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 دور ا�لعاب في  تنمية  العناية بالذات لذوي ا�حتياجات الخاصة 

 ريم أحمد إبراھيم / د .م.أ *                                                                                    

 :البحثومشكلة مقدمة ال

لم النفس الرياضي بصفة خاصة برعاية ھتمام علماء النفس بصفة عامة والصحة النقسية وعإ لقد زاد       

 من أھم المشك;ت  التى تالمعاقين من ذوى ا3حتياجات الخاصة حيث أن دراسة ھذا الموضوع أصبح

، ھذه الفئاتتواجه المجتمعات إذ أنه 3 يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود نسبة 3 يستھان بھا من 

 فئات ا3عاقات المختلفة، وت;قي ھذه الفئة أنواع مختلفة ويمثل التوحدين شريحة 3 يمكن أغفالھا من بين

من التعام;ت حسب طبيعة المجتمع وثقافته وفلسفته ،  فعلي سبيل المثال 3 الحصر ھناك مجتمعات 

تتعامل مع التوحدين بمنتھي الظلم والقسوة ، ومجتمعات أخري تحاول التخلص منھم في أماكن منعزلة 

ك مجتمعات أيجابية في ھذا الصدد حيث أنھا تحاول عمل ورش عمل نا3سوياء ،وھٌبعيدا عن أقرانھم من ا

 .وبرامج لدمج ھذه الفئة مع أقرانھم وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

 أن مھارات العناية بالذات حجر الزاوية في مناھج )م٢٠٠٥( "ليلي زھران، وعاصم راشد"     وتري 

لطفل علي مھارات غسل اليدين والنظافة الشخصية وآداب المائدة ذوي ا3حتياجات الخاصة مثل تدريب ا

وبما أن الطفل التوحدي لديه قصور في اكتساب تلك .. وارتداء الحذاء وخلعه وارتداء الم;بس وخلعھا

المھارات فنلجأ إلي تدريبه عليھا عن طريق فنيات واسترتيجيات أخري مثل فنيات الع;ج باللعب وھو 

ً في ھذه الدراسة   وانط;قا من أھمية اللعب في تنشئة وتربية اkطفال يؤكد علماء نفس ماسيتم استخدامه

الطفل علي أن اللعب بالنسبة لoطفال وبشكل خاص الطفل الصغير ھو الحياة الكاملة ووظيفة الطفل 

    )١٨:٢٧. (اkولي وعمله اkساسي

 لعابواk نشطة والمھاراتkستخدام اإات  وبذلك تري الباحثة أنه من الضروري الربط بين  فني    

كوسيلة لتنمية مھارات العناية بالذات لدي اkطفال التوحديين بسھولة ويتم ذلك من خ;ل تحديد أنشطة 

kتقان إتمل علي تعلم وطفال  التوحديين، وبالتالي تشومھارات  معينة للعب تكون مناسبة لھذة الفئة من ا

 .                                                                         ذاتوتحسن في مھارات العناية بال

" عبد الرحمن سيد"، و)م١٩٩٢" (سميرة على " أشارت نتائج بعض الدراسات ومنھا دراسة ولقد      

  إلى أن الطفل التوحدى لديه قصور فى السلوك الخاص بمھارات العناية بالذات، ويحتاج إلى) م٢٠٠٤(

من يقوم بإطعامه، وإلى من يساعده بارتداء الم;بس وخلعھا، ولديه مشك;ت فى التعامل مع المرحاض 

والتغذية، وأيضا أوصت ھذه الدراسات بتقديم البرامج التدريبية واzرشادية، والع;جية مثل الع;ج 

دريب والع;ج سواء كان باللعب، بھدف تحسين مھارات العناية بالذات لديھم، حيث كان لتنوع أساليب الت

ًفرديا أو جماعيا دورا بارزا فى إحداث تغيرات إيجابية فى تنمية مھارات العناية بالذات ً ً ً) .٢٢:١٣( 

)٣٣:١٧ (. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . جامعة حلوان–للبناتـ أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية واzجتماعية بكلية التربية الرياضية 
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أن ھناك العديد من الدراسات التى أكدت على أھمية تقديم ) م٢٠١٦ ( "إيمان عبيد " وتؤكد     

البرامج التدريبية، والع;جية واzرشادية واستخدام الع;ج باللعب لoطفال التوحديين من أجل تحسين 

 )٥:٤٣. (مھارات العناية بالذات لديھم 

بق باzضافة إلى خبرة الباحثة في العمل التطوعي لفترات طويلة مع الفئات الخاصة   وفى ضوء ما س   

بشكل عام والتوحديين بشكل خاص وجدت حاجة ھذه الفئة للعديد من المقاييس التي تقيس مھاراتھم إلي 

k نھا تشكل أھمية كبيرة لديھم ليس فقط لتنمية بعض جانب حاجاتھم للبرامج التدريبية والرياضية

المھارات الحياتية ومھارات العناية بالذات فحسب ، ولكن أيضا للترويح عنھم وا3عتماد علي أنفسھم دون 

العناية بالذات لoطفال مھارات ومن ھذا المنطلق تسعي الباحثة zعداد مقياس الحاجة إلي مساعدة الغير، 

المجال وأيضا التوحديين، إلي جانب أن التوحديين ليعتبر أداة قياس وتقيييم يستفاد منھا الباحثين في ھذا 

تقترح الباحثة إعداد برنامج ع;جي باستخدام اللعب وتطبيقه علي اkطفال التوحديين ومعرفة فعاليته علي 

 . ية بالذات عند اkطفال التوحديينزيادة وتحسين  مھارات العنا

 أھمية البحث  

 ا�ھمية النظرية

ھذه الفئة لم تنل حظھا من  التوحديين  وواع ھام فى المجتمع وھتكمن أھمية البحث فى تناوله لقط -١

 .العلميالبحث 

٢-kل الباحثة تعتبر  بن من قيداتين المقترحت ھذا البحث يعتبر إثراء للمكتبات المصرية، إلي جانب أن ا

 .  ي علم النفس الرياضيفخطوة جديدة 

لفة التي يتضمنھا البرنامج في تنمية مھارات  دراسة مدى أھمية اkنشطة واkلعاب والمھارات المخت-٣

 .بالذات لدى اkطفال  التوحديينالعناية 

 ا�ھمية التطبيقية 

 . بناء مقياس مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين-١

 وما تتضمنه من أنشطة ومھارات مختلفة مناسبة وذلك بھدف تنمية لعابباk إعداد برنامج مقترح  -٢

 . ة بالذات لدى اkطفال التوحديينوزيادة مھارات العنايوتحسين 

  ھداف البحثأ

 . بناء مقياس مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين-١

 . مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديينمستوي أداء تنمية لعاب في kبامقترح  برنامج تأثير  -٢

  البحث لتساؤ

مستوي أداء ًة إحصائيا بين القياسين القبلى و البعدى للمجموعة التجريبية  فى  توجد فروق دال ھلــ١

 ؟مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين لصالح القياس البعدى
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 مصطلحات البحث 

 Playing: اللعب 

يق حالة من النشاط التلقائي الذي يقوم به الطفل ليعبر عما بداخله، ويحاكي ا�خرين، لتحق"    ھو      

 ):١٥44( ". السعادة واzشباع لحاجاته دون قيود 

  Autism :التوحد

خلل في النمو العام للطفل ويظھر خ;ل السنوات الث;ث اkولى من عمره، وينتج ھذا الخلل " ھو        

من اضطراب في الجھاز العصبي يؤثر على اkداء الوظيفي للمخ، في;حظ على الطفل قصور شديد في 

لتفاعل ا3جتماعي، والنمو اzدراكي، والتواصل، وفھم اللغة وتأخر شديد في الع;قات ا3جتماعية، ويبدي ا

ًالطفل عزوفا عن التواصل بمن حوله حتى مع الوالدين واzخوة، وتصدر منه حركات متكررة 3 

 )16:21.(يغيرھا

  Self care :العناية بالذات

رت��داء وخل��ع إشخص��ية خاص��ة بالمأك��ل والمش��رب والمل��بس وعملي��ة م��ا يتطلب��ه الطف��ل م��ن مھ��ام "ھ��و      

 )٣٢ : ٥(". الم;بس وكذلك عملية اzخراج والنظافة الشخصية 

 Self care skills :مھارات العناية بالذات

رتداءالم;بس إھي قدرة التوحديين علي أداء متطلبات الحياة ا3ساسية ، كتناول الطعام والشراب ، و     

تعريف (  . .وقضاء الحاجة، والنظافة الشخصية ، وا3حساس با3مان وسط أقاربة ومعارفهوخلعھا، 

 )اجرائي

 Program:البرنامج

طفال مجموعة من ا3نشطة والمھارات وا3لعاب المختارة بطريقة منظمة ومناسبة لo" عبارة عن     

ذات ، وأكساب التوحديين الثقة بالنفس التوحديين في ھذه الفئة العمرية بھدف  تنمية مھارات العناية بال

والتى تشتمل على تناول الطعام، وتناول الشراب، وارتداء الم;بس، وعملية .وا3عتماد علي الذات 

 )تعريف اجرائي(  ". النظافة الشخصية، اkمان بالذات اzخراج،

  السابقةالدراسات : ًثانيا 

 : الدراسات العربية-

إعداد برنامج قائم علي اkلعاب المائية لتنمية ھدفت إلي ) ٥ ()م٢٠١٦(" يمان عبيدإ"دراسة  -١

 إلي ن من أطفال التوحد مقسميًطف; )٢٠(ل التوحدي، وتكونت العينة من مھارات العناية بالذات للطف

أطفال مجموعة ضابطة ممن ) ١٠(و أطفال مجموعة تجريبية،) ١٠ (نحو التاليالمجموعتين على 

سنوات، واستخدمت الباحثة المنھج شبه التجريبى وتمثلت أدواتھا فى   )١٠ ـ٤(تتراوح أعمارھم من

 اzيجابيثيرأتالختبار ذكاء اkطفال ومقياس مھارات العناية بالذات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى إ

oوفاعلية تأثير البرنامج علي الطفل التوحديلعاب المائية علي الطفل التوحديل ،. 
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ھدفت إلي معرفة فاعلية برنامج تدريبي مسند إلي ) ٣٢ ()م٢٠١٠"(مونة نادية لي"دراسة  -٢

اkنشطة الفنية في تنمية مھارات التفاعل اzجتماعي وخفض السلوك النمطي لدي اkطفال ذوي 

مركز تواصل التوحد بمدينة عمان ، وتتراوح أعمارھم من ًطف; ) ١٥ (التوحد في اkردن، علي عينه

( :جلسة موزعة علي ثمانية أنشطة فنية) ٣٦(د تكون البرنامج من سنوات، وق) ٦-٤(بين 

 علي،سبوعإجلسات كل )٦(ع ق، بوا)ومسرح العرائس التشكيل، التلوين،الطباعة، الرسم، الموسيقي،

 دقيقة، واستمر تطبيق البرنامج علي أفراد المجموعة التجربية لمدة )٤٥(تكون مدة الجلسة الواحدة ن أ

النتائج عن حدوث نجاح طفيف للبرنامج وھو ما سبوع، وقد أسفرإجلسات كل ) ١٠(شھرين وبواقع 

  .د علي فنيات تعديل السلوكزته الباحثة إلي قلة عدد اkنشطة الفنية وتنويعھا، واzعتماعأ

الع;ج السلوكي لمظاھر العجز في ھدفت إلي معرفة  )٢٢ ()م٢٠٠٣" (عزة الغامدي"دراسة  -٣

أطفال ذوي ) ١٠( والتي قام بإجرائھا علي فاعل اzجتماعي لدي أطفال التوحدالتواصل المعنوي والت

سنوات، تم توزيعھم علي مجموعتين ) ٩ ـ ٤(التوحد بمدينة الرياض تراوحت أعمارھم ما بين 

بية واkخري ضابطة متكافئتين في العمر والذكاء اللفظي ودرجة التوحد ودرجة العجز يإحداھما تجر

وھدفت الدراسة إلي الكشف عن مظاھر العجز في مھارات . ي والتفاعل اzجتماعيفي التوصل اللغو

وبعد تطبيق البرنامج ، الكشف عن مظاھر العجز في مھارات التفاعل اzجتماعي ، والتواصل اللغوي

ًالع;جي لصالح القياس البعدي، توصلت إلي عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات درجات 

ة الضابطة علي مقياس مظاھر العجز في التواصل اللغوي وفي التفاعل اzجتماعي أفراد المجموع

 . kطفال التوحد قبل وبعد تطبيق البرنامج

ھدفت إلي التحقق من فاعلية برنامج سلوكي تدريبي علي ) ٢ ()م٢٠٠٢" (بخش طه ة أمير" دراسة  -٤

ماعي وخفض سلوكھم العدواني، وقد مجموعة من اkطفال ذوي التوحد لتنمية مھارات تفاعلھم اzجت

ًطف; من الملتحقين بمركز اzنماء الفكري بجدة، وتراوحت أعمارھم ) ٢٤(تكونت عينة الدراسة من 

درجة علي مقياس جوردن للذكاء، وقد ) ٦٨ ـ ٥٥(سنة، وتراوحت نسبة ذكائھم ما بين ) ١٤ ـ ٧(بين 

كافئتين في العمر الزمني، ودرجة السلوك قامت الباحثة بتقسيم عينة الدراسة إلي مجموعتين مت

العدواني لدي عينة الدراسة، حيث وجدت فروق ذات د3لة إحصائية بين متوسطات درجات 

ُالمجموعتين التجربية والضابطة في القياس البعدي للسلوك العدواني،كما وجدت فروق ذات د3له 
 القبلي والبعدي للسلوك العدواني إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجربية في القياسين

 .وأبعاده

ھدفت إلي تقديم برنامج تدريبي لتنمية بعض ) ٢٦ ()م٢٠٠٨" (لمياء عبد الحميد بيومي " دراسة  -٥

مھارات العناية بالذات لدي ا3طفال التوحديين ، وأستخدمت الدراسة المنھج التجريبي ، وبلغت عينة 

سنة ، وقد قامت الباحثة بتقسيم عينة الدراسة إلي )١٢-٩(طف; من التوحدين بين )١٢(البحث 

مجموعتين متكافئتين في العمر الزمني، ودرجة العناية بالذات لدي عينة الدراسة، حيث وجدت فروق 

ذات د3لة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجربية والضابطة في القياس البعدي للعناية 

د3له إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجربية في القياسين ُبالذات ،كما وجدت فروق ذات 

 .للعناية بالذاتالقبلي والبعدي 
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 :الدراسات ا�جنبية-

كيفية التعاون ھدفت إلي )٣٥)(م٢٠٠٤(  Carothers & Taylor“  كاروثرس وتايلور" دراسة -١

oباء للعمل معا لتدريس مھارات العناية بالذات ل�طفال التوحديين، وكان ھدفھا بين المدرسين وا

تدريب اkطفال التوحديين الذين لديھم عيوب فى القدرات الوظيفية على إتمام أعمالھم بأنفسھم zتقان 

مھارات العناية بالذات، واستخدمت ھذه الدراسة ث;ث فنيات يمكن استخدامھا فى كل من المدرسة 

النمذجة بالفيديو، الجداول : ال التوحديين ھىوالمنزل للتدريب على مھارات العناية بالذات لoطف

 أن عمل ا�باء والمعلمين معا واستخدام ليأسفرت النتائج ع. تدريس اkقران أو اkشقاءوالمصورة، 

 .الفنيات السابقة كان له التأثير الفعال فى تحسين مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين

إلي معرفة أثر برامج التدخل المبكر في ھدفت ) ٤٠ ()م٢٠٠٢( Scotland" اسكوتyند"دراسة   -٢

تحسين مھارات التواصل في مرحلة ما قبل اللغة وخفض بعض أنماط السلوك اzجتماعي غير 

ًطف; ممن ) ٨٧(المناسبة كاzثارة الذاتية لدي عينة من أطفال التوحد غير الناطقين، الذين بلغ عددھم 

ك عن طريق استخدام أسلوب التقييم، والتركيب، والتدخل المبكر، سنوات، وذل) ١٠(ھم أقل من 

وقد تم بناء أداة لتقيم التحسين الذي يحرزه اkطفال في قدرتھم علي التواصل بمتابعة . والتدخل المكثف

أدائھم علي أنشطة البرنامج التي تضمنت مواقف الحياة اليومية للتواصل، كالتواصل الجسدي، 

وقد أسفرت النتائج عن أھمية التدخل المبكر في .  واzستمتاع، واzستيعاب اللفظيوالتعاون، واللعب،

تطوير مھارات التواصل ما قبل اللغة، إضافة إلي تحسن قدرة اkطفال علي التواصل بأنشطة الحياة 

 .اليومية

) م٢٠٠٢( Escalona, Wilde, Noodle and Lundy" ايسكالونا وفيلد ونودل و�ندي" دراسة -٣

  ھدفت إلي معرفة تأثيرات التقليد علي السلوك اzجتماعي kطفال التوحد، وقد تكونت عينة )٣٩(

