشفال ذوي متبلزمة أسبخجخ في القياسيغ ال
مقياس الحكاء الػججاني لرالح القياس البعجي، صحة الفخض الثاني، ومؤداه أنو ال تػجج 
فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات األشفال ذوي متبلزمة أسبخجخ في القياسيغ 

لة البعجي والتتبعي لسقياس الحكاء الػججاني، صحة الفخض الثالث، ومؤداه أنو تػجج فخوق دا
إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات األشفال ذوي متبلزمة أسبخجخ في القياسيغ القبمي 
والبعجي عمى مقياس التفاعل االجتساعي لرالح القياس البعجي، صحة الفخض الخابع ومؤداه 
أنو ال تػجج فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات األشفال ذوى متبلزمة أسبخجخ 

 والتتبعي لسقياس التفاعل االجتساعي.في القياسيغ البعجي 
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 (2116دراسة إقالديهس، صبري سيحة، )
وعشػانيا الحكاء الػججاني كستغيخ وسيط بيغ أساليب السعاممة الػالجية وإدراك إساءة      

الجراسة عبلقة الحكاء االنفعالي كستغيخ وسيط بيغ أساليب  فحرتاألشفال، و السعاممة لجى 
السعاممة الػالجية)الحدم، التدمط، التدامح( وإدراك األشفال إلساءة السعاممة، واستخجم الباحث 

وشالبة  اً ( شالب334في ىحه الجراسة السشيج الػصفي االرتباشي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
( 070%( مغ العيشة، )48.8) اً ( شالب063عامًا، مشيع )(05-03)تخاوحت أعسارىع ما بيغ 

( مجارس 3%( مغ العيشة، مغ شمبة الرفيغ الثاني والثالث االعجادي في)50.2شالبة )
 إعجاد حكػمية إعجادية واشتسمت أدوات الجراسة عمى كل مغ: مقياس الحكاء االنفعالي

إعجاد اس الدمصة الػالجية ، تخجسة الباحث، مقي”Schutte, et al.1998 "سكػت وآخخون ”
(، ومقياس إدراك األشفال إلساءة 2103، تخجسة بخكات حسدة)” Buri,1991"بػري ” 

السعاممة مغ إعجاد الباحث، وأضيخت نتائج الجراسة أنو ال تػجج فخوق بيغ الجشديغ في كل 
كسا بيشت  مغ الحكاء االنفعالي وأساليب السعاممة الػالجية وإدراك األشفال إلساءة السعاممة،

الجراسة أن الحكاء االنفعالي ي عج متغيخًا وسيصًا بيغ كل مغ أسمػب التدامح والتدمط والحدم 
لجى األب والتدمط والحدم لجى األم وبيغ إدراك األشفال لئلساءة المفطية وإدراك الحخمان 

 والتيجيج.
 (2116دراسة بجوى، سعجية الديج)

الفخوق بيغ األشفال التػحجييغ مختفعي األداء العقمي واألشفال ذوي متبلزمة "بعشػان     
تيجف الجراسة إلى الكذف عغ الفخوق بيغ األشفال ذوي و  "أسبخجخ في اإلنتباه واإلدراك

متبلزمة اسبخجخ واألشفال التػحجييغ في االنتباه، واإلدراك والكذف عغ قػة االرتباط بيغ 
ي لجى مجسػعتي الجراسة مغ األشفال التػحجييغ وذوي متبلزمة االنتباه واإلدراك البرخ 

مغ ذوي متبلزمة  6مغ التػحجييغ،  9شفبًل، ) 05أسبخجخ. العيشة: تكػنت عيشة الجراسة مغ 
سشػات. األدوات: تست االستعانة بأدوات مشيا: مقياس  9 -4اسبخجخ(، تتخاوح أعسارىع 

عخيب: صفػت فخج(، واختبار جيميام لمتػحج بيشيو/الرػرة الخامدة لمحكاء )ت -ستشافػرد
)تعخيب عادل عبجهللا(، واختبار جيميام لؤلسبخجخ )تعخيب يدخا سميع(، مقياس السدتػى 

(، اختبار اإلدراك البرخي 2112االقترادي االجتساعي الثقافي )إعجاد دمحم البحيخي 
اشسة سسيخ(. الشتائج: السرػر )إعجاد فاشسة سسيخ(، اختبار االنتباه اإلنتقائي )إعجاد ف
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أسفخت الشتائج عغ وجػد فخوق دالة إحرائيا بيغ متػسط رتب درجات األشفال األسبخجخ 
واألشفال التػحجييغ عمى مقياس االنتباه االنتقائي، وكحلظ عمى مقياس اإلدراك البرخي 
السرػر، وذلظ في اتجاه مجسػعة األشفال األسبخجخ، ووجػد ارتباط دال إحرائيا بيغ 

جات عيشة الجراسة مغ التػحجيغ مختفعي األداء عمى اختباري االنتباه االنتقائي واإلدراك در 
؛ ووجػد ارتباط دال إحرائيًا بيغ درجات 1.15البرخي السرػر، وذلظ عشج مدتػى داللة 

عيشة الجراسة مغ ذوي متبلزمة اسبخجخ عمى اختباري االنتباه االنتقائي واإلدراك البرخي 
 . 1.10عشج مدتػى داللة السرػر، وذلظ 

 (2115)عبج السجيج، فايزة يهسفدراسة 
وعشػانيا التفخقة في السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء وعبلقتيا ببعس السذكبلت      

ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ العبلقة بيغ التفخقة في السعاممة الػالجية كسا و  "الدمػكية
 081الدمػكية شبقت الجراسة عمى عيشة إجسالية عجدىا يجركيا األبشاء ببعس السذكبلت 

تمسيحًا وتمسيحة مغ تبلميح السخحمة اإلبتجائية مغ مجارس حكػمية بسحافطة القاىخة، وتتخاوح 
سشة، وقج روعي عشج اختيار العيشة أن تكػن بصخيقة عذػائية.  02 -9أعسارىع ما بيغ 

 02 -9جتساعي التعميسي لمػالجيغ مغ أستخجمت الجراسة أدوات مثل إستسارة السدتػى اإل
 02 -9)إعجاد فايد يػسف عبجالسجيج(، ومقياس أسمػب التفخقة في السعاممة لؤلشفال مغ 

إعجاد الباحثات.  02 -9)إعجاد الباحثات(، ومقياس السذكبلت الدمػكية لؤلشفال مغ 
رجة التفخقة في وتػصمت الجراسة الى أنو تػجج عبلقة ارتباشية ذات داللة إحرائية بيغ د

السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء وبعس السذكبلت الدمػكية لجى األبشاء في السخحمة 
عامًا، وتػجج فخوق ذوات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث في درجة  02 -9العسخية مغ 

امًا، وتػجج ع 02 -9التفخقة في السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء في السخحمة العسخية مغ 
فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث في درجة بعس السذكبلت الدمػكية لؤلبشاء 

عامًا، وال تػجج فخوق ذوات داللة إحرائية في درجة  02 -9في السخحمة العسخية مغ 
غ التفخقة في السعاممة الػالجية كسا يجركيا األبشاء تبعًا لمسدتػى االجتساعي التعميسي لمػالجي

السختفع(، وتػجج فخوق ذوات داللة إحرائية في درجة بعس  -الستػسط -)السشخفس
عامًا تبعًا لمسدتػى االجتساعي  02 -9السذكبلت الدمػكية لؤلبشاء في السخحمة العسخية مغ 

 السختفع(. -الستػسط -التعميسي لمػالجيغ )السشخفس
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 :( 2114) كسال دمحم سسر دراسة كامل،
امج مقتخح لمتجخل السيشي مغ مشطػر السسارسة العامة لتحديغ اسمػب وعشػانيا بخن     