إناث تراوحت أعمارھم ) ٨(ذكور و) ١٢(إلي ًطف; من أطفال ذوي التوحد مقسمين) ٢٠(الدراسة من 

وتكونت ًسنوات، تم تقسيمھم عشوائيا إلي مجموعتين متجانستين في العمر والجنس، ) ٧ ـ ٣(بين 

أطفال ) ١٠(أطفال يقومون بدور التقليد، أما المجموعة الثانية فتكونت من ) ١٠(المجموعة اkولي من 

كمجموعة تفاعل، وتوصلت النتائج إلي فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير مھارة التقليد لدي اkطفال 

م ببعض أنماط السلوك اzجتماعي ُالتوحديين، حيث أظھروا أن التقليد يعد طريقة فعالة لتسھيل القيا

 .كاzقتراب من اkشخاص ا�خرين، ومحاولة لمسھم، والنظر إليھم، والتحرك تجاھھم

التدريب على الحياة اليومية لدى التوحديين ھدفت إلي  )٣٤( )م١٩٩٧" (Abeآبى "دراسة  -٤

على المھارات اليومية ومساعدتھم على حماية أنفسھم، واستھدفت ھذه الدراسة تصميم برنامج تدريبي 

للتوحديين حول كيفية الذھاب إلى المدرسة بواسطة اkتوبيس مستقلين بأنفسھم، وتكونت العينة من 

، وقد اشترك ا�باء مع ) سنوات وستة أشھر٩( وآخر)  سنوات وسبعة أشھر٨(طفل ذكر يابانى 

ذى يوضح كيفية الذھاب إلى المدربين أثناء التدريب باستخدام برنامج محاكاة من خ;ل الفيديو ال

 النتائج إلى تحسن فى مھارات الحياة اليومية للت;ميذ التوحديين وأسفرت، kتوبيس واحتياطات اkمانا

 .حول كيفية الذھاب إلى المدرسة
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 :التعليق علي الدراسات المرتبطة

دراسة ) ٥(غ عددھا و بل) م٢٠١٦(وحتى ) م٢٠٠٢(تمت الدراسات السابقة فى الفترة الزمنية من         

ن، يدراسة أجنبية وتركزت أھداف الدراسات على معرفة البرامج المناسبة للتوحدي) ٤(عربية و

باستخدام مجموعة تجريبية واحدة، ومن ) البعدى - القبلى(واسنخدمت جميع الدراسات المنھج التجريبى 

معاق، وتراوحت ) ٨٧ ـ ١٥(ا بين ن، و بلغ حجم العينة ميحيث العينة استخدمت جميع الدراسات التوحدي

، وأسفرت النتائج على أن برامج اkلعاب )ث;ثة أشھر( يوم إلى ) ١٥(مدة تطبيق البرنامج ما بين 

 .نيالصغيرة تحسن من مھارات العناية بالذات للتوحدي

 :إجراءات البحث 

 :منھج البحث: ًأو� 

بلي البعدي لمجموعة واحدة تجريبية حيث  المنھج التجريبى باستخدام القياس القستخدمت الباحثةإ

 . لتنمية مھارات العناية بالذات لدي اkطفال التوحديينلعابباk مقترحأنھا تختبر فعالية برنامج 

 :عينة البحث: ثانيا

 م إلي ١٥/٣/٢٠١٦من الزمنية في الفترة دراسة استط;عية التم إجراء : ـ العينة ا�ستطyعية١

ثبات مقياس مھارات العناية بالذات وذلك من خ;ل صدق وف على بھدف التعرم ٢٩/٣/٢٠١٦

ثمانية أطفال تم اختيارھا بالطريقة ) ٨(التطبيق على عينة من اkطفال التوحديين، وبلغ قوامھا 

بمدينة  "مؤسسة السندس لoيتام المعاقين"وبالعباسية، " مدرسة التربية الفكرية" من العمدية

فى ن يطفال التوحديالنفسية وأمھات اkخصائية اkة فردية من خ;ل وقد طبق المقياس بصورنصر،

 .وجود الباحثة

 م إلي ١٧/٤/٢٠١٦من الزمنية ساسية في الفترة تم إجراء الدراسة اk: العينة ا�ساسية -٢

 ) ٦( ذكور، ) ٦( منھم  توحدي طفل) ١٢(ة تجريبية قوامھاتكونت من مجموعم ١٧/٨/٢٠١٦

 ممن بمدينة نصر" مؤسسة السندس لoيتام المعاقين"بالعباسية، و" ة الفكريةمدرسة التربي"إناث، 

لمحكات الدليل التشخيصى قد تم تشخيصھم طبقا لديھم قصور فى مھارات العناية بالذات، و

واzحصائى الرابع ل�ضطرابات العقلية، وھم من فئة متوسطى اzعاقة، وتتراوح نسبة ذكائھم بين 

خصائية التربية الخاصة، أب، وقد تم ا3ستعانة سنة) ١٢-٩(لمرحلة العمرية من درجة، وا) ٧٠ - ٥٥(

حيث تم تطبيق استبيان لمعرفة أھم المعززات المحببة لھؤ3ء اkطفال وأمھات اkطفال كمساعدين 

إعداد ( جمع معلومات من إستمارة جمع البيانات الشخصية للطفل، من خ;ل آرائھم، و)إعداد الباحثة(

) م٢٠٠٦" (عبد العزيز الشخص"المستوى ا3جتماعى وا3قتصادى لoسرة إعداد "، مقياس )ثة الباح

ًية بالذات عليھم قبليا وبعدياوتطبيق مقياس مھارات العنا ،)٢٠( ) ١(وجدول . )إعداد الباحثة(  ً

 . ا3ستط;عية واkساسيةيوضح التوزيع العددي لعينة البحث
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 )١(جدول 

)                                        ٢٠=ن(      التوزيع العددي لعينة البحث ا�ساسية وا�ستطyعية                                   

 النسبة المئوية العدد نوع العينة م

 % ٤٠ ٨ ا�ستطyعية ١

 %٦٠ ١٢ ا�ساسية ٢

 %١٠٠ ٢٠ المجــمـوع

أطفال ) ٨(نة البحث، وقد بلغت العينة ا3ستط;عية للبحث التوزيع العددي لعي) ١(يتضح من جدول         

 كما بلغ حجم عينة البحث ً،تقريبا% ٤٠من داخل مجتمع البحث، وخارج العينة ااkساسية، بنسبة مئوية 

 . من عينة البحثًتقريبا% ٦٠طفل ممن يعانون من التوحد بنسبة ) ١٢(اkساسية 

 :ية في المتغيرات التاليةـ التوصيف ا�حصائي لعينة البحث ا�ساس
 جميع اkطفال عينة الدراسة يمثلون مرحلة عمرية واحدة وھى مرحلة الطفولة المتأخرة :ـ العمر الزمنى

 .سنة) ١٢-٩(من 

جميع اkطفال عينة الدراسة متوسطي الذكاء، وتراوحت نسبة ذكائھم : درجة الذكاء لجميع أطفال العينةـ 

 )٤٣ :٢٢(  )4( مرفق ،  مقياس ستانفورد بينيه للذكاءدرجة على ) ٧٠ – ٥٥( ما بين 

المستوى ا3جتماعى ا3قتصادى لoسرة "تم استخدام  مقياس : ـ المستوى ا�جتماعى ا�قتصادى

يوضح التوصيف ) ٢( وجدول ).5(مرفق ) ٢٠)(م٣٠٠٦" ( عبد العزيز الشخص"إعداد " المصرية

 .راسةاzحصائي لعينة البحث في المتغيرات قيد الد

 )٢(جدول 

                                                                                     ) ١٢=ن          ( قيد البحثمتغيراتال  توصيف عينة البحث في                                    

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس
 الوسيط

المتوسط 

 الحسابى

ا3نحراف 

 رىالمعيا

 معامل

 ا3لتواء

 ٠٫٧٨٣ ٠٫٤٠٧ ١٠٫٨٢٨ ١٠٫٨ سنة العمر ١

 ٠٫٢٠٧ ٩٫٢٠٢ ١٣٥٫٥٧١ ١٣٥ سنتيمتر الطول ٢

 ٠٫٩٣٥ ٨٫٠٩٩ ٤٣٫٦٤٢ ٤٣ كيلوجرام الوزن ٣

 ٠٫٧٥٣- ٣٫٠١٣ ٦٠٫٨٥٧ ٦٠ درجة الذكاء ٥

 ٠٫٥١٦- ٣٫٠١٩ ١٠٫٥٤١ ١٠ درجة المستوي ا3جتماعي ٦

    ٠٫٩٥٦- ٥٫٢٠٩ ١٥٠٫٨٥٧ ١٥٢٫٠ درجة ا3ختبار الھندي ٤
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ل ا3لتواء في  ومعام،ا3نحراف المعيارى،المتوسط الحسابي، قيم الوسيط) ٢(يتضح من جدول      

 نسبة الذكاء، المستوي ا3جتماعي، ودرجة التوحد لدي عينة البحث الوزن،، الطولمتغيرات السن، 

نحصرت تلك إ، أى )٠٫٩٣٥+ : ٠٫٩٥٦ -( وقد تراوحت معام;ت ا3لتواء بين من اkطفال التوحديين،

 .ا يدل على إعتدالية توزيع العينةمم) ٣+ ، ٣ -(القيم بين 

 :ا�دوات التالية الباحثة  استخدمت:ا�دوات المستخدمة : ثالثا
  . والمتخصصين في مجال علم النفس الرياضي، والفئات الخاصةـ إستطyع رأي الخبراء١   

س والبرنامج علي مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال علم النفس قامت الباحثة بعرض المقيا     

 .)١(  مرفق ١/٣/٢٠١٦ إلي ١/٢/٢٠١٦من الزمنية الرياضي والفئات الخاصة ، وذلك في الفترة 

لمعرفة أصعب مھارات العناية بالذات لدى ا�طفال التوحديين ـ استمارة لجمع البيانات الشخصية ٢
  ) ٢  ( مرفق)إعداد الباحثة (

وذلك وأسرته ) عينة الدراسة(تھدف ا3ستمارة إلى جمع البيانات الشخصية عن الطفل التوحدى        حيث

ستفادة من المعلومات في مقياس المستوى ا3جتماعى وا3قتصادى، وقد تم جمع ھذه المعلومات من ل;

oوتشمل خصائية التربية الخاصةمعلمات، وإ، ومن اليتامكشوف مدرسة التربية الفكرية ودار السندس ل ،

سم سم الطفل بالكامل وإإ مجموعة من البيانات الشخصية وا3جتماعية عن الطفل وأسرته ك عليا3ستمارة

 .رقم التليفونو، عنوان اkسرة، اريخ المي;د، مؤھل اkب ووظيفته، مؤھل اkم ووظيفتھاالسن، تاkم ، 

وزارة العدل ( عاقة العقلية بالھند�ن المؤسسة الوطنية لالمقياس الھندي لتقييم التوحد صادر ع -٣
 Baso1979@yaho  )٣(مرفق .عودةب;ل أحمد / ترجمة خبير التربية الخاصة أ) والعطاء ا3جتماعي بالھند

ا3ستجابات  عبارات،) ٩(التفاعل والع;قات ا3جتماعية ويتكون من  :أبعادھي) ٦(ويتكون المقياس من 

 المظاھر ،عبارات )٧( اkنماط السلوكية ،عبارات)٩( الك;م و اللغة و التواصل ،عبارات )٥(فعالية نا3

 درجة 3 يوجد توحد، )٧٠(قل من م kيو يتم التقي، عبارات )٤(عبارات و القدرات المعرفية ) ٦(الحسية 

فما  درجة) ١٣٥(وحد متوسط ، ومن  تدرجة) ١٣٥ ـ ١٠٧(وحد بسيط ، ومن تدرجة) ١٠٦ ـ ٧٠( ومن

 .فوق توحد شديد

 مرفق ).م١٩٩٨" (لويس كامل مليكه"تعريب  الصورة الرابعة" �ستانفورد بينيه"إختبار ا�نتباه  -٤

)٤( 

ويحتوى على مجموعة .، ونسبة الذكاء، اء لقياس وتقييم القدرات العقليةيستخدم مقياس ستانفورد بينيه للذك

 .لعام للذكاءكبيرة من المھام المعرفية التى تنبئ بالعامل ا

 بتطبيق المقياس على اkطفال التوحديين، ونظرا لوجود صعوبة فى  اkخصائية النفسيةوقد قامت    

استخدام اللغة لديھم تم استخدام الجزء الذى يعتمد على اkشياء العملية كالمكعبات والخرز وقطع الورق 

 ) ٤٣ :٢٢. (لغةوذلك لصعوبة تعرفھم على اkجزاء اللفظية والتى تعتمد على ال

 "عبد العزيز الشخص" إعداد.  استبيان تقدير المستوى ا�جتماعى ا�قتصادى ل3سرة المصرية-٥

 يھدف المقياس إلى تحديد المستوى ا3جتماعى ا3قتصادى لoسرة المصرية، ،)٥(مرفق )م٢٠٠٦(

، طفلوا3قتصادي لل سؤال نسطيع من خ;له معرفة المستوي ا3جتماعي )١٢(ويحتوى المقياس لoسرة 

kطفال عينة البحثبتطبيق المقياسالنفسية خصائية وقامت اkعلي ا . 
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، )٦( مرفق )إعداد الباحثة" (معرفة أنواع المعززات المحببة لدى ا�طفال التوحديين" استبيان -٦

ذب ستمارة لمعرفة أنواع المعززات التي يفضلھا الطفل لتساعدھا في جإقامت الباحثة بتصميم حيث 

kاkومعززات معنوية كالتصفيق لعاب والھدايا والحلويطفال وتنقسم إلي قسمين معززات مادية كا ،

 .والمدح والثناء

 .)١٠( مرفق )إعداد الباحثة( مقياس لتقييم مھارات العناية بالذات لدى ا�طفال التوحديين -٧

 :لبحث قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية في إعداد المقياس قيد ا   
التى تناولت موضوع و الدراسات  قامت الباحثه باzط;ع على العديد من المراجع :القراءة وا�طyع  -أ

 علي سبيل  ساعدة في بناء المقياس قيد البحثوذلك للممھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين 

ودراسة منال ثابت ) م٢٠٠٥(زينب شقير  ، و) م٢٠١٢(عوض بن مبارك سعد الياميالمثال مرجع 

 ).م٢٠١٦(وھشام القحاني 

يھدف المقياس إلى تقييم مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين  :تحديد الھدف من المقياس  ب ـــ

 .سنة، ويتم استخدامه فى التقييم القبلى والبعدى للبرنامج ) ١٢ – ٩( فى مرحلة الطفولة المتأخرة من 

 بعد اzط;ع على الدراسات والبحوث العلمية، وتحديد الھدف من المقياس :المقياس محاورتحديد  ـــج 

 على مجموعة من لمحاور للمقياس، وتم عرض تلك المحاورتمكنت الباحثه من وضع مجموعة من ا

، وبلغ عدد )١(خبراء فى مجال علم النفس الرياضي، والفئات الخاصة مرفق ) ٩(الخبراء عددھم 

رتداء وخلع الم;بس إقترح الخبراء ضم محوري إوقد ، محاورسبعة ) ٧(رحة د المقتلمحاورا

 ).  ٧(مرفقليصبحوا محور واحد باسم التعامل مع الم;بس 

 :  شروط إختيار الخبير
 .  خبرة 3تقل عن عشرين عاما في مجال التدريس الجامعي في تخصصات علم النفس الرياضي-

وضح النسبة المئوية لموافقة  ي) ٢(ل الفئات الخاصة، وجدول  خبرة  3تقل عن عشر سنوات في مجا-

 .لمحاورالخبراء علي تلك ا

 ) ٣( جدول 

  )٩=  ن (                     قيد البحثالمقياس محاور النسبة المئوية لموافقة الخبراء على

 الترتيب نسب الموافقة التكرار  المقياسمحاور م

%١٠٠ ٩  الطعام معلالتعام اkول  ١ 

%١٠٠ ٩  الشرابالتعامل مع الثانى  ٢ 

%١٠٠ ٩ ارتداء الم;بس الثالث  ٣ 

%٨٨٫٨٩ ٨ خلع الم;بس الرابع  ٤ 

%٨٨٫٨٩ ٨ قضاء الحاجة الخامس  ٥ 

%٧٧٫٧٨ ٧ النظافة الشخصية السادس  ٦ 

مانحساس باkاz السابع  ٧٧٫٧٨ ٧%  ٧ 
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( د المقياس قيد البحث قد تراوحت بين أن نسب موافقة الخبراء على أبعا) ٣(يتضح من جدول       

ك تم ، ولذلمحاورفأكثر لقبول ال % ) ٧٥( بة ، وقد ارتضت الباحثة بنس %)١٠٠:  % ٧٧٫٧٨

 التعامل مع( وھى محاور سبعةوبذلك يكون المقياس قيد البحث مكون من  لمحاوراالموافقة علي جميع 

 - النظافة الشخصية - قضاء الحاجة –الم;بس  خلع -ارتداء الم;بس  -التعامل مع الشراب -الطعام 

zمان بحساس اkا .( 

 محاورقامت الباحثه بوضع مجموعة من العبارات للمقياس التي تعبر عن ال: صياغة عبارات المقياســ د