 وتدتيجف الجراسة الحالية: السعاممة الػالجية لمصفل التػحجي،
التػصل الى بخنامج مقتخح لمتجخل السيشي لتحديغ اسمػب السعاممة الػالجية لمصفل  -0

 .التػحجي
 .التػحجييغتحجيج نػعية السعاممة الػالجية لؤلشفال  -2
تحجيج االدوار الحالية لؤلخرائي االجتساعي في محاولة تحديغ السعاممة الػالجية  -3

 .ألشفال التػحج
تحجيج السعػقات التي تحج مغ فاعمية االدوار الحالية لؤلخرائي االجتساعي في تحديغ -4

االدوار اوضحت نتائج الجراسة الحالية اىع ، و اسمػب السعاممة الػالجية لمصفل التػحجي
الفعمية التي يسارسيا األخرائي االجتساعي وتداىع في تحديغ واالرتقاء بالسعاممة 

 الػالجية لمصفل التػحجي مغ وجية نطخة كأخرائي بالسؤسدة.
 (Pedro M. et al 2009)دراسة 

وعشػانيا " العبلقة بيغ القجرات الخاصة وصفات تذبو التػحج في عجد كبيخ مغ الدكان"      
، ASDىجفت الجراسة  إلى  التحقق مغ االرتباط بيغ القجرات الخاصة والرفات الذبيية ب 

شفبًل في الثامشة مغ العسخ مع وجػد قجرات خاصة مغ دون  6426وقارنت ىحه الجراسة بيغ 
الذبيية في ثبلثة مجاالت ىي: التفاعل  ASDاستبيان الفخز لرفات عمع الػالجيغ عمى 

االجتساعي، والتػاصل، والدمػكيات والسرالح السقيجة والستكخرة، وقارنت أيزا مقاييذ 
(، مغ تقخيخ األم، وأضيخت الشتائج SESالحكاء والجشذ، والحالة االجتساعية واالقترادية )

قجرات خاصة أكثخ مغ األشفال التػحجييغ مسغ ال أن أشفال األسبخجخ التػحجييغ لجييع 
يسمكػن مثل ىحه القجرات. وقج وجج أن الحكاء يختبط ارتباًشا إيجابًيا بالقجرة ، ولكشو يختبط 

الذبيية. ارتبصت القجرات الخاصة بذكل أقػى بالخرائز  ASDارتباًشا سمبًيا برفات 
التراالت. تجعع الشتائج االرتباط بيغ السقيجة/ الستكخرة أكثخ مغ الدسات االجتساعية أو ا

 ASDالقجرات الخاصة والرفات الذبيية ب 
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 (2118دراسة الجويك، نجاح أحسج دمحم) 
وعشػانيا أساليب السعاممة الػالجية وعبلقتيا بالحكاء والتحريل الجراسي لجى األشفال       

تعخض األشفال في البيئة في مخحمة الصفػلة الستأخخة وىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة درجة 
الفمدصيشية إلى سػء السعاممة الػالجية واإلىسال وأثخ ذلظ عمى الحكاء العام واالجتساعي 

شفل مغ  211واالنفعالي لجييع كحلظ عمى التحريل الجراسي. وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
سشة  02-9 تبلميح السخحمة االبتجائية بسجارس وكالة الغػث مجيشة غدة وقج تخاوحت أعسارىع

تمسيحة مغ الرف الخامذ والدادس مغ السخحمة  011تمسيح و 011واشتسمت العيشة عمى 
األساسية. أما أدوات الجراسة فقج تكػنت مغ مقياس اإلساءة واإلىسال لؤلشفال العادييغ وغيخ 
العادييغ، إختبار الحكاء السرػر.( إختبار الحكاء االنفعالي لؤلشفال، إختبار الحكاء 

 ساعي لؤلشفال. وقج تػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية:االجت
وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسط درجات األشفال األكثخ تعخضًا لدػء السعاممة  -

الػالجية واإلىسال ومتػسط درجات األشفال األقل تعخضًا لدػء السعاممة الػالجية واإلىسال 
 في الحكاء العام.

ًا بيغ متػسط درجات األشفال األكثخ تعخضًا لدػء السعاممة وجػد فخوق دالة إحرائي  -
الػالجية واإلىسال ومتػسط درجات األشفال األقل تعخضًا لدػء السعاممة الػالجية واإلىسال 

 في الحكاء االنفعالي.
وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسط درجات األشفال األكثخ تعخضًا لدػء السعاممة - 

ومتػسط درجات األشفال األقل تعخضًا لدػء السعاممة الػالجية واإلىسال الػالجية واإلىسال 
 في الحكاء االجتساعي.

وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسط درجات األشفال األكثخ تعخضًا لدػء السعاممة  -
الػالجية واإلىسال ومتػسط درجات األشفال األقل تعخضًا لدػء السعاممة الػالجية واإلىسال 

 ريل الجراسي.في التح
وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسط درجات األشفال الحكػر ومتػسط درجات  -

 .األشفال اإلناث عمى مقياس سػء السعاممة واإلىسال
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  :تعليل على الدراسات السابكة
مغ خبلل استعخاضشا ليحه الجراسات يسكغ القػل أن معطع ىحه الجراسات اىتست       

ما عمى اساليب السعاممة الػالجية او عمى القجرات الخاصة لجى الصفل التػحجى إبجانب واحج 
شفل القجرات الخاصة لجى  نسػ عمىولع يتع التعخض لسشاقذة أثخ اساليب السعاممة الػالجية 

قج و وىػ ما سػف يتع تغصيتو وتشاولو فى تمظ الجراسة األسبخجخ ذي القجرات الخاصة 
حيث أمجت  مغ ىحه الجراسات مغ الشاحية الشطخية والسشيجيةالجراسة الحالية استفادت 

ساليب السعاممة الػالجية بأ الجراسة الحالية بإشار نطخي يتسثل في التخاث السعخفي الخاص
(، ودراسة 2105(، عبج السجيج، فايدة يػسف)2106مثل دراسة إقبلديػس، صبخي سيحة، )

دراسة أثخ التفخقة بيغ األبشاء ووجػد والتي تع فييا  (2118الجويظ، نجاح أحسج دمحم)
السذكبلت الدمػكية أو أثخ تمظ السعاممة عمى الحكاء والتحريل الجراسي في حيغ نجج أن 
ىشاك دراسات أخخى تشاولت أشفال متبلزمة االسبخجخ مغ حيث الحكاء الػججانى مثل دراسة 

 االنتباه واالدراك و أرتفاع األداء العقمي مغ حيث، أ( 2107حشزل، أحسج شحات مرصفى)
( أو عسل بخنامج لتحديغ أساليب السعاممة الػالجية 2106مثل دراسة بجوى، سعجية الديج)

( وىشاك دراسات أخخى قج 2104لجى الصفل التػحجى مثل دراسة كامل،سسخكسال دمحم) 
( (Pedro M. et al 2009 تشاولت القجرات الخاصة لجى األشفال التػحجييغ مثل دراسة

يتع ربصيا بأثخ أساليب السعاممة الػالجية ووجػد جدر القجرات الرغيخة لجى  لعفي حيغ 
  الجانب.ى عسل ىحه الجراسة لتغصية ىحا عأشفال االسبخجخ مسا أستج

 :فروض البخث
بيغ كبًل مغ اسمػب الحساية  1.10تػجج عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 .القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخونسػ الدائجة مغ قبل االب 
بيغ كبًل مغ اسمػب  1.10تػجج عبلقة ارتباشية عكدية  دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 .ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخالحساية الدائجة مغ قبل االم 
بيغ كبًل مغ اسمػب السدانجة  1.10تػجج عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -

 .ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخالػججانية كسا يجركيا االب  
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بيغ كبًل مغ اسمػب السدانجة  1.10تػجج عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -
 .مة أسبخجخونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلز الػججانية كسا تجركيا االم  

بيغ كبًل مغ اسمػب التفخقة  1.10تػجج عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -
 .ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخفى مقابل السداواة مغ قبل االب 

بيغ كبًل مغ اسمػب التفخقة  1.15تػجج عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  -
 .ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخفى مقابل السداواة مغ قبل االم 

  :وإجراءاتها الدراسة ميهج 
يعتسج البحث عمى السشيج الػصفي )الجراسات اإلرتباشية( والتي تيتع بالكذف عغ      

مع شبيعة تشاسب ت التيبيغ ىحه الستغيخات  العبلقة بيغ الستغيخيغ لسعخفة مجى االرتباط
البحث الحالية مغ حيث جسع البيانات حػل األبعاد السقتخحة، وتحميل ىحه البيانات 
وتفديخىا، وبالتالي الػصػل إلى نتائج محجدة وتػصيات يسكغ أن تؤدى إلى تشسية القجرات 

أكثخ  الخاصة  لجى الصفل ذوى متبلزمة أسبخجخ مسغ يتستعػن بقجرات خاصة في واحجة أو
 ات الخاصة.مغ جدر القجر 
  :عيشة الجراسة

ذوى القجرات الخاصة وبعج  اسبخجخ ذوي متبلزمة عيشة الجراسة مغ األشفال ةنطخا لشجر      
شبقت الجراسة عمى عيشة قػاميا  جات الخاصة ومخاكد التػحجاعسل مدح بسخاكد ذوى االحتي

( 2الخسع و)( فى 3( مغ األشفال ذي متبلزمة أسبخجخ مسغ يستمكػن قجرات خاصة )5)
( سشػات وقج تخاوحت 02-7تتخاوح أعسار االشفال بيغ)، و رياضيات واألميات واآلباء

( وفقًا لسقياس ستانفػرد بييشيو الرػرة 81-96معامبلت ذكاء األشفال عيشة الجراسة ما بيع )
( وقج شبق البحث في مخكد التأىيل الذامل 2100)محسػد الديج أبػ الشيل، تخجسةالخامدة 

)إرادة( ومخكد التأىيل الخاص بسجيشة الجبيل وجسعية شسػع االمل، ومخكد الفارابي بالجمام  
بالسشصقة الذخقية في السسمكة العخبية الدعػدية، واعتسجت الباحثتان عمى استبيان مغ 

التفخقة والسداواة( -التقبل والخفس–ممة الػالجية )الحساية الدائجة إعجادىسا يقيذ أساليب السعا
  متبلزمة أسبخجخ وعبلقتو بشسػ القجرات الخاصة لجييع وكسا يجركيا والجا الصفل التػحجى ذ

الرػرة الخامدة )محسػد الديج أبػ الشيل  بيشيو لمحكاء، باإلضافة إلى مقياس ستانفػرد
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 (ب2104بخجخ) إعجاد عبج العديد الديج الذخز ( ومقياس تذخيز إضصخاب أس2102
 spssالكسبيػتخ لمتعامل مع البيانات وفقًا لبخنامج  ثة )د.سيى بجوى(واستخجمت الباح

                     الشدبة السئػية، ومعامل االرتباط بيخسػن. لمحرػل عمى التكخارات،
 رعاية في والسداىسة السحمى السجتسع خجمة بغخض ىحه الجيات التخكيد عمى وقج تع    
 االستبيان قبشو  شفال التػحجييغ ذوى القجرات الخاصة ،األ فئة وىى السجتسع في ميسة فئة

 تع، و 2108-2107 الجراسي العام في ومايػ أبخيل شيخي  خبلل السيجانية بالجراسة الخاص
اساليب السعاممة الػالجية  أستبيانإجخاء دراسة استصبلعية بيجف التعخف عمى ثبات وصجق 

وعبلقتيا بتشسية القجرات الخاصة لجى الصفل التػحجى فئة االسبخجخ وذلظ مغ خبلل التصبيق 
اباء  (2)اميات و( 2) باء األشفال التػحجييغ، وبمغ قػامياآميات و أعمى عيشة عذػائية مغ 

برػرة فخدية مغ ووزعت عيشة الجراسة وفقًا لمستغيخات وتع تصبيقو  تع اختيارىع عذػائيا،
 :عمى الشحػ التالىتيغ خبلل السعمسة والباحث

 (0)ججول 
 تػزيع عيشة  الجراسة وفقا لمستغيخات

 الستغير                    
                           
                        

 عيشة الجراسة 

مركز التاهيل 
 (إرادة)الذامل

مركز التأهيل 
 الخاص

 شسهع جسعية
 االمل

 الفارابي مركز

 1 1 2 1 األباء
 1 1 2 1 األمهات
 2 2 4 2 السجسهع

 %20 %20 %40 %20 الشدبة السئهية
 :اعتسجت الجراسة السيجانية عمى االدوات التالية

وذلظ  السقابمة الذخرية مع بعس السعمسات ومجيخات السخاكد الخاصة بالجبيل -0
             .لبلستفادة بأرائيع

استبيان قامت الباحثتان بترسيسو باالستعانة في ذلظ باإلشار الشطخي والجراسات  -2
الدابقة ومعايذة الباحثة لسجتسع الجراسة داخل السخاكد ولتحقيق أىجاف البحث تع 

أبعاد تع عخضياعمى  خسدةمػزعيغ عمى  اً عشرخ  67ترسيع استبانة مكػنو مغ 
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مغ اباء واميات االشفال التػحجييغ ذوى القجرات الخاصة،  01السحكسيغ وشبقت عمى
وقج جاء ىحا االستبيان في صػرتو الشيائية بعج تحكيسو مغ قبل بعس الستخررات 

، واستخجام الخاصة بكمية التخبية جامعة االمام عبج الخحسغ بغ فيرل وأساتحة التخبية
 أرقاموتقجيخ صجقة وثباتو وتع ححف الفقخات معامل كخونباخ لححف بعس الفقخات 

بعج االنتياء مغ إعجاد أداة الجراسة في صػرتيا األولية ولمتأكج و  ،( 67، 0،4،7،57)
  0مغ صجق االستبانة تع عخضيا عمى مجسػعة مغ أعزاء ىيئة التجريذ الستخرريغ

 تحكيع االستبانة ،وقج أجخيت التعجيبلت في ضػء السبلحطات التي أبجاىا غ وشمب مشي 
السحكسػن وتع التػصل الى الرػرة الشيائية لبلستبانة ،والتي تع تصبيقيا واشتسمت عمى 

فقخة  مػزعة عمى الثبلث أبعاد. ولمتحقق مغ ثبات االستبانة تع استخجام معادلة الفا  61
السحكػرة  األربعةي قيع الثبات لكل بعج مغ االبعاد كخونباخ، ويػضح الججول التال

  (0)باالستبيان، ويػضح الججول التالي قيع الثبات لكل بعج مغ ابعاد األداة ولؤلداة ككل 
  .(2100مقياس ستانفػرد بيشيو لمحكاء ،الرػرة الخامدة )محسػد الديج أبػ الشيل  -3
 .ب(2104ج الذخز  مقياس تذخيز إضصخاب أسبخجخ) إعجاد عبج العديد الدي -4

 (2ججول )
 قيع معامل الثبات لكل بعج ولؤلداة  ككل

 

                                                           
1

نعسات عبج السجيج استاذ مداعج التخبية  تتػجو الباحثتان بخالز الذكخ والتقجيخ لمدادة محكسى االستبانة وىع: د. 
لدمػكية جامعة ا كػثخ جسال الجيغ استاذ مداعج االضصخابات جامعة االسكشجرية د. الخاصة، كمية رياض االشفال،

د. عدة عافية استاذ مداعج التخبية  -جامعة الجمام –كمية التخبية  تخبية خاصة، الخخشػم، مخوى حدغ أستاذ مداعج
 الخاصة(

 أبعاد الجراسة م
عجد 
 الفقخات

 ألفا أرتباط معامل قيسة
 االب لجى كخونباخ

 ألفا أرتباط معامل قيسة
 لجى االم  كخونباخ

 665. 803. 9  الدائجة الحساية 1
 .762 714. 11 السدانجة الػججانية   2
 643. 916. 9  السداواة في مقابل التفخقة  3
 721. 748. 31 نسػ القجرات الخاصة  4
 711. 759. 60 األداة ككل 5
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 0.916  – 0.623أن قيع معامل الثبات لجى االب تتخاوح بيغ ( 2)يتزح مغ ججول     
يذيخ الى أن  مسا، 0.759لؤلبعاد االربعة وقيسة معامل الثبات لمسقياس ككل لجى االب 

تتخاوح بيغ وبالشطخ إلى معامبلت الثبات لجى االم ف  األداة عمى درجة مشاسبة مغ الثبات
  لؤلبعاد االربعة  وقيسة معامل الثبات لمسقياس ككل لجى االم 0.762  -0.611
 .بسا يذيخ الى أن األداة عمى درجة مشاسبة مغ الثبات0.711

 :أساليب السعالجة اإلحرائية -ج
بعج تخميد سمع التقجيخ الثبلثى   spssاستخجمت الباحثة البخنامج اإلحرائي     

لشدب السئػية ،التكخارات ا،وقج أستخجم في تحميل الشتائج ( 3ا الى ) لبلستجابات باألرقام مغ
،معامل االرتباط بيخسػن  ولمحكع عمى داللة متػسصات استجابات أفخاد الجراسة عمى الفقخات 

تشصبق )فقج تع استخجام مقياس ليكارت الثبلثى بسا أن الستغيخ الحى يعبخ عغ الخيارات 
واألرقام التي وىػ مقياس تختيبي، ( ال تشصبق مصمقا بجرجة شجيجة،  تشصبق بجرجة متػسصة،
، تشصبق 3=تشصبق بجرجة شجيجة  )وىى  weightsتجخل في البخنامج تعبخ عغ االوزان 

الستػسط ) ثع نحدب بعج ذلظ الستػسط الحدابي(  0=ال تشصبق مصمقا  ، 2=بجرجة متػسصة
  :كالتالي( 3)يربح التػزيع حدب الججول ( السخجح

 (3)ججول

 

 :ومياقشتها البخث ىتائج
بتحميل  تانالباحث قامت ومشاقذتيا االستبانة عمى أفخاد الجراسة استجابات نتائج لتفديخ     

 :التالي الشحػ عمى البحث لتداؤالت تبعاً  وتفديخىا الشتائج
 
 
 

 السدتػى  الستػسط السخجح
 ال تشصبق مصمقا 1.66الى  1مغ 

 تشصبق بجرجة متػسصة 2.33الى 1.67 مغ 
 تشصبق بجرجة شجيجة 3الى   2.34مغ 
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 :التداؤل األول اإلجابة عن
ونسه القجرات الخاصة لجى الطفل االب هل هشاك عالقة بين الحساية الزائجة  كسا يجركها -

الخاصة  معامل االرتباط بيخسػن  حداب تع التداؤل ىحا ولئلجابة عغذى متالزمة أسبرجر 
 .الخاصة(القجرات نسػ ) الخابع)الحساية الدائجة( والبعج  بالبعج االول

 (4ججول )
لجى الصفل التػحجى فئة القجرات الخاصة  تشسيةو  االب كسا يجركياالحساية الدائجة أسمػب معامبلت االرتباط بيغ 

  االسبخجخ 
 معامل االرتباط بيخسػن 

 )فى اتجاىيغ(
القجرات نسػ  الحساية الدائجة 

 الخاصة 
Correlation is significant at the 

0.01 level 
tailed)-2) 

 ** 1 1,000 الحساية الدائجة 
 ** 1.000 1 نسػ القجرات الخاصة 

 1.10ان ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  (4)يتزح مغ ججول     
ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى مغ قبل االب الحساية الدائجة  سمػبأ مغ بيغ كل  

 .متبلزمة أسبخجخ
 (5ججول )

 لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخأسمػب الحساية الدائجة كسا يجركيا االب بالتكخارت والشدبة السئػية لمبعج االول الخاص 
ال تشطبق  السقياس الحساية الزائجة( لجى االب( األول البعج عبارات

 مطمقا
تشطبق بجرجة 

 متهسطة
تشطبق بجرجة 

 شجيجة
 الشتيجة

أعصى الفخصة كاممة لصفمى  لمترخف فى كثيخ 
 مغ االمػر كأختيار السبلبذ أو األلعاب 

تشصبق بجرجة  3 1 1 تكخار
 60 20 20 ندبة شجيجة

تشصبق بجرجة  1 3 1 تكخار مع شفمى  فى اختيار أشيائو الخاصة  اركأش
 20 60 20 ندبة متػسصة

بجرجة تشصبق  5 - - تكخار اختار لصفمي أصجقائو
 100 - - ندبة شجيجة

أشعخ بالقمق الجائع  والخػف مغ تعخض إبشي 
 لمسخاشخ 

تشصبق بجرجة  5 - - تكخار
 100 - - ندبة شجيجة

أشعخ  بالقمق عشجما يتأخخ شفمي لحطات فى 
 الذارع

تشصبق بجرجة  5 - - تكخار
 100 - - ندبة شجيجة

أعتقج أن الصفل ال يدتصيع إنجاز آى شيء 
 بسفخده

 ال تشصبق 2 - 3 تكخار
 40 - 60 ندبة



 

 

 

) 521) 

 أساليب املعاملة الوالدية كنا يدركها أولياء أمور األطفال ذوى متالزمة اسربجر

 2018 أغسطس ، 1ج، 55دللة اإلرشاد اليفسي، العدد 

ال تشطبق  السقياس الحساية الزائجة( لجى االب( األول البعج عبارات
 مطمقا

تشطبق بجرجة 
 متهسطة

تشطبق بجرجة 
 شجيجة

 الشتيجة

أنجد لصفمي واجباتو السجرسية خػفًا عميو مغ 
 عقاب السجرس 

تشصبق بجرجة  1 3 1 تكخار
 20 60 20 ندبة متػسصة

تشصبق بجرجة  3 2 - تكخار أساعج شفمي عمي إكتذاف البيئة السحيصة بو
 60 40 - ندبة شجيجة

 - 2 3 تكخار أفخض القيػد والقػانيغ عمي سمػكيات الصفل
 ال تشصبق

 - 40 60 ندبة
يشصبق بجرجة      لجى االب األول البعج نتيجة

 متػسصة  

لجى االب، نجج أنو حرل تقجيخ ( الحساية الدائجة ) االولنتائج البعج ( 5)يػضح ججول    
التى العبارات ب عمى داء األأن أوالحى يعكذ لشا  ت الثبلثىخ حدب مقياس ليك  عام متػسط

 بجرجة متػسصة.جاءت تعكذ تقبمو لصفمو التػحجى 
ونسه  مجركها األتهل هشاك عالقة بين الحساية الزائجة  كسا  :التداؤل الثانى اإلجابة عن

 حداب تع التداؤل ىحا ولئلجابة عغالقجرات الخاصة لجى الطفل ذى متالزمة أسبرجر 
القجرات نسػ بالبعج االول )الحساية الدائجة( والبعج الخابع )الخاصة  معامل االرتباط بيخسػن 