 عدد العبارات ، وقد بلغمھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين التي اتفق عليھا الخبراء لقياس

 :، وقد روعى عند صياغة العبارات في صورتھا اkوليةبارةع) ٧٥(

 . واحد محدد ـ أن يكون للعبارة معنى

 .ـ أن تكون صياغة كل عبارة صحيحة 

 . ـ ا3بتعاد عن العبارات الصعبة

 .  ـ تجنب استعمال الكلمات التى تحمل أكثر من معنى

) ٧٥( علي الخبراء السابق ذكرھم وعدده وليةفي صورته اk تم عرض : للمقياس�وليةــ الصورة ا ـھـ

 .)٤(بجدول كما موضح ً وفقا �راء الخبراء عبارة ، تم حذف ث;ث عبارات 

  )٤(                                                              جدول 

 ولية للمقياسالصورة ا�

 المقياس
عدد العبارات فى 

 الصورة ا�ولية

عدد العبارات 

 ذوفةالمح

أرقام العبارات 

 المحذوفة

عدد العبارات 

 بعد الحذف

مھارات العناية بالذات 

 لدى اkطفال التوحديين
٧٢   ٢٢،٤٣،٥٦ ٣ ٧٥ 

من اتفاق % ٧٥أنه قد تم حذف العبارات التى حصلت على نسبة أقل من ) ٤(     يتضح من جدول 

 الخبراء، 

ًعبارة  تمھيدا ) ٧٢(لك أصبح عدد عبارات المقياس عبارات، وبذ) ٣(وقد بلغ عدد العبارات المحذوفة 

 ،عيةالمقياس قيد البحث علي عينة البحث ا3ستط;) صدق وثبات (  لحساب العلميةzجراء المعام;ت 

 .)٧(،)٦(،)٥(ويوضح ذلك جداول 
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 :المعامyت العلمية للمقياس قيد البحث: ًرابعا

 : ـ معامل الصدق١

  :صدق المحتويـ  ـ 

من الخبراء ) ٩( المقياس على محاورامت الباحثة بحساب صدق المحتوى من خ;ل عرض ق      

 ،رئيسية محاورعلي سبعة وقد أسفرت النتائج ، )١(مرفق . المتخصصين بالشروط السابق ذكرھا

% ٧٥رائھم تم قبول المحاور التى حصلت على نسبة   النسبية �ةھميkراء الخبراء وتحديد اآوبتحليل 

   .)٥(كما ھو موضح فى جدول  فاكثر

 )٥(جدول 

  )٩ =  ن(     راء الخبراء حول محاور المقياسوية �ئالنسبة الم                                     

 المحــــــــاور
راء آ

 الخبراء
 النسبة المئوية

 %١٠٠ ٩ .عبارة ) ١٥( الطعام ويقيس التعامل مع:  اkول حورمال

 %٨٨٫٨٩ ٨  .اتعبار) ٦( الشراب و يقيس لتعامل معا:  الثاني المحور

 %١٠٠ ٩ .عبارة ) ٢٤( ويقيس التعامل مع الم;بس:  الثالث المحور

 %٨٨٫٨٩ ٨  .اتعبار) ٦( ويقيس قضاء الحاجة:  الرابعالمحور 

 %١٠٠ ٩  .اتعبار) ٨(النظافة الشخصية ويقيس :  الخامسالمحور

 %١٠٠ ٩ .عبارة ) ١٣(يقيس اzحساس باkمان و:  السادسالمحور

 رتضت الباحثه با لمحاور إوقد  ، الخبراءالنسبة المئوية لكل محوروفقا �راء) ٥(يتضح من جدول      

 . فأكثر% ٧٥التي حصلت على 

 قامت الباحثه بعرض المقياس على السادة الخبراء لمعرفة مدى مناسبة العبارات للمقياس وجدول ـ         

 .راء الخبراء حول تحديد أھم العبارات التى  تقيسھابة المئوية � يوضح النس)٦(
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 )٦(جدول 

  )٩=ن(      من محاور المقياس قيد البحث راء الخبراء حول عبارات كل محوروية �ئالنسبة الم

 العبارات م
آراء 

 الخبراء

النسبة 

 المئوية

  الطعامالتعامل مع:  اkول المحور

 %١٠٠ ٩ .المختلفةيتذوق أنواع الطعام  ٣

 %٨٨٫٨٩ ٨ . وملمسهيعرف نوعية ا3كل من رائحته ٤

 %٨٨٫٨٩ ٨ .يطلب نوعية معينة من الطعام ٥

 %١٠٠ ٩ . دون مساعدهيستطيع مسك الطعام بمفرده ١٩

 %١٠٠ ٩ .يعرف الطعام الصلب من اللين ٢١

 %١٠٠ ٩ .يفضل أن تطعمه اkم بفمه ٢٢

 %١٠٠ ٩ .ن مساعدةيقدر على مسك الملعقة  بدو ٣٣

 %٨٨٫٨٩ ٨ . ويسريبلع الطعام بسھولة ٣٧

 %١٠٠ ٩ . بمفردهيكره إستخدام أدوات المائدة ٣٨

 %١٠٠ ٩ .يستطيع مسك أدوات المائدة بمفرده ٣٩

 %٨٨٫٨٩ ٨ . في أي وقتأن يأكليحب  ٤٠

 %٨٨٫٨٩ ٨ .يحب ا3ك;ت الساخنة أكثر من الباردة ٤٧

 %٨٨٫٨٩ ٨  .لطازجةيستمتع بأكل الفاكھة ا ٦٨

 %١٠٠ ٩  . بيدهيفضل مسك السندوتش ٦٩

 %١٠٠ ٩  . إليهالمقدمةطعام كمية من الأي  يأكل  ٧٢

  الشرابالتعامل مع :  الثاني المحور

 %٨٨٫٨٩ ٨ . الساخنةالمشروباتيحب  ١٣

 %١٠٠ ٩ . والمثلجة الباردةالعصائريكره  ١٤

 %١٠٠ ٩ .يصب بنفسه من الزجاجة إلى الكوب ١٥

 %٨٨٫٨٩ ٨ .يفرق بين المياه وباقى المشروبات ١٦

 %١٠٠ ٩ . ويسريقوم بفتح الزجاجة بسھولة ١٧

 %١٠٠ ٩ . دون مساعدةيقدر علي مo الكوب بنفسه ١٨

 . الم;بسالتعامل مع:  الثالث محورال

 %٨٨٫٨٩ ٨ .يعرف الفرق بين البنطال والشورت ١٠

 %١٠٠ ٩ .ءيستطيع معرفة يمين ويسار الحذا ٢٧

 %١٠٠ ٩ . بسھولةيقفل سوستة البنطال ٢٨

 %١٠٠ ٩ .يلبس فردتي الحذاء بنظام ٢٩



 
 حتياجات الخاصةدور ا�لعاب في  تنمية  العناية بالذات لذوي ا�

 م٢٠١٧-ل3بحاث العلمية ثاني  للنصف ال– �ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

- ٨١ -

 
 %١٠٠ ٩ .يفرق بين الجوراب والكلوك ٤٢

 %٨٨٫٨٩ ٨ .يفرق بين فردتي الحذاء ٥٢

 %١٠٠ ٩ .يحب ارتداءالم;بس بدون زراير او سوستة ٥٣

 %١٠٠ ٩ . عن البلوفر لبس الجاكتيفضل ٦٢

 %١٠٠ ٩ . علي راسهارتداء القبعة يفضل  ٦٣

 %١٠٠ ٩ .يخلع حذائه بمفرده دون مساعدة ١١

 %٨٨٫٨٩ ٨ . بمفردهيصعب عليه خلع الفانلة ١٢

 %١٠٠ ٩ . بمفردهيقطع الفانلة عند خلعھا ١٣

 %١٠٠ ٩ . الم;بس عند خلعھا جميعيمزق ٣٠

 %١٠٠ ٩ . بسھولة ويسريفك زراير القميص ٣١

 %١٠٠ ٩ .لم;بس الداخليةيقدر علي خلع ا ٣٢

 %١٠٠ ٩ . ببساطةيقدر على خلع التيشيرت ٤٣

 %١٠٠ ٩ . يقطع الم;بس عند خلعھا ٤٤

 %١٠٠ ٩ .م;بسه خلع يجد صعوبة أثناء ٤٥

 %١٠٠ ٩ . بمفردهيصعب عليه خلع الحذاء ٤٦

 %٨٨٫٨٩ ٨ .يخرج رأسه من الم;بس ببساطة ٥٤

 %٨٨٫٨٩ ٨  .يخلع م;بسه بنفسه داخل الحمام ٥٩

 %١٠٠ ٩ ً. ببساطةيخلع غطاء الرأس أو3 ٦٤

 %١٠٠ ٩ .يقدر على خلع اkكمام  بسھولة ٦٥

 %١٠٠ ٩ .يصعب عليه فك أزرار أكمام الجاكت ٦٦

 .قضاء الحاجة:  الرابعمحورال

 %١٠٠ ٩ .يعانى  من التبزر في م;بسه الداخلية ٦

 %١٠٠ ٩ .يخلع جميع م;بسة ليتبرز ٧

 %١٠٠ ٩ . بوحھه عن أحتياجه عن قضاء حاجنهيعبر ٢٣

 %١٠٠ ٩ .يصعب عليه قضاء حاجاته في الحمام ٢٤

 %١٠٠ ٩ .يقضي حاجته دون مساعدة الغير ٤١

 %١٠٠ ٩ .قضاء حاجتهفي تنتابه أعراض ھستيرية عند رغبته  ٥١

  النظافة الشخصية:  الخامسالمحور

 %١٠٠ ٩ .سل وجھه بالصابونغيخاف من  ٩

 %١٠٠ ٩ . والصابون بالماءا3ستحمامحب ي ٢٥

 %١٠٠ ٩ .يحب غسل شعره بالشامبو ٢٦
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 %١٠٠ ٩ .يرمى المياه على من حوله ٥٥

 %١٠٠ ٩ .يخشى تقليم اkظافربمفرده ٦٠

 %١٠٠ ٩ .وكريمات التجميليحب استخدام العطور ٦١

 %١٠٠ ٩ .من أستعمال المياه في الشتاءيخشى  ٧٠

 %١٠٠ ٩ .ردهيحب ا3ستحمام بمف ٧١

 اzحساس باkمان:  السادسلمحورا

 %١٠٠ ٩ .يضرب وجھه باليدين بسرعة ١

 %١٠٠ ٩ .يخاف من الذھاب لزيارة أقاربه ٢

 %٨٨٫٨٩ ٨ .يستطيع فتح باب الغرفة بمفرده ٨

 %١٠٠ ٩  والصعبةيلعب با3شياء الخطيرة ١٦

 %٨٨٫٨٩ ٨  وأذنهيضع ا3ق;م في عينه وفمه ١٧

 %١٠٠ ٩ .لتواجد مع اkم او اkب دائمايريد ا ١٨

 %١٠٠ ٩  وأمعارفهيكره الحديث مع اخوانه ٢٠

 %١٠٠ ٩ . والمنتزھاتيحب الخروج إلى الحدائق ٣٥

 %١٠٠ ٩ 3صدقاءصحاب واا3يخشى الذھاب لدى  ٣٦

 %١٠٠ ٩ .زم;ئه بالمدرسةيقدر على اللعب مع  ٤٩

 %١٠٠ ٩  مع أمه وأبيهيحب التواجد فى المنزل ٥٠

 %١٠٠ ٩ . يصر علي النوم كل ليلة بجانب أمه ٥٧

 %١٠٠ ٩ .يخاف من ركوب المصعد  ٥٨

     

فى ضوء  آراء الخبراء  قد تم تعديل و ، النسبة المئوية �راء الخبراء)٦(يتضح من جدول   

بارة ع )٧٢ (لمقياسصبحت عدد عبارات اأ وتم حذف بعض العبارات وبذلك العباراتالصياغة فى بعض 

 .)٩( مرفق الثانيةفى صورتھا 

لمحاور والثبات  ،صدقحصائيا للتأكد من الإتم معالجته الثانية   بعد التوصل إلى المقياس في صورته -   

 :كما يلي) الصدق ،  الثبات (  يجاد المعام;ت العلمية للمقياس وذلك بحسابإحيث تم ، المقياسعبارات و

 ).٧( جدول )ا3تساق الداخلي(و ،)٦(،)٥( جدول )لمحتوىاصدق (تم حساب الصدق بطريقتين و

  :صدق ا�تساق الداخليـ ـ

لمح�اور ل�دى ا3رتب�اط ب�ين ك�ل مح�ور م�ن مح�اور المقي�اس  والمجم�وع الكل�ى ل    حيث تم حساب معامل 

 )٨(،)٧(ھو موضح بجدولي  قيد البحث، كما  ا3ستط;عيةالعينه
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 )٧( جدول

 ) ٨=ن            (  محورمعامل ا�رتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للقيم                      

 التعامل مع:  ا�ول المحور
 الطعام 

  المyبس التعامل مع:  الثالث المحور
: السادسالمحور

 ا�حساس با�مان

ر قيمة رقم العبارة ر قيمة رقم العبارة   
رقم 

 العبارة
ر قيمة  

رقم 
 العبارة

ر قيمة  

٣ .965(**) ١٠ .745(*) ٦٥ .927(**) ١٦ .940(**) 

٤ .901(**) ٢٧ .915(**) ٦٦ .715(*) ١٧ .940(**) 

٥ .990(**) ٢٨ .764(*) 
قضاء : الرابعمحورال

 الحاجة
١٨ .929(**) 

١٩ .990(**) ٢٩ .972(**) ٦ .913(**) ٢٠ .941(**) 

٢١ .882(**) ٤٢ .771(*) ٧ 1.000(**) ٣٥ .941(**) 

٢٢ .965(**) ٥٢ .896(**) ٢٣ 1.000(**) ٣٦ .933(**) 

٣٣ .913(**) ٥٣ .991(**) ٢٤ 1.000(**) ٤٩ .784(*) 

٣٧ .910(**) ٦٢ .972(**) ٤١ .942(**) ٥٠ .784(*) 

٣٨ .923(**) ٦٣ .907(**) ٥١ 1.000(**) ٥٧ .865(**) 

٣٩ .882(**) ١١ .972(**) 
النظافة :  الخامسالمحور

 الشخصية
٥٨ .786(*) 

٤٠ .923(**) ١٢ .972(**) ٩ .959(**)   

٤٧ .913(**) ١٣ .715(*) ٢٥ .959(**)   

٦٨ .930(**) ٣٠ .972(**) ٢٦ .936(**)   

٦٩ .743(*) ٣١ .991(**) ٥٥ .909(**)   

٧٢ .796(*) ٣٢ .991(**) ٦٠ .909(**)   

 التعامل مع:  الثاني المحور
 الشراب

٣٧ .927(**) ٦١ .953(**)   

١٣ .908(**) ٤٤ .896(**) ٧٠ .885(**)   

١٤ .858(**) ٤٥ .896(**) ٧١ .834(*)   

١٥ .908(**) ٤٦ .991(**) 
:  السادسالمحور

 اzحساس باkمان
  

١٦ .936(**) ٥٤ .991(**) ١ .940(**)   

١٧ .993(**) ٥٩ .896(**) ٢ .851(**)   

١٨ .794(*) ٦٤ .715(*) ٨ .851(**)   

) ٠٫٦٣٢ ( ھى ٠٫٠٥ية عند مستوى معنوية قيمة ر الجدول  
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ذي  المحوررتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للاz معام;ت أن) ٧(يتضح من جدول       

الجدولية ، مما يدل ) ر(المحسوبة أكبر من قيمة ) ر(حيث جاءت قيم  ،تنتمي إليه ذات د3لة إحصائية

) ١٠(مرفق  عبارة فى صورتھا النھائية) ٧٢(لمقياس  وبذلك تصبح عبارات  ا.على صدق المقياس    

 )٨(جدول 

  من محاور كل محور                                      قيم معامل ا�رتباط بين 

                                                                             )8=ن (      المجموع الكلى للمحاور          و                                           المقياس

 م
 المحاور

المتوسط 

 الحسابي

اzنحراف 

 المعياري

 معامل اzرتباط

 (**)997. 11.86833 33.5000  الطعام التعامل مع:  اkول المحور 1

 (**)994. 4.51782 13.8750 الشراب التعامل مع:  الثاني المحور 2

 (**)999. 20.13481 52.6250  تعامل مع الم;بسال الثالث المحور 3

 (**)970. 5.69304 13.8750 قضاء الحاجة: الرابعالمحور 4

 (**)996. 6.76123 17.5000 النظافة الشخصية :  الخامسالمحور 5

 (**)994. 10.79352 28.2500 اzحساس باkمان :  السادسالمحور 6

 1 59.42327 159.6250 المجموع الكلى

وجود ع;قة ارتباطية ذات د3لة إحصائية بين كل محور من محاور  )٨(يتضح من جدول             

للمقياس  مما يدل على صدق اzتساق الداخلى ،المقياس  والمجموع الكلى للمحاور لدى العينه قيد البحث