 الخاصة(
 (6ججول )

 الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخونسػ القجرات معامبلت االرتباط بيغ أسمػب الحساية الدائجة كسا يجركيا االب 
 معامل االرتباط بيخسػن 

 )فى اتجاىيغ(
الحساية 
 الدائجة 

القجرات نسػ 
 الخاصة 

Correlation is significant at the 
tailed-level) 20.01 ) 

 ** 1 0.189- الحساية الدائجة 
 ** 0.189- 1 نسػ القجرات الخاصة 

دالة احرائيًا عشج مدتػى  عكدية  عبلقة ارتباشية ان ىشاك (6) يتزح مغ ججول     
القجرات الخاصة لجى ونسػ  ماألمغ اسمػب الحساية الدائجة مغ قبل ٍ   بيغ كل 1.10داللة 

القجرات الخاصة لجى  نسػشفميا التػحجى بسعشى أنو كمسا زادت الحساية إنخفس مدتػى 
  .ذى متبلزمة االسبخجخالصفل 
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 (7ججول )
م ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى والشدبة السئػية لمبعج االول الخاص بأسمػب الحساية الدائجة كسا تجركيا األالتكخارت 

 متبلزمة أسبخجخ

، نجج أنو حرل تقجيخ عام ملجى األ( الحساية الدائجة ) نتائج البعج االول( 7)يػضح ججول 
والحى يعكذ لشا ان اداء االب عمى االسئمة التى   ت الثبلثىخ حدب مقياس ليك  متػسط

 بجرجة متػسصة. لصفمو ذى متبلزمة أسبخجختعكذ تقبمو 
 :الثالثالتداؤل  اإلجابة عن

ونسه القجرات الخاصة لجى ب األهل هشاك عالقة بين السدانجة الهججانية كسا يجركها -
 معامل االرتباط بيخسػن  حداب تع التداؤل ىحا ولئلجابة عغالطفل ذى متالزمة أسبرجر 

الحساية الزائجة( ( األول البعج عبارات
 ملجى األ

ال تشطبق  السقياس
 مطمقا

تشطبق بجرجة 
 متهسطة

تشطبق بجرجة 
 شجيجة

 الشتيجة

لصفمى  لمترخف أعصى الفخصة كاممة 
فى كثيخ مغ االمػر كأختيار السبلبذ 

 أو األلعاب

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 2 - تكخار
 60 40 - ندبة

مع شفمى  فى اختيار أشيائو  اركأش
 الخاصة

 تشصبق بجرجة متػسصة 2 3 - تكخار
 40 60 - ندبة

 تشصبق بجرجة شجيجة 2 3 - تكخار اختار لصفمي أصجقائو
 40 60 - ندبة

أشعخ بالقمق الجائع  والخػف مغ 
 تعخض إبشي لمسخاشخ

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 - 2 تكخار
 60 - 40 ندبة

أشعخ  بالقمق عشجما يتأخخ شفمي 
 لحطات فى الذارع

 تشصبق بجرجة شجيجة 6 - - تكخار
 100 - - ندبة

أعتقج أن الصفل ال يدتصيع إنجاز آى 
 شيء بسفخده

 تشصبقال  1 - 4 تكخار
 20 - 80 ندبة

أنجد لصفمي واجباتو السجرسية خػفًا 
 عميو مغ عقاب السجرس 

 تشصبق بجرجة متػسصة 1 3 1 تكخار
 20 60 20 ندبة

أساعج شفمي عمي إكتذاف البيئة 
 السحيصة بو

 

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 2 - تكخار
 60 40 - ندبة

أفخض القيػد والقػانيغ عمي سمػكيات 
 الصفل

 1 2 1 تكخار
 ال تشصبق

 20 60 20 ندبة
 يشصبق بجرجة متػسصة       م األ لجى  األول البعج نتيجة
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القجرات نسػ التكخارات والشدب السئػية بالبعج الثانى )السدانجة الػججانية( والبعج الخابع )و 
 الخاصة(. 

 (8ججول )
القجرات الخاصة لجى الصفل التػحجى فئة  تشسيةرعاية و و  االب كسا يجركيا السدانجة الػججانيةمعامبلت االرتباط بيغ أسمػب 

 االسبخجخ  
 معامل االرتباط بيخسػن 

 )فى اتجاىيغ(
السدانجة 
 الػججانية 

القجرات نسػ 
 الخاصة 

Correlation is significant at the 
0.01 level 

tailed)-2) 
 ** 0.655 1 السدانجة الػججانية 

 ** 1 0.655 نسػ القجرات الخاصة 

بيغ  1.10مدتػى داللة ن ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج ( أ8)يتزح مغ ججول 
ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى   باألكسا يجركيا  السدانجة الػججانيةمغ اسمػب  كل  

 نسػ مدتػى  السدانجة الػججانية زاد ستخجام أسمػبإحيث نجج أنو كمسا زاد متبلزمة أسبخجخ 
 .لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخالقجرات الخاصة 

 (9ججول )
أسمػب السدانجة الػججانية  كسا يجركيا الخاص بالتكخارت والشدبة السئػية والستػسصات واالنحخاف السعياري لمبعج الثانى 

 ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخب  األ
االسدانجة ( الثانى البعج عبارات

 بالهججانية( لجى األ
ال تشطبق  السقياس

 مطمقا
تشطبق بجرجة 

 متهسطة
تشطبق بجرجة 

 شجيجة
 الشتيجة

تشصبق بجرجة  - 3 2 تكخار أصصحب شفمي لمشدىات الخارجية
 - 60 40 ندبة متػسصة

 لجى الجيج الدمػك وأاعدز أشجع
 التػحجى شفمي

تشصبق بجرجة  1 3 1 تكخار
 20 60 20 ندبة متػسصة

 غيخ الدمػك عمي شفمي أعاقب
 السخغػب

 بجرجةتشصبق  2 3 - تكخار
 40 60 - ندبة متػسصة

تشصبق بجرجة  3 2 - تكخار يخصئ عشجما شفمي بتػجيو أقػم
 60 40 - ندبة شجيجة

 الخارجيةاألماكغ  فى شفمي أتخك
  مبلحطة بجون 

 ال تشصبق - - 6 تكخار
 - - 100 ندبة

  التػحجى شفمى يذكػ عشجما أىتع
 آلع أو مخض مغ

تشصبق بجرجة  3 - 2 تكخار
 60 - 40 ندبة شجيجة
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االسدانجة ( الثانى البعج عبارات
 الهججانية( لجى األب

ال تشطبق  السقياس
 مطمقا

تشطبق بجرجة 
 متهسطة

تشطبق بجرجة 
 شجيجة

 الشتيجة

 مبلبذ  التػحجى لصفمى  أشتخى 
  كافية بجرجة

تشصبق بجرجة  3 - 2 تكخار
 60 - 40 ندبة شجيجة

 أن يجب ما إلى شفمي بتػجيو أقػم
 يتجشبو

تشصبق بجرجة  3 - 2 تكخار
 60 - 40 ندبة شجيجة

 يشجح عشجما ىجية لصفمي أعصى
 شئ عسل فى

تشصبق بجرجة  2 3 - تكخار
 40 60 - ندبة متػسصة

 يحتاجو ما التػحجى لصفمى أوفخ
ىػايتو ليسارس أدوات مغ  

تشصبق بجرجة  3 2 - تكخار
 60 40 - ندبة  شجيجة

آلخخ وقت مغ الشرائح لو أقجم  
تشصبق بجرجة  3 2 - تكخار

 60 40 - ندبة  شجيجة
يشطبق بجرجة      لجى االب الثانى البعج نتيجة

   شجيجة 

 ب، ونجج أنو حرل عمىلجى األ( السدانجة الػججانية)نتائج البعج الثانى ( 9)يػضح ججول 
ب عمى داء األأن اوالحى يعكذ لشا   ت الثبلثىخ حدب مقياس ليكيشصبق بجرجة شجيجة تقجيخ 

  القجرات الخاصة وذ التػحجى فئة اسبخجخ التى تعكذ السدانجة الػججانية تجاه شفمو العبارات
 .شجيجةبجرجة 

 :التداؤل الرابع اإلجابة عن
ونسه القجرات الخاصة لجى م هل هشاك عالقة بين السدانجة الهججانية كسا تجركها األ-

 معامل االرتباط بيخسػن  حداب تع التداؤل ىحا ولئلجابة عغالطفل ذى متالزمة أسبرجر 
القجرات نسػ بعج الثانى )السدانجة الػججانية( والبعج الخابع )لم التكخارات والشدب السئػيةو 

 الخاصة(. 
 (01ججول )

 ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخ ماألجركيا تمعامبلت االرتباط بيغ أسمػب السدانجة الػججانية  كسا 
معامل االرتباط 

 بيخسػن 
 )فى اتجاىيغ(

السدانجة 
 الػججانية 

القجرات نسػ 
 الخاصة 

Correlation is significant at the 
0.01 level 

tailed)-2) 
 ** .8030 1 السدانجة الػججانية 

 ** 1 0.803 نسػ القجرات الخاصة 
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مغ  بيغ كل   1.10ان ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  (01)يتزح مغ ججول 
ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخ   ماألركيا تجسمػب السدانجة الػججانية كسا ا

القجرات نسػ زاد مدتػى مغ قبل األم حيث نجج أنو كمسا زاد إستخجام أسمػب السدانجة الػججانية 
 .لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخالخاصة 

 (00ججول )
ونسػ القجرات الخاصة لجى   مجركيا األتأسمػب السدانجة الػججانية  كسا الخاص بالتكخارت والشدبة السئػية لمبعج الثانى 

 متبلزمة أسبخجخالصفل ذى 
السدانجة ( الثانى البعج عبارات

 مالهججانية ( لجى األ
ال تشطبق  السقياس

 مطمقا
تشطبق بجرجة 

 متهسطة
تشطبق بجرجة 

 شجيجة
 الشتيجة

أصصحب شفمي لمشدىات 
 الخارجية

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 1 1 تكخار
 60 20 20 ندبة

 لجى الجيج الدمػك وأاعدز أشجع
 التػحجى شفمي

 تشصبق بجرجة متػسصة 1 3 1 تكخار
 20 60 20 ندبة

 غيخ الدمػك عمي شفمي أعاقب
 السخغػب

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 2 - تكخار
 60 40 - ندبة

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 2 - تكخار يخصئ عشجما شفمي بتػجيو أقػم
 60 40 - ندبة

 االماكغ فى شفمي أتخك
  مبلحطة بجون  الخارجية

 ال تشصبق - - 5 تكخار
 - - 100 ندبة

 شفمى يذكػ عشجما أىتع
 آلع أو مخض مغ  التػحجى

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 - 2 تكخار
 60 - 40 ندبة

  التػحجى لصفمى  أشتخى 
  كافية بجرجة مبلبذ

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 - 2 تكخار
 60 - 40 ندبة

 يجب ما إلى شفمي بتػجيو أقػم
 يتجشبو أن

 3 - 2 تكخار
 تشصبق بجرجة شجيجة 

 60 - 40 ندبة
 يشجح عشجما ىجية لصفمي أعصى

 شئ عسل فى
 2 3 - تكخار

متػسصة تشصبق بجرجة  
 40 60 - ندبة

 يحتاجو ما التػحجى لصفمى أوفخ
ىػايتو ليسارس أدوات مغ  

 3 2 - تكخار
 تشصبق بجرجة شجيجة

 60 40 - ندبة 

آلخخ وقت مغ الشرائح لو أقجم  
 3 2 - تكخار

 تشصبق بجرجة شجيجة
 60 40 - ندبة 

 شجيجة   يشطبق بجرجة      االم لجى  الثانى البعج نتيجة
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 تحرم يا، ونجج أنماأللجى ( السدانجة الػججانية) نتائج البعج الثانى ( 00 )يػضح ججول 
انو كمسا والحى يعكذ لشا   ت الثبلثىخ حدب مقياس ليكتقجيخ يشصبق بجرجة شجيجة  عمى

نسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى م زاد مدتػى مغ قبل األ ةزادت السدانجة الػججاني
 .متبلزمة أسبخجخ 

 :التداؤل الخامس اإلجابة عن
كسا بين األخهة واالخهات في السعاممة  في مقابل التفرقةهل هشاك عالقة بين السداواة -

 ىحا ولئلجابة عغونسه القجرات الخاصة لجى الطفل ذى متالزمة أسبرجر ب يجركها اآل
التكخارات والشدب السئػية بالبعج الثانى )السدانجة و  معامل االرتباط بيخسػن  حداب تع التداؤل

 القجرات الخاصة(.نسػ الػججانية( والبعج الخابع )
 (02ججول )

 األخػة واألخػاتبيغ فى السعاممة  فى مقابل التفخقة السداواة معامبلت االرتباط بيغ أستخجام الػالجيغ ألسمػب 
 ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخ  االب كسا يجركيا

 معامل االرتباط بيخسػن 
 )فى اتجاىيغ(

فى مقابل السداواة 
     التفخقة

القجرات نسػ 
 الخاصة 

Correlation is significant at the 
0.01 level tailed)-2) 

 ** 1 1,000   السداواة فى مقابل التفخقة 
 ** 1.000 1 نسػ القجرات الخاصة 

بيغ  1.10ان ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  (02)يتزح مغ ججول 
ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل مغ قبل االب فى مقابل التفخقة سمػب السداواة أمغ  كل

بيغ فى مقابل التفخقة  السداواة حيث نجج أنو كمسا زاد إستخجام أسمػب  أسبخجخذى متبلزمة 
 . االسبخجخذى متبلزمة القجرات الخاصة لجى الصفل  معجل نسػ زاداالبشاء 
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 (03ججول )
األخػة بيغ في السعاممة فى مقابل التفخقة بأسمػب السداواة الخاص  الثالثالتكخارت والشدبة السئػية لمبعج 

 ونسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخب  كسا يجركيا اآل  واالخػات
 الثالث البعج عبارات