.قيد البحث   

 ثبات باستخدام معامل ثبات  تم حساب معام;ت ال المقياس بعد التأكد من صدق :مقياسثبات الـ ٢

 ) ٩(ويوضح ذلك جدول ، )ن سبيرمان براو (، ومعامل التجزئة النصفية )ألفا  كرونباخ ( 

 )٩(جدول 

 لفا  كرونباخأ(  باستخدام المقياسمعامل ثبات 

                              ) ٨=ن  (                                                

 مةالقي البيان

  

 996.* معامل جتمان

 993.* معامل الفا كرونباخ الجزء ا3ول

 993.* معامل الفا كرونباخ الجزء الثانى
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 وھى قيمة مرضية لقبول ثبات) ٠٫٩٩٤(ن معامل ا3رتباط بين الجزئينأ) ٩(يتضح من جدول 

 المقياس

  )١٠(  مرفق: الصورة النھائية للمقياس -و

 أصبح المقياس "مھارات العناية بالذات لoطفال التوحديين"مقياس ثبات معامل صدق وبعد حساب      

 : على النحو التالىمحاور على سبعة ة موزععبارة) ٧٢(فى صورته النھائية يحتوى على 

  الطعامالتعامل مع: ا�ولالمحور

المختلفة علي تناول الطعام، وذلك عن طريق استخدام أدوات الطعام علي  نيطفال التوحدي اkمقدرة     

) ١٥( على  المحورھذا، سواء داخل أو خارج المنزل ويشتمل  وبدون أصابةبطريقة سليمة المائدة 

 ).٧٢-٧١-٧٠-٦٩-٦٨-٤٠-٣٩-٣٨-٢٥-٢٢-٢٠-١٩-٥-٤-٣(: كالتاليأرقامھا، وعبارة

  الشرابالتعامل مع:  الثانىالمحور

استخدام أدوات الشراب المختلفة علي وذلك عن طريق تناول الشراب علي ن ي ا3طفال التوحديمقدرة

) ٩(  علىالمحورويحتوى ھذا ، سواء داخل أو خارج المنزلصابة إالمائدة بطريقة سليمة وبدون 

 . )٦٧-٤٨-٤٧-٣٤-٢١- ٣٣-١٥-١٢-١٤(:  وأرقامھا كالتالي،عبارات

  المyبسالتعامل مع:  الثالثالمحور

رتداء القميص وربط إ من خ;ل صحيحة بصورة مھم;بسارتداء  عليالتوحديين طفال  اkمقدرة     

، عبارات) ٩( على المحورالزراير وارتداء البنطلون وغلق السوستة وارتداء التى شيرت، ويحتوى ھذا 

ن خلع م;بسھم يا3طفال التوحديومقدرة . )٦٤-٦٣-٥٣-٥٢-٢٩-٢٨-٢٧-١١-١٠(: وأرقامھا كالتالي

راير وخلع البنطلون بفك السوستة وخلع التى شيرت، بصورة صحيحة من خ;ل خلع القميص بفك الز

-٥٨-٤٦-٤٥-٥٤-٤٦-٤٤-٤٣-٣٢-٣١-٣٠-٨(عبارة، وأرقامھا كالتالي ) ١٣(ويحتوى ھذا البعد على 

٦٧-٦٦-٦٥.( 

 قضاء الحاجة: رابع الالمحور

عنھا  التصريح القيام بعملية اzخراج بصورة صحيحة، وذلك من خ;ل ين يطفال التوحدستطاعة اkإ     

، الجلوس على المقعد بھدوء والنظافة بعدھا،  بوقت كافي قبلھامفى الوقت المناسب، وكيفية خلع م;بسھ

-٧-٦(وأرقامھا كالتالي ، عبارات) ٧( على المحور ويحتوى ھذا بعدھاأيديھم  وغسل موارتداء م;بسھ

١٣-٥١-٤١-٢٤-٢٣(. 

 النظافة الشخصية: خامسالالمحور

يدي بالماء اk من خ;ل غسل ة القيام بالنظافة الشخصية بصورة جيدني التوحديطفالاk ستطاعةإ     

واستخدام الفرشاة، وتمشيط شعره، ووضع العطور، ، ة للص;ؤ، والتوضوغسل الوجه والصابون 

  )٦٠-٥٩-٥٦-٤٢-٣٩-٣٨-٢٦-٩(وأرقامھا كالتالي ، عبارات) ٧( على المحورويحتوى ھذا 
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 ا�مان بحساسا�: سادس الالمحور

وأرقامھا ، عبارة ) ١١( على المحورويحتوى ھذا يه الطفل تجنب اkشياء التى قد تؤذ ستطاعةإ     

 )٦١-٥٨-٥٥-٥٧-٥٠-٤٩-١٨-١٧-١٦-٢-١(كالتالي 

 بوضع ميزان تقدير ث;ثي، وقد تم تصحيح ةلتصحيح المقياس قامت الباحث: تصحيح المقياس  -ز

 ) ١( درجة، 3 ) ٢( درجات، أحيانا  ) ٣( نعم :  كالتالي وھي رلمحواتجاه إالعبارات اzيجابية  في 

درجة واحدة ، ) ١(نعم : فكانت درجاتھا كالتاليلبعد درجة واحدة، أما العبارات السلبية في إتجاه ا

 درجة، 3 ) ٢ ( أحيانا

لعناية بالذات درجات، والدرجة التى يتم الحصول عليھا تعبر عن مدى امت;ك الطفل لمھارات ا ) ٣(      

، والدرجة المرتفعة على إتقان  العناية بالذاتحيث تعبر الدرجة المنخفضة على عدم امت;ك لمھارة

 . يوضح ذلك) ١٠(المھارة، وجدول 

 )١٠(جدول 

 مھارات  الحد ا�قصى والحد ا�دنى لدرجات مقياس

            )١٢=ن (                   نالعناية بالذات لدى ا�طفال التوحديي                              

 اتجاه العبارة
 المحاور

عدد 

 العبارات
 سلبي إيجابي

الحد 

اkقصى 

 للدرجة

الحد 

اkدنى 

 للدرجة

 ١٥ ٤٥ ٣ ١٢ ١٥ تناول الطعام

 ٩ ٢٧ ٢ ٧ ٩ تناول الشراب

 ٩ ٢٧ ٠ ٩ ٩ ارتداء الم;بس

 ١٣ ٣٩ ٧ ٦ ١٣ خلع الم;بس

 ٧ ٢١ ١ ٦ ٧ عملية اzخراج

 ٨ ٢٤ ٤ ٤ ٨ النظافة الشخصية

 ١١ ٣٣ ٨ ٣ ١١ ا3حساس باkمان

 ٧٢ ٢١٦ ٢٥ ٤٧ ٧٢ المجموع

درجة ) ٧٢( درجة، والحد اkدنى ) ٢١٦(أنه قد بلغ الحد اkقصى للدرجة ) ١٠( يتضح من جدول    

ر مستوي مؤش) ١١(ويوضح جدول . علي مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين  قيد البحث

 .العناية بالذات لدي اkطفال التوحديين عينة البحثمھارات 
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 :لعناية بالذات مؤشر مستوي اك ـ

 )١١(                                                            جدول 

  )١٢= ن(                                                           مؤشر مستوي العناية بالذات

 الحد اkعلي للدرجة دني للدرجةالحد اk العناية بالذاتمؤشر مستوي 

 ١٢٠أقل من  ٧٢ منخفض

 ١٦٨أقل من  ١٢٠ متوسط

 ٢١٦ ١٦٨ مرتفع

علي مقياس   درجة)١٢٠( إلي أقل من )٧٢( الذي يحصل علي الطفلأن ) ١١(يتضح من جدول     

، )منخفض( لديه  مستوي مھارات العناية بالذاتالبحثقيد مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين 

، أما )متوسط( لديه مھارات العناية بالذات درجة مستوي )١٦٨( إلي أقل من )١٢٠(والذي يحصل علي 

 .)مرتفع(  مھارات العناية بالذات لديه درجة مستوي )٢١٦( إلي )١٦٨(الذي يحصل علي 

 ) لدى ا�طفال التوحديين العناية بالذاتتنمية مھاراتلعاب لبا�مقترح برنامج  : (المقترحالبرنامج  -8

 مھارات العناية بالذات لدى اkطفال التوحديين نميةلت المقترح با3لعاب الباحثة بتطبيق البرنامج قامت    

 ) . سنة١٢ - ٩(من عمر 

  :ھدف البرنامج

لعاب التي حتوائه علي العديد من اkإل ين وذلك من خ;يال التوحدفطتقديم يد العون لoيھدف البرنامج     

 ١٢ – ٩(  بين مرھاعمأ يتراوح ني الذطفال التوحديينkلدي اتساعد علي تنمية مھارات العناية بالذات 

 .) سنة 

 :أھمية البرنامج 

 . لثقة بالنفس وا3عتماد علي الذاتلين يطفال التوحد إعطاء فرصة لoـ ١

 .طفال التوحديينلذات لدي اkزيادة وتحسن مھارات العناية باـ ٢

 :محتوى البرنامج

 :قامت الباحثة باختيار محتوى البرنامج الحالى من خ;ل ا3عتبارات التالية   

 والدراسات السابقة التى تناولت البرامج التدريبية الخاصة بھؤ3ء ية النظرُـ اzط;ع على اkطر١

 .ناية بالذات بشكل نظرىاkطفال، وأيضا الدراسات التى تناولت مھارات الع

لمدرسة م;حظة الباحثة المباشرة لمجموعة اkطفال التوحديين من خ;ل الزيارات الميدانية لـ ٢

 .والمؤسسة

 .دراسة خصائص اkطفال التوحديين لمعرفة ا3حتياجات الحقيقية لھمـ ٣
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خصائية النفسية kأمھات ا3طفال التوحديين والمعلمات والمشرفات واإجراء عدة مقاب;ت مع ـ ٤

تنفيذ  لمعرفة بعض البيانات والمعلومات الخاصة بھؤ3ء اkطفال التوحديين والتى قد تفيد فى وذلك 

 .البرنامج

      kلعاب التي يحتوي عليھا البرنامج أن تكون بسيطة سھلة مفھومة تناسب تلك وراعت الباحثة في ا

ن يتزيد وتحسن مھارات العناية بالذات ل;طفال التوحديلعاب أالفئة والمرحلة العمرية إلي جانب كونھا 

kساسية لطبيعة الحياةوع;ج بعض القصور لديھم في ھذه المھارات ا. 

 :تقويم البرنامج

 :تيتبعت الباحثة عدة خطوات كا�إتقويم البرنامج ل   

 : صدق البرنامج-

، لعاب المختارة ويتضمن جميع اkستخدمت الباحثة صدق الخبراء حيث تم عرض البرنامج عليھم      إ

والفئات الخاصة ،  الرياضيعلم النفسفي أساتذة خبراء وفبعد إعداد البرنامج تم عرضه على عدد من 

 . فى البرنامجzبداء رأيھمالسابق ذكرھم 

 : التجربة ا�ستطyعية للبرنامج-

علي عينة  البرنامج وحداتعدد من قامت الباحثة قبل تطبيق البرنامج التدريبى بحوالى شھر بتطبيق      

 .للتاكد من ص;حية البرنامج ووحداتهللتحقق من م;ءمة اzجراءات للطفل التوحدى البحث ا3ستط;عية 

 :تطبيق البرنامج -

 – ٩ ( بينتراوح أعمارھم ي  توحديطفل ) ١٢( بق البرنامج على المجموعة التجريبية وقوامھا ُط      

 . درجة على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء ) ٧٠ – ٥٥ ( بينة ذكائھم سنة وتتراوح نسب ) ١٢

 –الحجرة الدراسية  ( ، وتم التطبيق داخل كل منتطبيق البرنامج بمدارس التربية الفكرية بالعباسيةتم       

 .)الحديقة  – المطعم 

وحدة تدريبية موزعة على وحدة تدريبية  ) ١٦( شھور بواقع  ) ٤( تم تنفيذ البرنامج الحالى فى و    

نھم تغلب عليھم العزلة طفال خاصة أ حتي 3يمل اkةمھات طلبن من الباحثة جلسة واحدن اkk، سبوعياإ

وذلك kن فترات ا3نتباه لدى ھؤ3ء اkطفال قصيرة، كما دقيقة،  ) ٣٠( ة الوحدزمن ،وقد بلغ وا3نطواء

 .تدريببين أوقات القصيرة احة  الملل، وروعى إعطاء الطفل فترات ريأنھم سريع

 : البحثجراءات إ ً:خامسا

  .م الحصول على الموافقات ال;زمة لتطبيق إجراءات الدراسة الحاليةت :قبل التطبيق

طفال مھات واk والثقة من قبل اkمحبةكتساب الإ التوتر والخوف من الباحثة وت خفضتم عمل مقاب;ـ 

  .في الباحثة
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 :التطبيقأثناء 

 :بيق القبلى �دوات الدراسةالتط

 ٢٢( ) م ١٩٩٨" ( لويس مليكة"تعريب ) الصورة الرابعة ( تم تطبيق مقياس ستانفورد بينيه للذكاء       

لھندي لتقييم نسبة التوحد وتم تطبيق المقياس ا، سبة الذكاء وتناسبھا لعينة البحثبھدف توحيد ن) ٤٣: 

، بھدف )٢٠(  )م٢٠٠٦( جتماعى ا3قتصادى عبد العزيز الشخص تم تطبيق مقياس المستوى ا3و ،للعينة

خصائية النفسية بتطبيق الث;ثة مقاييس  تجانس أفراد المجموعة التجريبية، وقد قامت اzالتحقق من

 .لخبرتھا في ھذا المجال

( منھم وحديين ًطف; من اkطفال الت ) ١٢(  تم تحديد أفراد العينة وقوامھا من خ;ل الخطوات السابقة     

والحا3ت المصابة أو الغير ا3ت التى 3 تنطبق عليھا الشروط، تم استبعاد الحو إناث ) ٦( ،ذكور ) ٦

ًتم تطبيق مقياس مھارات العناية بالذات على عينة الدراسة المختارة قبليا بتاريخ و، التدريبمنتظمة في 

باحثة على شرح تعليمات المقياس لكل وخ;ل ھذا التطبيق حرصت ال، م١٤/٤/٢٠١٦م إلي ٣/٤/٢٠١٦

zجابة على بنود المقياس، وخصائية ا3جتماعيةمن اzمھات مع التوضيح بأمثلة توضح طرق اkلقد  وا

 .حصائيةستعدادا للمعالجات اzإقامت الباحثة بتفريغ ورصد نتائج التطبيق القبلى 

 :تطبيق البرنامج 

وتحديد الوقت المناسب والمعززات ومكان تنفيذ البرنامج دوات اkإعداد بقبل التنفيذ       قامت الباحثة 

الواحدة تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية  ل)حديقةالـ  الملعب(ر، حيث تم اختيا3ستجابة اkطفال

ًدقيقة، علما  )٣٠(اوحت مدة الجلسة الواحدة ، وقد تر فقطجلسة  )٣٠( فى مدة أربعة أشھر أى فى مدار

 .اkطفال وأخصائية التربية الخاصةأمھات تطبيق كان يتم فى وجود بأن ال

 في فترة  راعت الباحثة عند تطبيق البرنامج الوقت المناسب 3ستجابة ا3طفال بحيث 3يكون كما     

 في الفترة من  ل;ستجابة الساعة العاشرة صباحا،، وأفضل وقت لديھمتناول الطعام أو وقت الراحة

 .م١٧/٨/٢٠١٦لي  م إ١٧/٤/٢٠١٦

- kأھتمت الباحثة بتكوين ع;قات صداقة بينھا وبين اkطفال واkلفة والود والحب مھات لعمل جو من ا

 .بينھم 

مھات طفال مع ا3ستحسان من قبل اkقبال من قبل اkلعاب و3حظت اzقامت الباحثة بتطبيق اkـ 

 .متنان والتشجيع والتحفيز للباحثةوا3

ستجابتھم للبرنامج اتحسن أطفالھم والذي أدي ل لھا الشكر علي المجھود وقدموابالباحثة ھتم الجميع  إ-

 .وتعلقھم بالباحثة

 : البحثدوات�التطبيق البعدى 

 إلي م٢١/٨/٢٠١٦تم تطبيق مقياس مھارات العناية بالذات على المجموعة التجريبية بتاريخ       

 .م٤/٩/٢٠١٦
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 :ةا�ساليب ا�حصائي: ًسادسا

 .ـ الوسيط      

 .ـ المتوسط الحسابي

 .ـ ا3نحراف المعياري

             .ـ معامل ا3لتواء

 .ـ معامل ا3رتباط

 التكراراتـ 

 ـ النسب المئوية

 ٢كا -

 م٣/١١/٢٠١٦إلي ٥/٩/٢٠١٦وقد تم إجراء المعام;ت العلمية في الفترة 

 النتائج ومناقشتھا ـ عرض 

 : للقياس القبليـ عرض النتائج١
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 )١٢(دولج

التوحديين فى عبارات   للقياسات القبلية لدي ا�طفال٢ھمية النسبية وكاالتكرارات والنسب المئوية وا�

 )١٢=ن(                     ) التعامل مع الطعام(المحورا�ول 

 3 احيانا نعم
 العبارات م  

 % ك % ك % ك

 ٢كا الترتيب %

٣ 
يتذوق أنواع الطعام 

 )يجابيإ( المختلفة
٣٫٥٠ ٥ %٦٩٫٤٤ %١٦٫٦٧ ٢ %٥٨٫٣٣ ٧ %٢٥٫٠٠ ٣ 

٤ 
kكل يعرف نوعية ا

 )إيجابي( من رائحته
١٫٥٠ ٨ %٥٨٫٣٣ %٤١٫٦٧ ٥ %٤١٫٦٧ ٥ %١٦٫٦٧ ٢ 

٥ 
يطلب نوعية معينة 

 )إيجابي( من الطعام
٤٫٥٠ ٢ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ 

١٩ 
يستطيع مسك الطعام 

 )إيجابي( بمفرده
٣٫٥٠ ٧ %٦٣٫٨٩ %٢٥٫٠٠ ٣ %٥٨٫٣٣ ٧ %١٦٫٦٧ ٢ 

٢١ 
يعرف الطعام 
 الصلب من اللين

 )إيجابي(
٤٫٥٠ ١٠ %٥٠٫٠٠ %٥٨٫٣٣ ٧ %٣٣٫٣٣ ٤ %٨٫٣٣ ١ 

٢٢ 
يفضل أن تطعمه اkم 

 )إيجابي( بفمه
٣٫٥٠ ٥ %٦٩٫٤٤ %٤١٫٦٧ ٥ %٨٫٣٣ ١ %٥٠٫٠٠ ٦ 

٣٣ 
يقدر على مسك 
الملعقة  بدون 

 )إيجابي( مساعدة
 ١٤٫٠٠ ١٢ %٣٨٫٨٩ %٨٣٫٣٣ ١٠ %١٦٫٦٧ ٢ %٠٫٠٠* 

٣٧ 
يبلع الطعام بسھولة 

 )إيجابي(
٣٫٥٠ ٩ %٥٢٫٧٨ %٥٨٫٣٣ ٧ %٢٥٫٠٠ ٣ %١٦٫٦٧ ٢ 

٣٨ 
يكره إستخدام أدوات 

 )سلبى( المائدة
١٣٫٥٠ ١ %٩١٫٦٧ %٨٫٣٣ ١ %٨٫٣٣ ١ %٨٣٫٣٣ ١٠* 

٣٩ 
يستطيع مسك أدوات 

 المائدة بمفرده
 )إيجابى(

١٣٫٥٠ ١١ %٤١٫٦٧ %٨٣٫٣٣ ١٠ %٨٫٣٣ ١ %٨٫٣٣ ١* 

٤٠ 
يحب الطعام في أي 

 )إيجابي( وقت
٣٫٥٠ ٣ %٨٠٫٥٦ %١٦٫٦٧ ٢ %٢٥٫٠٠ ٣ %٥٨٫٣٣ ٧ 

٤٧ 
ك;ت kيحب ا

الساخنة أكثر من 
 )إيجابي( الباردة

١٫٥٠ ٦ %٦٦٫٦٧ %٤١٫٦٧ ٥ %١٦٫٦٧ ٢ %٤١٫٦٧ ٥ 

٦٨ 
يستمتع بأكل الفاكھة 

 )إيجابي( الطازجة
٤٫٥٠ ٢ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ 

٦٩ 
يفضل مسك 

 )إيجابي( السندوتش
٠٫٥٠ ٥ %٦٩٫٤٤ %٣٣٫٣٣ ٤ %٢٥٫٠٠ ٣ %٤١٫٦٧ ٥ 

٧٢ 
يأكل أي طعام يقدم 

 )إيجابي( إليه
١٫٥٠ ٤ %٧٥٫٠٠ %٢٥٫٠٠ ٣ %٢٥٫٠٠ ٣ %٥٠٫٠٠ ٦ 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢كا



 
 حتياجات الخاصةدور ا�لعاب في  تنمية  العناية بالذات لذوي ا�

 م٢٠١٧-ل3بحاث العلمية ثاني  للنصف ال– �ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

- ٩٢ -

 
3 توجد فروق  ذات د3لة معنوية  بين استجابات اkطفال ه نأ  )١٢(يتضح من جدول       

الخاص باراء ا اkطفال التوحديين فى  )  الطعامالتعامل مع( اkول المحوروحديين فى عبارات الت

ول بنسبة  نعم حيث جاءت فى المركز اkةدالة احصائيا لصالح استجاب) ٣٨(العبارة  جميع العبارات ماعدا

بنسب  خيرk ا حيث جاءت فى المركزحصائيا لصالح استجابه 3إدالة ) ٣٣،٣٩(،العبارة %)٩١٫٦٧(

  .%)٤١٫٦٧،%٣٨٫٨٩(تراوحت مابين 

 )١٣(جدول

  للقياسات القبلية لدي ا�طفال التوحديين٢التكرارات والنسب المئوية وا�ھمية النسبية وكا

                               )١٢= ن(   )           التعامل مع الشراب( الثاني  المحور فى عبارات ا                     

 3 احيانا نعم

 العبارات م
 % ك % ك % ك

 ٢كا الترتيب %

١٤ 
يحب العصائر 

 )إيجابي( الساخنة
٢٫٠٠ ٢ %١٧٫٤٦ %٥٠٫٠٠ ٦ %١٦٫٦٧ ٢ %٣٣٫٣٣ ٤ 

١٥ 
يكره السوائل 

 )سلبى( الباردة
٢٫٠٠ ٢ %١٧٫٤٦ %٥٠٫٠٠ ٦ %١٦٫٦٧ ٢ %٣٣٫٣٣ ٤ 

٣٤ 
يصب بنفسه من 

الزجاجة إلى 
 )إيجابي( الكوب

 ٤ %١١٫٩٠ %٧٥٫٠٠ ٩ %٢٥٫٠٠ ٣ %٠٫٠٠ 
١٠٫٥٠

* 

٤٨ 
يفرق بين المياه 
 وباقى المشروبات

 )إيجابي(
٠٫٥٠ ١ %١٨٫٢٥ %٤١٫٦٧ ٥ %٢٥٫٠٠ ٣ %٣٣٫٣٣ ٤ 

٥٦ 
يقوم بفتح الزجاجة 

 )إيجابي( بسھولة
١٫٥٠ ٣ %١٦٫٦٧ %٤١٫٦٧ ٥ %٤١٫٦٧ ٥ %١٦٫٦٧ ٢ 

٦٧ 
 oيقدر علي م
 الكوب بنفسه

 )إيجابي(
 ٥ %١٠٫٣٢ %٩١٫٦٧ ١١ %٨٫٣٣ ١ %٠٫٠٠ 

١٨٫٥٠
* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-*

 

 3توجد فروق  ذات د3لة معنوية  بين استجابات اkطفال التوحديين فى هنأ)  ١١(  يتضح من جدول    

دالة احصائيا ) ٣٤،٦٧(فى حميع العبارات ماعدا العبارات أرقام ، ) الشرابالتعامل مع(الثاني المحور

 %). ١٠٫٣٢،%١١٫٩٠(بنسب تراوحت مابين  )3(ابة ولصالح استج
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 )١٤(جدول

  للقياسات القبلية لدي ا�طفال ٢التكرارات والنسب المئوية وا�ھمية النسبية وكا

                        ) ١٢= ن()            المyبس التعامل مع( الثالث المحورالتوحديين فى عبارات                           

 3 احيانا نعم
 العبارات م

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

١٠ 
 يعرف الفرق بين البنطال والشورت

 )إيجابي(
٢٫٠٠ ٧ %٧٢٫٢٢ %٣٣٫٣٣ ٤ %١٦٫٦٧ ٢ %٥٠٫٠٠ ٦ 

 *٦٫٠٠ ١١ %٥٠٫٠٠ %٦٦٫٦٧ ٨ %١٦٫٦٧ ٢ %١٦٫٦٧ ٢ )إيجابي( يستطيع معرفة يمين ويسار الحذاء ٢٧
 ٢٫٠٠ ٥ %٧٧٫٧٨ %١٦٫٦٧ ٢ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٠٫٠٠ ٦ )إيجابي( تة البنطاليقفل سوس ٢٨
 ٤٫٥٠ ٩ %٥٨٫٣٣ %٥٨٫٣٣ ٧ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ )إيجابي( يلبس فردتي الحذاء بنظام ٢٩

٤٢ 
 )ارتداء الم;بس( يعرف فردتي الحذاء

 )إيجابي( إيجابى
١٨٫٥٠ ١٣ %٣٨٫٨٩ %٩١٫٦٧ ١١ %٠٫٠٠  %٨٫٣٣ ١* 

 ١٤٫٠٠* ١٣ %٣٨٫٨٩ %٨٣٫٣٣ ١٠ %١٦٫٦٧ ٢ %٠٫٠٠  )إيجابي( حذاءيفرق بين فردتي ال ٥٢

٥٣ 
 يحب ارتداءالم;بس بدون زراير او سوستة

 )إيجابي(
٦٫٥٠ ١٢ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١* 

 ٤٫٥٠ ١١ %٥٠٫٠٠ %٥٨٫٣٣ ٧ %٣٣٫٣٣ ٤ %٨٫٣٣ ١ )إيجابي( يحب لبس الجاكت ٦٢
 ٢٫٠٠ ١٠ %٥٥٫٥٦ %٥٠٫٠٠ ٦ %٣٣٫٣٣ ٤ %١٦٫٦٧ ٢ )إيجابي(      يفضل ارتداء القبعة ٦٣
 ٤٫٥٠ ٦ %٧٥٫٠٠ %٣٣٫٣٣ ٤ %٨٫٣٣ ١ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي( يخلع حذائه بمفرده دون مساعدة ١١
 *٢٤٫٠٠ ١٥ %٣٣٫٣٣ %١٠٠٫٠٠ ١٢ %٠٫٠٠  %٠٫٠٠  )سلبى( يصعب عليه خلع الفانلة ١٢
 ٠٫٥٠ ٨ %٦١٫١١ %٤١٫٦٧ ٥ %٣٣٫٣٣ ٤ %٢٥٫٠٠ ٣ )سلبي( يقطع الفانلة عند خلعھا ١٣
 ٣٫٥٠ ١٠ %٥٥٫٥٦ %٥٨٫٣٣ ٧ %١٦٫٦٧ ٢ %٢٥٫٠٠ ٣ )سلبى( يمزق الم;بس عند خلعھا ٣٠
 *٦٫٥٠ ٣ %٨٦٫١١ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣ %٦٦٫٦٧ ٨ )إيجابي( يفك زراير القميص ٣١
 ٤٫٥٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي( يقدر علي خلع الم;بس الداخلية ٣٢
 *١٨٫٥٠ ١٤ %٣٦٫١١ %٩١٫٦٧ ١١ %٨٫٣٣ ١ %٠٫٠٠  )إيجابي(  على خلع التيشيرتيقدر ٤٣
 *٩٫٥٠ ٣ %٨٦٫١١ %١٦٫٦٧ ٢ %٨٫٣٣ ١ %٧٥٫٠٠ ٩ )سلبي(ھا     يقطع الم;بس عند خلع ٤٤
 *٦٫٥٠ ١٢ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١ )سلبي( خلع الم;بسهيصعب علي ٤٥
 *٦٫٥٠ ١٢ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١ )سلبي(يصعب عليه خلع الحذاء ٤٦

٥٤ 
خلع ( يخرج رأسه من الم;بس ببساطة

 ) الم;بس
 

١٫٥٠ ٦ %٧٥٫٠٠ %١٦٫٦٧ ٢ %٤١٫٦٧ ٥ %٤١٫٦٧ ٥ 

 *٦٫٠٠ ١١ %٥٠٫٠٠ %٦٦٫٦٧ ٨ %١٦٫٦٧ ٢ %١٦٫٦٧ ٢ )إيجابي( يخلع م;بسه بنفسه داخل الحمام ٥٩
 *١٠٫٥٠ ١ %٩١٫٦٧ %٠٫٠٠  %٢٥٫٠٠ ٣ %٧٥٫٠٠ ٩ )سلبي(ً      يخلع غطاء الرأس أو3 ٦٤
 ٤٫٥٠ ١١ %٥٠٫٠٠ %٥٨٫٣٣ ٧ %٣٣٫٣٣ ٤ %٨٫٣٣ ١ )إيجابي(      يقدر على خلع اkكمام  بسھولة ٦٥

٦٦ 
 يصعب عليه فك أزرار أكمام الجاكت

 )سلبي(
١٤٫٠٠ ٢ %٨٨٫٨٩ %١٦٫٦٧ ٢ %٠٫٠٠  %٨٣٫٣٣ ١٠* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-*

 توجد فروق  ذات د3لة معنوية  بين استجابات اkطفال التوحديين هنأ) ١٤(يتضح من جدول
لصالح استجابة نعم حيث جاءت فى   ) الم;بسالتعامل مع(الثالث المحورللقياسات القبلية فى عبارات 

، %)٨٦٫١١،%٩١٫٦٧(ول بنسب تراوحت مابين  فى المركز اk)٣١،٤٤،٦٤،٦٦(ام العبارات ارق

 فى المركز )٥٢،١٢،٤٦،٥٩،٤٥،٥٣،٤٢،٢٧(ارقام جاءت فى  العبارات لصالح استجابة 3 حيث 

 ،١٣، ،٦٣، ١٠،٢٨(رقام أماعدا ، )%٣٣٫٣٣،%٥٠٫٠٠(ا3خير بنسب  تراوحت مابين 

 %).٥٠٫٠٠،%٨٣٫٣٣( حصائيا بنسب تراوحت مابينإغير دالة  )٦٥،٢٩،،٣٢،١١،٦٢،،٤٣،٣٠،٥٤
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 )١٥(جدول

  للقياسات القبلية لدي ا�طفال ٢نسبية وكاھمية الالتكرارات والنسب المئوية وا�

                                                 )  ١٢=ن  ( ) قضاء حاجته( الرابع لمحورالتوحديين فى عبارات ا                                      

 � احيانا نعم
 العبارات م

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

٦ 
 التبزر في يعانى  من

 )سلبي( م;بسه الداخلية
٦٫٠٠ ٢ %٨٣٫٣٣ %٠٫٠٠  %٥٠٫٠٠ ٦ %٥٠٫٠٠ ٦* 

٧ 
يخلع جميع م;بسة 

 )سلبي(ليتبرز
٠٫٥٠ ٣ %٧٢٫٢٢ %٢٥٫٠٠ ٣ %٣٣٫٣٣ ٤ %٤١٫٦٧ ٥ 

٢٣ 

يعبر بوحھه عن أحتياجه 

 هتعن قضاء حاج

 )إيجابي(

٢٫٠٠ ٤ %٥٥٫٥٦ %٥٠٫٠٠ ٦ %٣٣٫٣٣ ٤ %١٦٫٦٧ ٢ 

٢٤ 

 يصعب عليه قضاء

 حاجاته في الحمام

 )إيجابي(

٤٫٥٠ ٢ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ 

٤١ 
يقضي حاجته دون 

 )إيجابي(مساعدة الغير
 ١٨٫٥٠ ٥ %٣٦٫١١ %٩١٫٦٧ ١١ %٨٫٣٣ ١ %٠٫٠٠* 

٥١ 

تنتابه أعراض ھستيرية 

 عند رغبته قضاء حاجته

 )سلبي(

١٨٫٥٠ ١ %٩٧٫٢٢ %٠٫٠٠  %٨٫٣٣ ١ %٩١٫٦٧ ١١* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥وى  عند مست٢ كا-

  3توجد فروق  ذات د3لة معنوية لدى استجابات اkطفال التوحديين للقياسات هنأ) ١٥( يتضح من جدول    

 ، دالة احصائيا لصالح استجابة نعم حيثفى جميع العبارات) عملية اzخراج( الرابع المحورالقبلية فى عبارات 

 %). ،٨٣٫٣٣ : %٩٧٫٢٢(ل بنسب تراوحت مابين و فى المركز اk)٥١،٦(جاءت فى  العبارات ارقام 
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 )١٦(جدول

  للقياسات القبلية لدي ا�طفال ٢التكرارات والنسب المئوية وا�ھمية النسبية وكا

                                 )  ١٢= ن(   )     النظافة الشخصية(  الخامسلمحورالتوحديين فى عبارات ا                           

 3 احيانا نعم
 م

 العبارات

 
 % ك % ك % ك

 ٢كا الترتيب %

٩ 
يخاف من غسل وجھه 

 )سلبي(بالصابون
٠٫٥٠ ٥ %٦١٫١١ %٤١٫٦٧ ٥ %٣٣٫٣٣ ٤ %٢٥٫٠٠ ٣ 

٢٥ 
يحب غسيل يده ورجله 

 )إيجابي(بالماء
٣٫٥٠ ٤ %٦٩٫٤٤ %٤١٫٦٧ ٥ %٨٫٣٣ ١ %٥٠٫٠٠ ٦ 

٢٦ 
يحب غسل شعره 

 )إيجابي(بالشامبو
٦٫٥٠ ٦ %٥٢٫٧٨ %٦٦٫٦٧ ٨ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣* 