 لجى االب السداواة فى مقابل التفرقة( ( 
ال تشطبق  السقياس

 مطمقا
تشطبق 
بجرجة 
 متهسطة

تشطبق بجرجة 
 شجيجة

 الشتيجة

 مىع السعاممة فى التػحجى شفمي أ فزل
 أشقائو باقي

 تشصبق بجرجة شجيجة 3 2 - تكخار
 60 40 - ندبة

 شفمي ة واخػاتإخػ  بإحتياجات أىتع
 إحتياجاتو مغ أكثخ  التػحجى

 ال تشصبق - 2 3 تكخار
 - 40 60 ندبة

 عغ يتشازل أن التػحجى شفمي مغ أشمب
 العادييغ ألشقائو مستمكاتو بعس

 ال تشصبق - - 6 تكخار
 - - 100 ندبة

  مغ التػحجى شفمي أشقاء بجػار أقف
 كانػا ولػ معو يتذاجخون  عشجما العادييغ

 .خصأ عمي

 ال تشصبق - - 6 تكخار
 - - 100 ندبة

 يعاقب ال أشياء عمي التػحجى شفمي أ عاقب
 العادييغ شقاؤهأ عمييا

 ال تشصبق - - 6 تكخار
 - - 100 ندبة

 تشصبقال  - 2 3 تكخار مشو أكثخ العادييغ ألشقائو ىجايا أشتخى 
 - 40 60 ندبة

 السشاسبات إلي العادييغ اشفالي أصصحب
  التػحجى شفمى أصصحب وال

 تشصبق بجرجة متػسصة  - 3 2 تكخار
 - 60 40 ندبة

 اكثخ التػحجى شفمي الشقاء وقت اخرز
 لو السخرز الػقت مغ

 ال تشصبق - - 6 تكخار
 - - 100 ندبة

 اعصي السرخوف الشفالي بالتداوى 
 تشصبق بجرجة متػسصة 1 3 1 تكخار
 20 60 20 ندبة

 التشطبق     لجى االب الثالث البعج نتيجة

ب، نجج أنو لجى اآل( في مقابل التفخقة السداواة )الثالث نتائج البعج ( 03)يػضح ججول      
 عجم إتجاه االب نحػ لشا يػضحوالحى   ت الثبلثىخ حدب مقياس ليكال يشصبق حرل تقجيخ 
 دون تسييد. األبشاءالسداواة بيغ 
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 :الدادسالتداؤل  اإلجابة عن
كسا  األخهة واألخهاتبين  في السعاممة في مقابل التفرقةهل هشاك عالقة بين السداواة      

 ىحا ولئلجابة عغونسه القجرات الخاصة لجى الطفل ذى متالزمة أسبرجر م تجركها األ
بعج الثالث)السداواة لم التكخارات والشدب السئػيةو  بيخسػن معامل االرتباط  حداب تع التداؤل

 القجرات الخاصة(.نسػ ( والبعج الخابع )فى مقابل التفخقة 
 (04ججول )

 األخػة واألخػاتبيغ فى السعاممة  فى مقابل التفخقة ستخجام الػالجيغ ألسمػب السداواة امعامبلت االرتباط بيغ 
 القجرات الخاصة لجى الصفل التػحجى فئة االسبخجخ    ونسػ  ماألجركيا تكسا 

 معامل االرتباط بيخسػن 
 )فى اتجاىيغ(

القجرات  السداواة     
 الخاصة 

Correlation is significant at the 
0.01 level 

tailed)-2) 
 * 0.500 1.000 داواة فى مقابل التفخقة    سال

 * 1.000 0.500 رعاية وتشسية القجرات الخاصة 

 51.1ان ىشاك عبلقة ارتباشية دالة احرائيًا عشج مدتػى داللة  (04ججول)يتزح مغ      
القجرات الخاصة لجى شفل  ونسػ ل االمسمػب التفخقة فى مقابل السداواة مغ قبأمغ  بيغ كل  

القجرات الخاصة حيث نجج أنو كمسا زاد إستخجام أسمػب السداواة بيغ االبشاء  ىذ االسبخجخ
  .ذو القجرات الخاصة زاد مدتػى القجرات الخاصة لجى شفل االسبخجخ
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 (05ججول )
األخػة بيغ  فى السعاممة فى مقابل التفخقةالتكخارت والشدبة السئػية لمبعج الثالث الخاص بأسمػب السداواة 

 فئة االسبخجخ ذى القجرات الخاصةالقجرات الخاصة لجى الصفل نسػ و  ماألجركيا تكسا   واألخػات
االسداواة فى ( الثالث البعج عبارات

 ممقابل التفرقة ( لجى األ
تشطبق بجرجة  ال تشطبق مطمقا السقياس

 متهسطة
تشطبق بجرجة 

 شجيجة
 الشتيجة

 السعاممة فى التػحجى شفمي أ فزل
  أخػانو باقي عغ

تشصبق بجرجة  3 - 2 تكخار
 60 - 40 ندبة شجيجة

 شفمي إخػان بإحتياجات أىتع
 إحتياجاتو مغ أكثخ  التػحجى

 ال تشصبق - - 5 تكخار
 - - 100 ندبة

 أن التػحجى شفمي مغ أشمب
 إلخػانو مستمكاتو بعس عغ يتشازل

 العادييغ

 ال تشصبق - - 5 تكخار
 - - 100 ندبة

 التػحجى شفمي إخػان بجػار أقف
 معو يتذاجخون  عشجما العادييغ مغ
 خصأ عمي كانػا ولػ

 ال تشصبق - - 5 تكخار

 - - 100 ندبة

 أشياء عمي التػحجى شفمي أ عاقب
 العادييغ أخػانو عمييا يعاقب ال

 ال تشصبق - - 5 تكخار

 - - 100 ندبة
 أكثخ العادييغ إلخػانو ىجايا أشتخى 

 مشو
 تشصبقال  - 2 3 تكخار
 - 40 60 ندبة

 إلي العادييغ اشفالي أصصحب
 شفمى أصصحب وال السشاسبات

  التػحجى

 ال تشصبق - 3 2 تكخار
 - 60 40 ندبة

 شفمي الخػان وقت اخرز
 الػقت مغ اكثخ التػحجى

 لو السخرز

 ال تشصبق - 2 3 تكخار
 - 40 60 ندبة

اعصي السرخوف الشفالي 
 بالتداوى 

تشصبق بجرجة  3 2 - تكخار
 60 40 - ندبة شجيجة

 التشطبق     لجى االب الثالث البعج نتيجة

، نجج أنو حرل ملجى األ( فى مقابل التفخقةالسداواة الثالث ) نتائج البعج ( 5)يػضح ججول 
تسييد  نحػ االم والحى يعكذ لشا إتجاه   ت الثبلثىخ تقجيخ ال يشصبق حدب مقياس ليك عمى

 متبلزمة االسبخجخ.الصفل ذى 
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 :تلخيص اليتائج
 وتهصمت الجراسة الى الشتائج التالية:     

إنخفس مدتػى نسػ القجرات الخاصة مغ قبل كًل مغ األب  أنو كمسا زادت الحسايةنجج  -
وتخى الباحثتيغ أن اعصاء الحخية لؤلبشاء مع متابعتيع لجى الصفل ذى متبلزمة االسبخجخ. 

  .القجرات الخاصةسػف تتيح ليع نسػ 
في حيغ نجج ان أم شفل االسبخجخ ذي القجرات الخاصة تفخض عميو جػ مغ الحساية  -

 .الدائجة مسا يؤدى إلى إنخفاض نسػ القجرات الخاصة لجيو
أما اسمػب السدانجة الػججانية لػالجى شفل االسبخجخ ذى القجرات الخاصة فتع التعبيخ عشو -

م زاد مدتػى نسػ القجرات األاألب و بصخيقة شخدية فكمسا زادت السدانجة الػججانية مغ قبل 
 .الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة أسبخجخ

نجج أنو كمسا زاد إستخجام أسمػب األب كسا يجركيا اسمػب التفخقة فى مقابل السداواة  اما -
السداواة فى مقابل التفخقة بيغ االبشاء زاد معجل نسػ القجرات الخاصة لجى الصفل ذى متبلزمة 

وتفدخ الباحثتيغ   05.في حيغ نججىا عشج األم بشدبة 01.االسبخجخ وذلظ عشج ندبة داللة
أخػاتو مغ العادييغ وقج بأتجاه االم نحػ تسييد شفميا ذى متبلزمة أسبخجخ عغ باقى ذلظ 

 يخجع ذلظ لتعاشفيا معو .
 :التوصيات

 :وتػصى الباحثتان في ضل الشتائج التي تع التػصل إلييا باآلتي     
ضخورة مخاعاة الفخوق الفخدية ليحه الفئة مغ األشفال لتحقيق الخعاية الفخدية لكل شفل -0

 .ةعمى حج
تشفيح البخنامج ألنيا الجاعع األساسي لمصفل يجب االعتساد بذكل كامل عمى األسخة في -2

 .وىي األكثخ استسخارية معو
إنذاء مجارس خاصة باألشفال التػحجييغ يتاح ليع فييا التشذئة االجتساعية والشفدية -3

يل ليع فخص التعمع والشسػ وتأىيل  الدػية عمى أن تكػن مدودة بأحجث التقشيات التي ت دا
  .وتشسية ما لجييع مغ قجرات

                             .االىتسام بدياسات التجخل السبكخ مع أشفال التػحج  -4
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 أشفاليع مغ مػىبة وقجرات خاصة مغ  وضخورة دعع الػالجيغ ومتابعتيع لسا يتستع ب -5
 خبلل تػجيييع الى الجيات السخترة السشػشة بتشسية تمظ القجرات.

 ي اآلباء واألميات في رعاية اشفال التػحج ذو  تػسيع السعخفة حػل األساليب التي يتبعيا -6
   .القجرات الخاصة

 التخصيط لتكػيغ شفل ذي بشية معخفية وقجرات خاصة  بذكل صحيح. -7
 :البخوث املكرتحة

ذى باستخجام أساليب السعاممة الػالجية لجى الصفل لتشسية القجرات الخاصة بخنامج مقتخح -0
 .متبلزمة االسبخجخ

ـتأثيخ األستخاتجيات التعميسية السدتخجمة عمى نسػ القجرات الخاصة لجى التػحجييغ ذو -2
 .األداء العقمى السختفع 

األثار الشفدية آلسخ األشفال ذوى متبلزمة االسبخجخ وعبلقتيا بتشية القجرات الخاصة -3
 لجييع .
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 :املراجــع
لمرفحة السعخفية لسقياس ستانفػرد (. دراسة مقارنة 2102أبػ الشيل، محسػد الديج أحع) -0

بيشيو لمحكاء الرػرة الخامدة بيغ عيشة مغ األشفال الحاتػييغ واألشفال غيخ الحاتػييغ. 
 .مرخ – دراسات شفػلة .55, ع 05السجمج/العجد: مج 

 ،األردن : دار سيكػلـػجية الـتـشـذـئة األجتساعية،  0998جادو، صالح دمحم عمي.  أبػ -2
 والتػزيع والصباعة.السديخة لمشذخ 

 دار الخضا لمشذخ.، ، دمذقإعجاد الصفل لمتفػق ، 2112الحديغ، إبخاىيع عبج الكخيع،  -3
مجمة جامعة ( ، التـشـذـئة الدـػية لؤلبشـاء كسا يجركيـا الػالـجان. 2101الجشـجي، نـديو ) -4

 (03-26،)  دمذق
، معاممة الػالجيغمذكبلت الصفل الدمػكية وأسمػب  ،0995أحسج الديج دمحم اسساعيل، -5

 ، اإلسكشجرية. 2الجامعي الحجيث ، ط السكتب
الحكاء الػججاني كستغيخ وسيط بيغ أساليب  ، 2106، إقبلديػس، صبخي سيحة -6

جامعة  -( دكتػراه أشخوحة ) السعاممة الػالجية وإدراك إساءة السعاممة لجى األشفال
 .السشيا. كمية اآلداب. قدع عمع الشفذ

الرحة الشفدية. -. عمع الشفذماجدتيخ أشخوحة(. 2118الجويظ، نجاح أحسج دمحم)  -7
 .018. فمدصيغ. غدة. كمية التخبية. ص.ب. 2118الجامعة االسبلمية. 

إرشاد ذوي الحاجات (. 2101لخيحاني، سميسان والدريقات، إبخاىيع وششػس، عادل )ا -8
 . عّسان، األردن: دار الفكخ.الخاصة وأسخىع

، قزايا ومذكبلت التعخيف والتذخيز والتجخل السبكخ مع 2111،سسيخةالدعج،  -9
ورقة عسل عغ التػحج مقجمة لشجوة اإلعاقات الشسائية قزاياىا الشطخية أشفال التػحج، 

 البحخيغ.، جامعة الخميج العخبي، ومذكبلتيا العسمية
حيث عبلقتو باتجاىات الػالجيغ  العقمى مغالتفػق ،  0977 ،الصحان ، دمحم خالج -01

، كمية التخبية ، جامعة عيغ  رسالة دكتػراه غيخ مشذػرهفي التشذئة ومدتػاىسا الثقافي ، 
 شسذ.
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ورقة عسل عغ التػحج مقجمة لشجوة اإلعاقات الشسائية ، 2111،الدػيجي، عائذة  -00
 ي.جامعة الخميج العخبالبحخيغ ، ، قزاياىا الشطخية ومذكبلتيا العسمية

األشفال التػحجيػن )أساليب التجخل ومقػمات نجاح  ،2111،الذسخي، شارش  -02
ورقة عسل مقجمة لشجوة اإلعاقات الشسائية قزاياىا الشطخية ومذكبلتيا البخامج(، 

 جامعة الخميج العخبي،. -البحخيغ العسمية،
شبيعة واوقع الخجمات السقجمة لمصفل التػحجي في السسمكة  ،2111السغمػث، فيج حسج  -03

ورقة عسل مقجمة لشجوة اإلعاقات الشسائية قزاياىا الشطخية العخبية الدعػدية، 
 الخميج العخبي. جامعة -البحخيغ  ومذكبلتيا العسمية،

الحخمان مغ الػالجيغ أو أحجاىسا وعبلقتو  ،2101، اليشجي، اعتساد عبج السصمب -04
  (ضصاربات االنفعاليةاإل -األدوار الجشدية  -)جػانب الشسػ ت الشفديةخاستغيببعس ال

 .جامعة أم القخى ، ةمكو السكخم، دكتػاره غيخ مشذػرةرسالة  في مخحمة الصفػلة السبكخة.
( ، الفخوق بيغ األشفال التػحجييغ مختفعي األداء العقمي 2106بجوى، سعجية الديج. )  -05

واألشفال ذوي متبلزمة أسبخجخ في اإلنتباه واإلدراك، القاىخة، جامعة عيغ شسذ ، 
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Parental treatment methods as perceived by parents of children 

with Asperger syndrome and their relationship to the 

development of their own abilities 

 Abstract 

     The study is aimed at determining the methods of parental 

treatment that help to care for the special abilities of a sample of 

autistic children (Asperger class). The study was applied to a sample 

of 10 parents from the Comprehensive Rehabilitation Center 

(ERADA) Candles Al Amal and Al-Farabi Center in Dammam in the 

Eastern Region of Saudi Arabia. The researchers adopted a 

questionnaire prepared by them. It measures the methods of parental 

treatment (overprotection and neglect, acceptance and rejection, 

discrimination and equality) And its relation to the development of the 

special abilities of autistic children and the impact of the educational 

level of parents on the care of these special abilities 

The researcher used the computer to handle the data according to the 

spss program to obtain averages, standard deviation, frequency, 

percentage, and Pearson correlation coefficient. 

The study reached the following results: 

      There is a statistically significant inverse relationship at the level 

of significance of 0.01 between the extra protection method of the 

parents and the care and development of the special capacities of the 

child with the special abilities. The more the child's increased 

protection, the lower the special abilities of the child. 

     There is a significant inverse correlation relationship statistically 

significant at the level of significance of 0.01 between the method of 

neglect by the parents and care and development of the special 

abilities of the child's challenge with special abilities where we find 

that the more important parents to their child with special abilities 

whenever the special abilities of the child reduced the challenge of 

category Asperger. 

- There is a statistically significant correlation between acceptance and 

rejection as perceived by autistic parents with special abilities and 

development and care of their child's special abilities. 

- There is a significant correlation between the method of 

differentiation and equality as recognized by parents of autistic 
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individuals with special abilities and the development and care of the 

special abilities of their challenging child. 
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