٥٥ 
يرمى المياه على من 

 )سلبي( حوله
١٫٥٠ ٣ %٧٥٫٠٠ %٢٥٫٠٠ ٣ %٢٥٫٠٠ ٣ %٥٠٫٠٠ ٦ 

٦٠ 
      يخشى تقليم 

 )سلبي( اkظافربمفرده
١٣٫٥٠ ١ %٩١٫٦٧ %٨٫٣٣ ١ %٨٫٣٣ ١ %٨٣٫٣٣ ١٠* 

٦١ 
يحب استخدام 

 )إيجابي(العطور
٦٫٠٠ ٦ %٥٠٫٠٠ %٦٦٫٦٧ ٨ %١٦٫٦٧ ٢ %١٦٫٦٧ ٢* 

٧٠ 
يخشى غسل شعره  

 )سلبي(بالشامبو
٩٫٥٠ ٢ %٨٨٫٨٩ %٨٫٣٣ ١ %١٦٫٦٧ ٢ %٧٥٫٠٠ ٩* 

٧١ 
 يحب ا3ستحمام بمفرده

 )إيجابي(
٦٫٥٠ ٦ %٥٢٫٧٨ %٦٦٫٦٧ ٨ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-

ات اkطفال التوحديين  توجد فروق  ذات د3لة معنوية لدى استجابأنه )١٦(  يتضح من جدول     

 فى جميع العبارات ولصالح استجابة نعم) النظافة الشخصية( الخامس المحورللقياسات القبلية فى عبارات 

، ولصالح %)٨٨٫٨٩،%٩١٫٦٧( بين  حيث جاءت بنسب تراوحت ما)٦٠،٧٠(فى  العبارات ارقام 

 ،%٥٠٫٠٠( بين  ماحيث جاءت بنسب تراوحت) ٢٦،٦١،٧١(استجابة 3 فى  العبارات ارقام 

 .حصائياإغير دالة ) ٢٥،٥٥،٩(رقام أماعدا %) ٥٢٫٧٨
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 )١٧( جدول

  للقياسات القبلية لدي ا�طفال ٢ھمية النسبية وكا  التكرارات والنسب المئوية وا�

                                      ) ١٢= ن(        )ا�حساس با�مان ( السادسالمحورالتوحديين فى عبارات                                

 3 احيانا نعم
 العبارات مسلسل

 % ك % ك % ك

 ٢كا الترتيب %

١ 

 

يضرب وجھه باليدين 

 )سلبي( بسرعة
٩٫٥٠ ٥ %٦٩٫٤٤ %٨٫٣٣ ١ %٧٥٫٠٠ ٩ %١٦٫٦٧ ٢* 

٢ 
يخاف من الذھاب 

 )سلبي( لزيارة أقاربه
١٨٫٥٠ ١ %٩٧٫٢٢ %٠٫٠٠  %٨٫٣٣ ١ %٩١٫٦٧ ١١* 

٨ 
يستطيع فتح باب الغرفة 

 )إيجابي( بمفرده
٣٫٥٠ ٨ %٥٥٫٥٦ %٥٨٫٣٣ ٧ %١٦٫٦٧ ٢ %٢٥٫٠٠ ٣ 

١٦ 
 شياء الخطيرةkيلعب با

 )سلبي(
٠٫٠٠ ٦ %٦٦٫٦٧ %٣٣٫٣٣ ٤ %٣٣٫٣٣ ٤ %٣٣٫٣٣ ٤ 

١٧ 
kق;م في عينه يضع ا

 )سلبي( وفمه
٢٫٠٠ ٧ %٦١٫١١ %٥٠٫٠٠ ٦ %١٦٫٦٧ ٢ %٣٣٫٣٣ ٤ 

١٨ 
و يريد التواجد مع اkم ا

 )إيجابي(اkب دائما
٦٫٥٠ ٤ %٨٠٫٥٦ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١ %٦٦٫٦٧ ٨* 

٣٥ 
يحب الخروج إلى 

 )إيجابي(الحدائق
٠٫٠٠ ٦ %٦٦٫٦٧ %٣٣٫٣٣ ٤ %٣٣٫٣٣ ٤ %٣٣٫٣٣ ٤ 

٣٦ 

يخشى الذھاب لدى 

 الصحاب والمعارف

 )إيجابي(

١٤٫٠٠ ٩ %٤٤٫٤٤ %٨٣٫٣٣ ١٠ %٠٫٠٠  %١٦٫٦٧ ٢* 

٤٩ 
يقدر على اللعب مع 

 )يجابيإ( رفقائه
١٣٫٥٠ ٢ %٩١٫٦٧ %٨٫٣٣ ١ %٨٫٣٣ ١ %٨٣٫٣٣ ١٠* 

٥٠ 
يحب التواجد فى 

 )إيجابي(المنزل
 ١٨٫٥٠ ١٠ %٣٦٫١١ %٩١٫٦٧ ١١ %٨٫٣٣ ١ %٠٫٠٠* 

٥٧ 
ينام بجانب اkم بمفردة 

 )إيجابي(
١٨٫٥٠ ١ %٩٧٫٢٢ %٠٫٠٠  %٨٫٣٣ ١ %٩١٫٦٧ ١١* 

٥٨ 
يخشي ركوب 

 )سلبي(المصعد
١٤٫٠٠ ٣ %٨٨٫٨٩ %١٦٫٦ ٢ %٠٫٠٠  %٨٣٫٣٣ ١٠* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢كا
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 توجد فروق  ذات د3لة معنوية لدى استجابات اkطفال التوحديين ه نأ) ١٧(يتضح من جدول

 فى جميع العبارات ولصالح )اzحساس باkمان( السادس المحورللقياسات القبلية فى عبارات 

ءت بنسب تراوحت حيث جا) ٢،١٨،٥٧،٤٩،٥٨(استجابة نعم فى  العبارات ارقام 

حيث جاءت بنسب ) ٣٦،٥٠(، ولصالح استجابة 3 فى  العبارات ارقام %)٨٠٫٥٦،%٩٧٫٢٢(مابين

 .غير دالة احصائيا) ١٧،٣٥،١٦،،١،٨(رقام أماعدا . %) ٣٦٫١١ ،%٤٤٫٤٤( بين تراوحت ما

 )١٨(جدول

 فال  للقياسات البعدية لدي ا�ط٢التكرارات والنسب المئوية وا�ھمية النسبية وكا

                 ) الطعام التعامل مع (ا�ول  المحورفى عبارات                              التوحديين 

 )١٢=ن(

 3 احيانا نعم
 العبارات م    

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

 *٦٫٥٠ ٣ %٨٦٫١١ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣ %٦٦٫٦٧ ٨ )إيجابي( يتذوق أنواع الطعام المختلفة ٣
 *٦٫٥٠ ٣ %٨٦٫١١ %٠٫٠٠ ٠ %٤١٫٦٧ ٥ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي( يعرف نوعية ا3كل من رائحته ٤

 ٤٫٥٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي( يطلب نوعية معينة من الطعام ٥

 *٩٫٥٠ ٢ %٨٨٫٨٩ %٨٫٣٣ ١ %١٦٫٦٧ ٢ %٧٥٫٠٠ ٩ )إيجابي( يستطيع مسك الطعام بمفرده ١٩

 *٦٫٥٠ ٨ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١ )إيجابي( ب من اللينيعرف الطعام الصل ٢١

 *٩٫٥٠ ٩ %٤٤٫٤٤ %٧٥٫٠٠ ٩ %١٦٫٦٧ ٢ %٨٫٣٣ ١ )إيجابي(يفضل أن تطعمه اkم بفمه  ٢٢

٣٣ 
 يقدر على مسك الملعقة  بدون مساعدة

 )إيجابي(
٩٫٥٠ ٢ %٨٨٫٨٩ %٨٫٣٣ ١ %١٦٫٦٧ ٢ %٧٥٫٠٠ ٩* 

 ١٫٥٠ ٧ %٦٦٫٦٧ %٤١٫٦٧ ٥ %١٦٫٦٧ ٢ %٤١٫٦٧ ٥ )يإيجاب( يبلع الطعام بسھولة ٣٧

 *٦٫٥٠ ٨ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١ )سلبي( يكره إستخدام أدوات المائدة ٣٨

٣٩ 
 يستطيع مسك أدوات المائدة بمفرده

 )إيجابي(
١٣٫٥٠ ١ %٩١٫٦٧ %٨٫٣٣ ١ %٨٫٣٣ ١ %٨٣٫٣٣ ١٠* 

 ٣٫٥٠ ٥ %٨٠٫٥٦ %١٦٫٦٧ ٢ %٢٥٫٠٠ ٣ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي( يحب الطعام في أي وقت ٤٠

٤٧ 
 يحب ا3ك;ت الساخنة أكثر من الباردة

 )إيجابي(
١٫٥٠ ٧ %٦٦٫٦٧ %٤١٫٦٧ ٥ %١٦٫٦٧ ٢ %٤١٫٦٧ ٥ 

 ٤٫٥٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي( يستمتع بأكل الفاكھة الطازجة ٦٨

 *٩٫٥٠ ٣ %٨٦٫١١ %١٦٫٦٧ ٢ %٨٫٣٣ ١ %٧٥٫٠٠ ٩ )إيجابي( يفضل مسك السندوتش ٦٩

 ١٫٥٠ ٦ %٧٥٫٠٠ %٢٥٫٠٠ ٣ %٢٥٫٠٠ ٣ %٥٠٫٠٠ ٦ )إيجابي( يأكل أي طعام يقدم إليه ٧٢

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢كا
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 توجد فروق  ذات د3لة معنوية  بين استجابات اkطفال التوحديين هنأ) ١٨(يتضح من جدول      

الخاص باراء ا اkطفال التوحديين )  الطعامالتعامل مع( اkول المحورللقياسات البعدية فى عبارات 

kالعبارة  ماعدا%) ٩١٫٦٧(ول بنسبة فى  جميع العبارات لصالح استجابه نعم حيث جاءئت فى المركز ا

حصائيا لصالح استجابه 3 حيث إدالة ) ٢٢،٢١(العبارة  ،إحصائياغيردالة ) ٥،٣٧،٤٠،٤٧،٦٨،٧٢(

 .%)٤٧٫٤٢،%٤٤٫٤٤(ينبنسب تراوحت ماب المركز  ا3خيرجاءت فى 

 )١٩(جدول

  للقياسات البعدية لدي ا�طفال ٢ھمية النسبية وكاالتكرارات والنسب المئوية وا�

                                    ) ١٢=ن             (  ) الشرابالتعامل مع( الثاني المحورالتوحديين فى عبارات                         

 3 احيانا نعم
 العبارات م

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

 ٢٫٠٠ ٣ %٦١٫١١%٥٠٫٠٠ ٦%١٦٫٦٧ ٢%٣٣٫٣٣ ٤ )إيجابي( يحب العصائر الساخنة ١٤

 ٢٫٠٠ ٣ %٦١٫١١%٥٠٫٠٠ ٦%١٦٫٦٧ ٢%٣٣٫٣٣ ٤ )سلبي( يكره السوائل الباردة ١٥

٣٤ 
يصب بنفسه من الزجاجة إلى 

 )إيجابي( الكوب
١ %٩١٫٦٧ %٠٫٠٠ ٠%٢٥٫٠٠ ٣%٧٥٫٠٠ ٩ 

١٠٫٥٠

* 

٤٨ 
وباقى يفرق بين المياه 

 )إيجابي( المشروبات
٠٫٥٠ ١ %٦٣٫٨٩%٤١٫٦٧ ٥%٢٥٫٠٠ ٣%٣٣٫٣٣ ٤ 

٥٦ 
 يقوم بفتح الزجاجة بسھولة

 )إيجابي(
٦٫٥٠ ٢ %٨٦٫١١ %٨٫٣٣ ١%٢٥٫٠٠ ٣%٦٦٫٦٧ ٨* 

٦٧ 
  الكوب بنفسهءيقدر علي مل

 )إيجابي(
١ %٩١٫٦٧ %٨٫٣٣ ١ %٨٫٣٣ ١%٨٣٫٣٣ ١٠ 

١٣٫٥٠

* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-*

ميع العبارات بين استجابات اkطفال جنه توجد فروق  ذات د3لة معنوية فى   أ)١٩(يتضح من جدول      

لصالح استجابه نعم حيث جاءت فى )  الشرابالتعامل مع( الثاني المحورالتوحديين للقياسات البعدية فى 

kحصائياإغير دالة )١٤،٤٨،١٥(رقام ماعدا العبارات أ%) ٨٦٫١١،%٩١٫٦٧(ول بنسبة المركز ا. 
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 )٢٠(جدول

  للقياسات البعدية لدي ا�طفال٢ھمية النسبية وكا�التكرارات والنسب المئوية وا

                                     ) ١٢=ن(            ) المyبسالتعامل مع ( الثالث لمحور التوحديين فى عبارات ا                     

 3 احيانا نعم
 العبارات م

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

١٠ 
 يعرف الفرق بين البنطال والشورت

 )إيجابي(
٦٫٥٠ ٢ %٨٦٫١١ %٠٫٠٠ ٠ %٤١٫٦٧ ٥ %٥٨٫٣٣ ٧* 

٢٧ 
 يستطيع معرفة يمين ويسار الحذاء

 )إيجابي(
٦٫٠٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %١٦٫٦٧ ٢ %١٦٫٦٧ ٢ %٦٦٫٦٧ ٨* 

 *١٠٫٥٠ ١ %٩١٫٦٧ %٠٫٠٠  %٢٥٫٠٠ ٣ %٧٥٫٠٠ ٩ )إيجابي( تة البنطاليقفل سوس ٢٨
 ٤٫٥٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي( يلبس فردتي الحذاء بنظام ٢٩
 *١٨٫٥٠ ١٢ %٣٨٫٨٩ %٩١٫٦٧ ١١ %٠٫٠٠  %٨٫٣٣ ١ )إيجابي(يعرف فردتي الحذاء ٤٢
 *١٤٫٠٠ ١٢ %٣٨٫٨٩ %٨٣٫٣٣ ١٠ %١٦٫٦٧ ٢ %٠٫٠٠  )إيجابي(يفرق بين فردتي الحذاء ٥٢

٥٣ 
 أويحب ارتداءالم;بس بدون زراير

 )إيجابي( سوستة
٦٫٥٠ ١٠ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١* 

 ٤٫٥٠ ٩ %٥٠٫٠٠ %٥٨٫٣٣ ٧ %٣٣٫٣٣ ٤ %٨٫٣٣ ١ ) إيجابي( يحب لبس الجاكت ٦٢
 ٢٫٠٠ ٧ %٥٥٫٥٦ %٥٠٫٠٠ ٦ %٣٣٫٣٣ ٤ %١٦٫٦٧ ٢ )إيجابي(      يفضل ارتداء القبعة ٦٣
 ٤٫٥٠ ٥ %٧٥٫٠٠ %٣٣٫٣٣ ٤ %٨٫٣٣ ١ %٥٨٫٣٣ ٧ )إيجابي(يخلع حذائه بمفرده دون مساعدة ١١
 *٢٤٫٠٠ ١٣ %٣٣٫٣٣ %١٠٠٫٠٠ ١٢ %٠٫٠٠  %٠٫٠٠  )سلبي( يصعب عليه خلع الفانلة ١٢
 ٠٫٥٠ ٦ %٦١٫١١ %٤١٫٦٧ ٥ %٣٣٫٣٣ ٤ %٢٥٫٠٠ ٣ )سلبي(يقطع الفانلة عند خلعھا ١٣
 ٣٫٥٠ ٧ %٥٥٫٥٦ %٥٨٫٣٣ ٧ %١٦٫٦٧ ٢ %٢٥٫٠٠ ٣ )سلبي(;بس عند خلعھايمزق الم ٣٠
 *٦٫٥٠ ٣ %٨٦٫١١ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣ %٦٦٫٦٧ ٨ )إيجابي(يفك زراير القميص ٣١

٣٢ 
 يقدر علي خلع الم;بس الداخلية

 )إيجابي(
٤٫٥٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ 

 *١٨٫٥٠ ١٤ %٩٧٫٢٢ %٠٫٠٠ ٠ %٨٫٣٣ ١ %٩١٫٦٧ ١١ )إيجابي(يقدر على خلع التيشيرت ٤٣
 *٦٫٥٠ ٨ %٥٢٫٧٨ %٦٦٫٦٧ ٨ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣ )سلبي(    يقطع الم;بس عند خلعھا ٤٤
 *٦٫٥٠ ٢ %٨٦٫١١ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣ %٦٦٫٦٧ ٨ )سلبي(يصعب علية خلع الم;بس ٤٥
 *٦٫٥٠ ٢ %٨٦٫١١ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣ %٦٦٫٦٧ ٨ )سلبي(يصعب عليه خلع الحذاء ٤٦

٥٤ 
 يخرج رأسه من الم;بس ببساطة

 )إيجابي(
١٫٥٠ ٥ %٧٥٫٠٠ %١٦٫٦٧ ٢ %٤١٫٦٧ ٥ %٤١٫٦٧ ٥ 

٥٩ 
 يخلع م;بسه بنفسه داخل الحمام

 )إيجابي(
٤٫٥٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ 

 *١٠٫٥٠ ١١ %٤١٫٦٧ %٧٥٫٠٠ ٩ %٢٥٫٠٠ ٣ %٠٫٠٠ ٠ )إيجابيً(     يخلع غطاء الرأس أو3 ٦٤

٦٥ 
    يقدر على خلع اkكمام  بسھولة  

 )إيجابي(
٤٫٥٠ ٤ %٨٣٫٣٣ %٨٫٣٣ ١ %٣٣٫٣٣ ٤ %٥٨٫٣٣ ٧ 

٦٦ 
 يصعب عليه فك أزرار أكمام الجاكت

 )إيجابي(
٦٫٥٠ ١٠ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-*

استجابات اkطفال التوحديين للقياسات  توجد فروق  ذات د3لة معنوية  بين هن أ)٢٠(يتضح من جدول      

لصالح استجابة نعم حيث جاءت فى  العبارات )ارتداء وخلع الم;بس( الثالث المحورالبعدية فى عبارات 

، %)٨٣٫٣٣،%٩١٫٦٧(فى المركز ا3ول بنسب تراوحت مابين )) ٢٧،٣١،٤٣،٤٥،٤٦،٢٨،١٠(ارقام 

فى المركز ا3خير ) ٥٢،١٢،٦٤،٥٩،٦٦،٥٣،٤٤(لصالح استجابة 3 حيث جاءت فى  العبارات ارقام 
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 ١١، ٣٢، ٥٤، ٣٠، ٤٣، ١٣، ٦٣(ماعدا ارقام  ،)%٣٣٫٣٣،%٥٢٫٧٨(بنسب  تراوحت مابين 

 .غير دالة احصائيا )٢٩ ، ٥٩، ٦٢،

 )٢١(جدول

 ل للقياسات البعدية لدي ا�طفا٢ھمية النسبية وكاالتكرارات والنسب المئوية وا�

                                      ) ١٢=ن       (  )قضاء الحاجة( الرابع  المحورالتوحديين فى عبارات                               

 3 احيانا نعم
 العبارات م

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

٦ 
يعانى  من التبزر في 

 )سلبي( م;بسه الداخلية
 ٦٫٥٠ ٤ %٤٧٫٢٢ %٥٨٫٣٣ ٧ %٤١٫٦٧ ٥ %٠٫٠٠* 

٧ 
يخلع جميع م;بسة 

 )سلبي(ليتبرز
٦٫٥٠ ٤ %٤٧٫٢٢ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١* 

٢٣ 

 عبر بوحھه عن أحتياجهي

 هتعن قضاء حاج

 )إيجابي(

١٠٫٥٠ ٢ %٩١٫٦٧ %٠٫٠٠  %٢٥٫٠٠ ٣ %٧٥٫٠٠ ٩* 

٢٤ 
يصعب عليه قضاء 

 )سلبي( حاجاته في الحمام
 ٦٫٥٠ ٤ %٤٧٫٢٢ %٥٨٫٣٣ ٧ %٤١٫٦٧ ٥ %٠٫٠٠* 

٤١ 
يقضي حاجته دون 

 )إيجابي(مساعدة الغير
١٤٫٠٠ ١ %٩٤٫٤٤ %٠٫٠٠  %١٦٫٦٧ ٢ %٨٣٫٣٣ ١٠* 

٥١ 

تنتابه أعراض ھستيرية 

 عند رغبته قضاء حاجته

 )سلبي(

٩٫٥٠ ٣ %٨٨٫٨٩ %٨٫٣٣ ١ %١٦٫٦٧ ٢ %٧٥٫٠٠ ٩* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-

 

دى استجابات اkطفال التوحديين   توجد فروق  ذات د3لة معنوية لأنه) ٢١( يتضح من جدول

فى جميع العبارات  لصالح استجابة نعم ) عملية اzخراج( الرابع المحورللقياسات البعدية فى عبارات 

، %٩١٫٦٧(ول بنسب تراوحت مابين  فى المركز اk)٢٣،٤١،٥١( جاءت العبارات ارقام حيث

خير فى المركز اk) ٧،٢٤،٦(ات أرقامى  العبار، والد3لة لصالح استجابة 3 حيث جاءت ف))%٨٨٫٨٩

 .)% ٤٧٫٢٢(بنسبة  
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 )٢٢(جدول

  للقياسات البعدية لدي ا�طفال ٢ھمية النسبية وكاالتكرارات والنسب المئوية وا�

                                      ) ١٢= ن(       )    النظافة الشخصية( الخامسالمحورالتوحديين فى عبارات                          

 � احيانا نعم
 العبارات م

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

٩ 
يخاف من غسل وجھه 

 )سلبى(بالصابون
٦١٤٫٠٠%٣٨٫٨٩%١٠٨٣٫٣٣%٢١٦٫٦٧%٠٠٫٠٠* 

٢٥ 
يحب غسيل يده ورجله 

 )إيجابي( بالماء
٣٦٫٥٠%٨٠٫٥٦%٣٢٥٫٠٠%١٨٫٣٣%٨٦٦٫٦٧* 

٢٦ 
يحب غسل شعره 

 )إيجابي(بالشامبو
٢٦٫٠٠%٨٣٫٣٣%٢١٦٫٦٧%٢١٦٫٦٧%٨٦٦٫٦٧* 

٥٥ 
يرمى المياه على من 

 )سلبي( حوله
٣٦٫٠٠%٥٠٫٠٠%٨٦٦٫٦٧%٢١٦٫٦٧%٢١٦٫٦٧* 

٦٠ 
      يخشى تقليم 

 )سلبي( اkظافربمفرده
٥١٣٫٥٠%٤١٫٦٧%١٠٨٣٫٣٣%١٨٫٣٣%١٨٫٣٣* 

٦١ 
يحب استخدام 

 )إيجابي(العطور
١٨٫٠٠%٨٨٫٨٩%٠٠٫٠٠%٤٣٣٫٣٣%٨٦٦٫٦٧* 

٧٠ 
يخشى غسل شعره  

 )سلبي(بالشامبو
٤٩٫٥٠%٤٧٫٢٢%٩٧٥٫٠٠%١٨٫٣٣%٢١٦٫٦٧* 

٧١ 
 يحب ا3ستحمام بمفرده

 )إيجابي(
٣٦٫٥٠%٨٠٫٥٦%٣٢٥٫٠٠%١٨٫٣٣%٨٦٦٫٦٧* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-

ى استجابات اkطفال التوحديين  توجد فروق  ذات د3لة معنوية لد أنه)٢٢(يتضح من جدول

فى جميع العبارات ولصالح استجابة ) النظافة الشخصية(  الخامس محورللقياسات البعدية فى عبارات ال

، %)٨٨٫٨٩،%٨٠٫٥٦(حيث جاءت بنسب تراوحت مابين) ٢٥،٢٦،٦١،٧١(نعم فى  العبارات ارقام 

 بين ءت بنسب تراوحت ماحيث جا) ٩،٦٠،٥٥،٧٠(العبارات ارقام  فى ولصالح استجابة 3

)٣٨٫٨٩،%٥٠٫٠٠.(% . 
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 )٢٣(جدول

  للقياسات البعدية لدي ا�طفال٢ھمية النسبية وكا  التكرارات والنسب المئوية وا�

                                  ) ١٢=ن    (  )ا�حساس با�مان (السادسلمحور التوحديين فى عبارات ا                             

 3 احيانا نعم
 العبارات م

 % ك % ك % ك
 ٢كا الترتيب %

١ 

 

يضرب وجھه باليدين 

 )سلبي( بسرعة
٩٫٥٠ ١٠ %٤٧٫٢٢ %٧٥٫٠٠ ٩ %٨٫٣٣ ١ %١٦٫٦٧ ٢* 

٢ 
يخاف من الذھاب لزيارة 

 )سلبي( أقاربه
٦٫٥٠ ٦ %٧٢٫٢٢ %٨٫٣٣ ١ %٦٦٫٦٧ ٨ %٢٥٫٠٠ ٣* 

٨ 
يستطيع فتح باب الغرفة 

 )إيجابي(هبمفرد
٣٫٥٠ ٥ %٧٧٫٧٨ %٢٥٫٠٠ ٣ %١٦٫٦٧ ٢ %٥٨٫٣٣ ٧ 

١٦ 
 يلعب با3شياء الخطيرة

 )سلبى(
٢٫٠٠ ٨ %٦١٫١١ %٥٠٫٠٠ ٦ %١٦٫٦٧ ٢ %٣٣٫٣٣ ٤ 

١٧ 
يضع ا3ق;م في عينه 

 )سلبي( وفمه
٢٫٠٠ ٩ %٥٥٫٥٦ %٥٠٫٠٠ ٦ %٣٣٫٣٣ ٤ %١٦٫٦٧ ٢ 

١٨ 
يريد التواجد مع اkم او 

 )إيجابي(اkب دائما
٦٫٥٠ ٣ %٨٦٫١١ %٨٫٣٣ ١ %٢٥٫٠٠ ٣ %٦٦٫٦٧ ٨* 

٣٥ 
يحب الخروج إلى 

 )إيجابي(الحدائق
٠٫٠٠ ٧ %٦٦٫٦٧ %٣٣٫٣٣ ٤ %٣٣٫٣٣ ٤ %٣٣٫٣٣ ٤ 

٣٦ 

يخشى الذھاب لدى 

 الصحاب والمعارف

 )سلبي(

١٤٫٠٠ ٩ %٤٤٫٤٤ %٨٣٫٣٣ ١٠ %٠٫٠٠  %١٦٫٦٧ ٢* 

٤٩ 
يقدر على اللعب مع 

 )إيجابي( رفقائه
١٣٫٥٠ ٢ %٩١٫٦٧ %٨٫٣٣ ١ %٨٫٣٣ ١ %٨٣٫٣٣ ١٠* 

٥٠ 
يحب التواجد فى 

  )سلبي(المنزل
١٨٫٥٠ ١ %٩٧٫٢٢ %٠٫٠٠ ٠ %٨٫٣٣ ١ %٩١٫٦٧ ١١* 

٥٧ 
ينام بجانب اkم بمفردة 

  )سلبي(
٦٫٥٠ ٤ %٨٠٫٥٦ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١ %٦٦٫٦٧ ٨* 

٥٨ 
يخشي ركوب 

 )سلبي(المصعد
٦٫٥٠ ٤ %٨٠٫٥٦ %٢٥٫٠٠ ٣ %٨٫٣٣ ١ %٦٦٫٦٧ ٨* 

 ٥٫٩٩=٠٫٠٥ عند مستوى ٢ كا-
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 توجد فروق  ذات د3لة معنوية لدى استجابات اkطفال ه نأ) ١٧(يتضح من جدول

فى جميع العبارات ) اzحساس باkمان ( السادس لمحورالتوحديين للقياسات البعدية فى عبارات ا

 حيث جاءت بنسب تراوحت مابين) ٢،١،٥٧،١٨،٥٠،٤٩،٥٨(رقام أولصالح استجابة نعم فى  العبارات 

حيث جاءت بنسب ) ٣٦،١(رقام أالد3لة لصالح استجابة 3 فى  العبارات ، و%)٨٠٫٥٦،%٩٧٫٢٢(

حيث ) ٢(، و الد3لة لصالح استجابة احيانا فى  العبارة رقم  %)٣٦٫١١،%٤٤٫٤٤( بين تراوحت ما

 .دالة احصائياغير) ٨،٣٦،١٦،١٧(أرقام ماعدا %) ٧٢٫٢٢(جاءت بنسبة 

 ـ مناقشة نتائج٢

اzحصائية المناسبة  والنتائج  السابق عرضھا توصلت الباحثة الى  البيانات والمعالجات واقعفي ضوء 

 :مناقشة نتائجھا على النحو التالى

 : الھدف ا�ول 

 .مھارات العناية بالذات لدي اkطفال التوحديين بناء مقياس -١

ي مجال علم النفس عضاء ھيئة التدريس والخبراء المتخصصين فأراء آفى ضوء ھذا الھدف تم تحليل 

 :تي محاور رئيسية كا�ة المقياس مكون من ستوبذلك أصبحوالفئات الخاصة الرياضي 

 .عبارة ) ١٥ (هالتعامل مع  الطعام ويقيس: المحوراkول 

 .عبارة ) ٦ (هالتعامل مع الشراب و يقيس: المحور الثاني 

 .عبارة ) ٢٤ (هالتعامل مع الم;بس ويقيس: المحور الثالث 

 .عبارة ) ٦ (هقضاء الحاجة ويقيس :  محورالرابعال

 .عبارة ) ٨ (هالنظافة الشخصية ويقيس:  المحور الخامس

 .عبارة ) ١٣ (هاzحساس باkمان ويقيس:  المحور السادس

          ليه دراسة كل من                       إوھذا ما يتفق مع ماأشارت  ،لتقويم مستوى أداء الطفل المتوحدوضرورية     

 -.Depalma, V. & Wheeler, M )م ٢٠٠٤(   Carothers & Taylor“  وتايلوركاروثرس 

" عبد الرحمن سيد سليمان"، و)م١٩٩٢" (سميرة على جعفر،)م٢٠١٦(وإيمان عبيد  ،)م١٩٩١() ديب;م 

 )٣٥( .داء مستوى الطفل المتوحدأھامة وضرورية لتقويم  كدوا على ان المھارات  أحيث )م٢٠٠٤(

)١٧( )١٣( )٥( )٣٨.( 

أما بالنسبة للنتائج التى توصلت اليھا الباحثة من خ;ل المعالجات ا3حصائية للبيانات التى تم الحصول     

داء مستوى الطفل المتوحدعينة البحث باستخدام  تطبيق استمارة المھارات  قيد أعليھا من واقع تقييم 

 :سفرت عن مايلىأالبحث فقد 

 : تساؤل البحثج ـ مناقشة نتائ
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ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى و البعدى للمجموعة التجريبية  فى ھل " ينص علي

 ".مھارات العناية بالذات لدى ا�طفال التوحديين لصالح القياس البعدىمستوي أداء 

  الطعام التعامل مع: ا�ولالمحور

دالة إحصائية فى تناول الطعام بين القياسين القبلى وجود فروق ) ١٨(و جدول ، ) ١٢( جدول يوضح    

 .والبعدى وذلك لصالح القياس البعدى 

 فى تنمية مھارة تناول البرنامج  المقترح حيث أثبتت فعالية ) م٢٠١٦" (إيمان عبيد"دراسة ذلك  تؤكدو   

الثقة نفسھم  وتحقيق التوحديين حيث أتيحت لھم الفرصة فى ا3عتماد على أا3طفال الطعام والشراب لدى 

 حيث يعبر الطفل عن نفسه بالطريقة التى يفضلھا أثناء تناول بالنفس والتحرر من ا3عتماد علي ا3م

 ) ٥.(الطعام والشراب

البرامج التدريبية ھامة للفئات الخاصة 3نھا تساعدھم أن  )م٢٠٠٣" (الغامدي" وأشات دراسة      

 )٢٢(.لبسفيقضاء أحتياجاتھم من مأكل ومشرب وم

kطفال التوحديين أصبح لھم القدرة علي تناول الطعام كما تري الباحثة أن تلك النتيجة معناھا أن ا

والشراب بكفاءة وحمل أدوات المائدة من أطباق وم;عق وأكواب وأستخدامھا بسھولة، ويسروثقة،وعدم 

 .الرھبة والخوف من سقوطھا

 يعتاد علي حمل والتعامل بثقة مع أدوات المائدة بطريقة إلي جانب أن تطبيق البرنامج جعل الطفل    

 .كتساب خبرهإتقان وإصحيحة وذلك أمام أقرانه وھذا بدوره 

  الشرابالتعامل مع : الثانيالمحور

وجود فروق دالة إحصائية فى تناول الشراب بين القياسين القبلى ) ١٩ (و جدول، )١٣(جدول     يوضح 

 . البعدى والبعدى وذلك لصالح القياس

نشطة التربوية في للفئات أھمية اk حيث أكد علي )م٢٠٠٤("السيد عبد النبي"ھذه النتيجة ويؤكد     

 .شياء والتعامل معھاkالخاصة حيث أنھا تزيد من قدرتھم علي التمكن من حمل ا

      kكما تري الباحثة في ھذا الصدد أن اkد علي أدوات نشطة تساعد التوحديين علي ا3عتيالعاب وا

 .مساعدة من الغيرلحتياج الطفل لإوأيضا عدم  ،شراب كالكوب والزجاجة وعدم سكبھاال

     kتقان مھارة تناول الشراب إطفال في ھذه المرحلة السنية بحاجة إلي ومن وجھة نظر الباحثة أن ا

، فيجب توخي الحذر في وياءس وتناولھم أكثر من أقرانھم اkهحتياجھم الشديد للمياإوذلك لم;حظة الباحثة 

 .عطائھم الزجاجة المناسبة التي 3 تشكل عليھم ضررإ

 التعامل مع المyبس: لثاالمحور الث

رتداء الم;بس وخلعھا  إوجود فروق دالة إحصائية فى  كيفية ) ٢٠(جدول ، )١٤(جدول يوضح         

 .بين القياسين القبلى والبعدى وذلك لصالح القياس البعدى
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فى أن البرامج التدريبية أتاحت لoطفال التوحديين ) م٢٠٠٤" (مضان القذافير "أشاروبذلك       

 )٢٨) (١٢(فرصة ا3عتماد على النفس فى ارتداء الم;بس وخلعھا دون طلب مساعدة من الغير 

ن ليس لھم القدرة علي تنظيم م;بسھم بشكل يطفال التوحديأن اk)م٢٠٠٥" (محمد خطاب"ختلفاو    

k نھا تحتاج مھارة وقدرة تفوق قدراتھممھندم بدون مساعدة ا3مھات. 

رتداء وخلع بالتدريب إوتري الباحثة في ھذا الصدد أن الطفل التوحدي يستطيع التعامل مع م;بسه من     

نشطة لعاب واkوأثبت الباحثة ذلك من خ;ل اk ،لمتكررة وعدم ا3عتماد علي الغيروالتعود والمحاو3ت ا

oرتداء الم;بس وخلعھاإو3د مما ذاد من قدراتھم وتمكنھم من التي أعطتھا ل. 

  قضاء الحاجة:  الخامسالمحور

وجود فروق دالة إحصائية فى عملية اzخراج  بين القياسين القبلى ) ٢١(جدول ، )١٥( جدوليوضح     

 .  البعدى وذلك لصالح القياس البعدىو

 تمكن اkطفال التوحديين من الذھاب إلى الحمام  أن البرامج التدريبية)م٢٠٠٦("فواز الرملي" ويري    

بمفردھم، والتبول داخل التواليت بدون حفاض، وبدون أن يطلبوا مساعدة من ا�خرين وكذلك خلع 

الم;بس والجلوس على الحمام واستخدام الشفاط والمناديل بطريقة جيدة ثم ارتداء م;بسه وغسل يده بعد 

 ) ٢٤.( من ھذه العملية ا3نتھاء

طفال لك النتيجة في أن البرامج 3 تصلح بمفردھا لتعويد اk مع ت)م٢٠١٣ (نيھال النجومي"ختلف كما ي    

 )٣٣ (.دوية المناسبةستخدام اkإخراج ولكن من الضروري ن علي اzيالتوحدي

طفال التوحديين حيث أصبح لھم اkومن وجھة نظر الباحثة أن البرنامج المقترح له تأثير إيجابي علي       

zخراج في أوقات محددة ومنظمة بمفردھم دون المساعدة من الغيرالقدرة علي ا. 

 النظافة الشخصية :  السادسالمحور

 فى النظافة الشخصية بين القياسين ًاوجود فروق دالة إحصائي) ٢٢(جدول ، )١٦(جدول يوضح       

 .البعدىالقبلى والبعدى وذلك لصالح القياس 

فعالية برنامج تدريبى فى مع الدراسة الحالية في ) م٢٠٠٤ ( ,Carothers, D. & Taylor تفقا و   

تحسن مھارات اkطفال التوحديين الخاصة بغسل اليدين والوجه واkسنان وتمشيط الشعر واستخدام 

 " ) ٣٥.(العطور

جات الخاصة القيام ا ا3حتيطفال ذويفي ضرورة عدم ترك اk) م٢٠٠١" (سھي أحمد"وتختلف مع 

 )١٤. (بنظافتھم الشخصية بمفردھم

     kطفال التوحديين علي القيام بنظافتھم الشخصية من وتري الباحثة أن البرنامج  المقترح يساعد ا

kاور حومن وجھه نظر الباحثة أن ھذا المحور يعد من أھم الم ، سنانا3غتسال وغسل اليدين والشعر وا

مراض التي قد تھدد طفال من العديد من اkنه يقي اkاحثة عليه في إعداد البرنامج kوقد ركزت الب

 .صحتھم
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 ا�حساس با�مان :  السابعالمحور

 فى اzحساس باkمان بين القياسين ًا وجود فروق دالة إحصائي) ٢٣(وجدول ، )١٧( جدوليوضح        

 .القبلى والبعدى وذلك لصالح القياس البعدى

حيث ) م٢٠١١"(ثامر بن حمد "  ودراسة ( Abe, 1997 )تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة      و

أثبتت فاعلية تدريب اkطفال التوحديين على كيفية تجنب الحوادث وكيفية الحفاظ على حياتھم والتكيف مع 

م على الحفاظ على البيئة التى يعيشون فيھا وذلك من خ;ل توفير الخبرات والمھارات ال;زمة لتدريبھ

 ) ٦) (٣٤.(س;متھم الشخصية وتفادى اkخطار التى يتعرضون لھا داخل أو خارج المدرسة 

 تنمية مھارات التفاعل اzجتماعي نشطة تساعد عليأن البرامج واk) م٢٠١٠" (وأكدت نادية ليمونة     

 ) ٣٢.(وخفض السلوك النمطي لدي اkطفال ذوي إضطراب التوحد

المخاطر ن في الحفاظ علي أنفسھم من يطفال التوحديلباحثة أن البرنامج المقترح ساعد اkوتري ا    

zوتوخي الحذر قدر اkمان مع الباحثة وفريق العملمكان، وشعورھم با. 

ومما سبق تري الباحثة أنه ترجع أسباب التحسن لتطبيق البرنامج المقترح من خ;ل المعززات      

oطفال التوالمقدمة لkنشطة والمھارات الشيقةحديين ،إلي جانب ا3لعاب الممتعة المحببة لديھم وا 

 .والمثيرة

kن سثر في تحوأيضا 3يمكن أن نغفل أساليب المعززات المستخدمة في البرنامج التي كان لھا أكبر ا

 .لعاب وأنشطة وھدايا أطفال التوحديين من حلوي وعناية بالذات لoمھارات ال

) م ٢٠٠٥" ( محمد خطاب"، 2002) :Cicero(، )م ٢٠٠٤" ( رمضان القذافى"كل من ويؤكد       

على أن التعزيز بنوعيه المادى والمعنوى يؤدى لرفع الروح المعنوية لدى اkطفال التوحديين، ويشجعھم 

 )٢٨) (٣٦) (١٢.(على القيام باkعمال المسندة إليھم بتركيز وانتباه 

مل تقييم في نھاية كل مرحلة ل;طفال التوحديين لمعرفة مدي أستجابتھم ھذا وقد راعت الباحثة ع    

  .للبرنامج ونسبة تقدمھم في مھارات العناية بالذات

 اقتناع اkسرة بدور البرنامج فى تدعيم من وجھة نظر الباحثة أنه من ا3سباب ا3ساسية لذلك التحسن    

 شجعت أمھات اkطفال التوحديين على تكرار المھام السلوكيات المرغوبة لدى اkطفال التوحديين حيث

ُالتى يدربون عليھا خ;ل جلسات البرنامج فى المنزل، مما ساھم فى تكرار السلوك المرغوب، وأدى إلى 

 المدرسة والمؤسسةبقاء أثر البرنامج على المدى اkطول، كما أشار فريق العمل المعاون للباحثة فى 

ة الخاصة والمعلمة واkم إلى أن ھؤ3ء اkطفال حدث لھم تحسن واضح فى المكون من أخصائية التربي

 .سلوكياتھم الخاصة بمختلف مھارات العناية بالذات

  :ا�ستخyصات

 :يتكون مقياس مھارات العناية بالذات من ستة محاور كا3تي -١

 .عبارة ) ١٥(التعامل مع  الطعام ويقيس : المحوراkول 
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 .عبارة ) ٦(ل مع الشراب و يقيس التعام: المحور الثاني 

 .عبارة ) ٢٤(التعامل مع الم;بس ويقيس : المحور الثالث 

 .عبارة ) ٦(قضاء الحاجة ويقيس  :  المحورالرابع

 .عبارة ) ٨(النظافة الشخصية ويقيس :  المحور الخامس

 .عبارة ) ١٣(اzحساس باkمان ويقيس :  المحور السادس

بين القياسين القبلى و البعدى للمجموعة التجريبية  فى مھارات العناية ًتوجد فروق دالة إحصائيا  -٢

  .لصالح القياس البعدىبالذات لدى اkطفال التوحديين 

 :لتوصياتا

 .عاقةستخدام المقياس المقترح كأداه للقياس والتقييم لباقي فئات اzإـ ١ 

لرعاية والمدارس الخاصة بذوي  تطبيق البرنامج الع;جي المقترح علي جميع المؤسسات ودور ا-٢

 .ا3حتياجات الخاصة

 .جراء أبحاث مشابھة علي تلك الفئةشجيع الباحثين في مجال علم النفس الرياضي zت -٣

 المراجع

 مكتبة ا3نجلو ا�نشطة التربوية ل3طفال ذوى ا�حتياجات الخاصة) : م٢٠٠٤( السيد عبد النبى السيد -١

 :القاھرة. ،المصرية 

دراسة تشخيصية مقارنة في السلوك ا3نسحابى لoطفال التوحديين ): م٢٠٠٢(طه بخش  أميرة -٢

، المجلد الثاني، العدد الثالث، سبتمبر، مجلة العلوم التربوية والنفسية. ًوأقرانھم المتخلفين عقليا

 .الكويت

سلسلة الثقافة "بحوث في الرياضة والنمو الحركي للطفل):"م٢٠٠٩( أمين أنور الخولي، جمال الشافعي-٣

 .، المكتبة المصرية للطباعة والنشروالتوزيع، ا3سكندرية)١٩(الرياضية ، العدد

أثر استخدام اkلعاب التعليمية في التحصيل الفوري والمؤجل في ): م٢٠٠٥( انتصار عفانة -٤

رسالة  ،الرياضيات لدى طلبة الصفين الثاني والثالث اkساسيين في مدارس ضواحي القدس

 . جامعة القدسغير منشورة، يرماجست

اkلعاب المائية كمدخل لتحسين مھارات العناية بالذات لدي الطفل التوحدي، ): م٢٠١٦( إيمان عبيد -٥

 . جامعة القدسغير منشورة، رسالة ماجستير) ١٧(مجلة البحث العلمي في التربية، 

عب في إكساب بعض مھارات عد فاعلية إستراتيجية التعليم الل): م٢٠١١( ثامر بن حمد السبيعي -٦

 ، جامعة غير منشورة، رسالة ماجستير, اkرقام في مادة الرياضيات للت;ميذ ذوي اzعاقة الفكرية

 .الملك سعود

فاعلية استخدام أنواع مختلفة من اللعب في تعديل بعض اضطرابات السلوك ): م٢٠٠١( خالد السيد -٧

 .، القاھرة)١(، المجلد )٣(، العدد مجلة الطفولة والتنمية. لدى أطفال الروضة
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فاعلية إستخدام أنواع مختلفة م اللعب في تعديل بعض اضطرابات ). م٢٠٠١( خالد النجار -٨

، المجلس العربي للطفولة والتنمية، المجلس مجلة الطفولة والتنميةالسلوك لدي طفل الروضة، 

 .، القاھرة١، مجلد٣العربي للطفولة والتنمية، العدد 

 ، سلسلة ذوي اzحتياجات ا�كتشاف المبكر والتشخيص لغير العاديين): م٢٠٠٥(نب شقير زي-٩

 .الخاصة، مكتبة النھضة المصرية، القاھرة

 .، مكتبة اkنجلو المصرية ، القاھرةعلم نفس ا�عاقة). م٢٠٠٢( رشاد موسي -10  

، دار الفكر، ١، طالمبكرةا�لعاب التربوية في الطفولة ): م٢٠٠٧( رمضان قنديل ومحمد بدوي -11

 .عمان

 .، المكتب الجامعي الحديث، اzسكندريةرعاية الموھبين والمبدعين): م٢٠٠٤( رمضان القذافي -12

تعديل أكثر المشك;ت السلوكية شيوعا لدى اطفال المدرسة ا3بتدائية ): م٢٠١٤( سميرة على جعفر -13

، معھد الدراسات و البحوث غير منشورة رسالة دكتوراه. باستخدام برنامج ارشادى فى اللعب

 .التربوية، جامعة القاھرة

مدى فاعلية برنامج ع;جى لتنمية ا3تصال اللغوى لدى بعض ): م٢٠٠١( سھى أحمد أمين نصر -14

، معھد الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات غير منشورة رسالة دكتوراهاkطفال التوحديين، 

 15.امعة عين شمسالنفسية وا3جتماعية، ج

 .، دار القاھرة، مصراللعب لدي ا�طفال ذوي ا�عاقة العقلية): م٢٠٠١( سھيرمحمد س;مة -15

،  دار النھار،  اللغز الذى حير العلماء وا�طباء–التوحد ): م٢٠٠٥( شمس ربيع شكرى س;مة - 16

 .القاھرة

 :لقاھرة، ا٣، طـاضطراب التوحد) : م٢٠٠٤( عبد الرحمن سيد سليمان -١٧

القياس ) : الذاتى اzجترارى ( الطفل التوحدى ): م ١٩٩٩(  عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم -١٨

 نوفمبر، جامعة ١٢  - ١٠، مركز اzرشاد النفسى، المؤتمر الدولى السادس. والتشخيص الفارق

 .عين شمس

، ذوي ا�حتياجات الخاصةسيكولوجية اللعب والترويج للعادين و): م٢٠٠٧( عبد الفتاح عبد المجيد -١٩

 .مكتبة اkنجلو المصرية، القاھرة

، مكتبة اkنجلو مقياس المستوى ا�جتماعى ا�قتصادى ل3سرة): م٢٠٠٦( عبد العزيز الشخص -٢٠

 .المصرية

، مكتبة اkنجلو ا�نشطة التربوية ل3طفال ذوي ا�حتياجات الخاصة :)م٢٠٠٤( عبد النبي السيد-٢١

 .المصرية القاھرة،

الع;ج السلوكي لمظاھر العجز في التواصل المعنوي والتفاعل اzجتماعي ): م٢٠٠٣(عزة الغامدي -٢٢

 .، كلية التربية، الرياض، السعوديةرسالة دكتوراة غير منشورةلدي أطفال التوحد، 

د استراتيجية مقترحة في تأھيل أطفال التوح: فنون ا�طفال): م٢٠١٢( عوض بن مبارك سعد اليامي-٢٣

 .، كلية التربية، جامعة الملك سعودمن خyل الفن التشكيلي
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، اzمارات سيكولوجية الطفل وتعلمه باللعب في المرحلة ا�ساسية): م٢٠٠٦(فواز الرميني  -٢٤

 .دار الكتاب الجامعي: العربية المتحدة

  :. ، القاھرة١ب طعالم الكت. التدريس لذوى ا�حتياجات الخاصة): م٢٠٠٤( كمال عبد الحميد زيتون -٢٥

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض مھارات العناية بالذات لدي ): م٢٠٠٨( لمياء عبد الحميد بيومي -٢٦

 .ا3طفال التوحديين رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة قناة السويس

دار ،  النظرية والتطبيقيةالمقومات: اللعب التربوي ل3طفال): م٢٠٠٥( ليلي زھران وعاصم راشد-٢٧

 :القاھرةزھران 

 – أعراضھا – تصنيفھا –  تعريفھا سيكولوجية الطفل التوحدى) : م٢٠٠٥( محمد أحمد خطاب -٢٨

 . ، دار الثقافة، عمان١ط.  التدخل الع;جى–  أسبابھا –تشخيصھا 

الذات لدي ط;ب أثر برنامج لدافعية اzنجاز في رفع مستوي تقدير ):م٢٠١٢( محمد الحسيني -٢٩

 ، رسالة ماجستير غير منشورةًالمرحلة المتوسطة المعاقين بصريا بالمملكة العربية السعودية، 

 .معھد الدراسات التربوية، القاھرة

مدى فعالية استخدام استراتيجية التدريس باللعب على مستوى ) : م٢٠١٦( منال ثابت وھشام القحاني -٣٠

،مكتبة مجلة البحث العلمي في التربيةًى الت;ميذ المعاقين فكريا، الدافعية والتحصيل الدراسي لد

 )١٧(البنات ، جامعة عين شمس،العدد

دراسة ميدانية على عينة من (التحصيل الدراسي وع;قته بمفھوم الذات ): م٢٠١٠( مني الحموي -٣١

): دمشق الرسمية من التعليم اkساسي في مدارس محافظة – الحلقة الثانية –ت;ميذ الصف الخامس

 . كلية التربية، جامعة دمشق-مجلة جامعة دمشق

برنامج تدريبي مستند إلي اkنشطة الفنية في تنمية مھارات التفاعل ):م٢٠١٠( نادية ليمونة -٣٢

غير  رسالة دكتوراةاzجتماعي وخفض السلوك النمطي لدي اkطفال ذوي إضطراب التوحد، 

 .دن، جامعة عمان العربية، اkرمنشورة

اللعب بالرمال مدخل لتنمية القدرة اzبداعية التعبرية لدي طفل الروضة، ): م٢٠١٣(نيھال النجومي  -٣٣

 .، كلية تربية، جامعة طنطارسالة ماجيستيرغير منشورة
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