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 ملخص

لتكدد ار  الدددمؾا التعدد ع عمدد  ال شددام العدداممي لسقيدداس هدددفا الدراسددة الحاليددة إلدد  ا
لدى عيشة مؽ أطفال التؾحد، ومددى كفدامة وصدةحية السقيداس لةسدتخدا   (RBS-R)السعدل 

مددؽ افطفددال السرددا يؽ  111فددي ال يئددة السردد ةة، أج ةددا الدراسددة عمدد  عيشددة م ؾ ددة مددؽ 
دد 11إلدد   8إ دداث ، تتدد اوح أعسددارهؼ  دديؽ  11ذكددؾر،  86التؾحددد  ب بستؾسددع عسدد    دددره  اعام 

دا 8916 لسقيدداس السعدلدة ، حيدث أم دؽ ت جسدة الشددخة افصدمية 1922 اع معيدار  وا حد ،عام 
، وبعدد جسدا ال يا دات مدؽ عيشدة الدراسدة أم دؽ التحميد  ا شدد   24والس ؾ دة مدؽ  الدمؾا التك ار  

الدددمؾا الشسظددي، سددمؾا إلددتام الددتات، وهددي   ،لألبعدداد الدددتة لمسقيدداس العدداممي اتستكذددافي
  وأع،ددد ت الشتدددا   أ  ، الددددمؾا السييددددال تيددد ، الددددمؾا الددددمؾا الي،ددد  ، الددددمؾا الظيؾسدددي

، وبمدددو التادددالؽ 4914حيدددث  مدددو الجدددتور الكدددامؽ  العؾامددد  الددددتة مذددداعة عمددد  عامددد  واحدددد
باسدتخدا  التحميد  العداممي  لمشسدؾذج ، وكسا أم ؽ التحيق مؽ صدد  ال شدا ي81916اترتااطي 
حيددث  مي ؾلددةوكا ددا السرادد ات  ، دداتوأع،دد ت الشتددا   حدددؽ مظابيددة الشسددؾذج لم يا ،التؾكيددد 

 =Chi-square = 12229166, DF= 641, CMIN/DF = 1.647, GFI مغدا

7.611, TLI= 7.686, CFI= 7.616, RMSEA= 7.786 كسددا لتدددؼ السقيدداس ،
بعداد باف لم شدؾد وحدا معدامةت اتتددا  الدداخمياالتسدال( ، كسدا ت   –بالرد  ال شا ي  التيداربي 

،  72668 -72866   دديؽمددا لألبعدداد الف ةيددة بالدرجددة الكميددة و   72641 -72112مددا  دديؽ  
لألبعدداد الف ةيددة،   72612 -72611  كسددا ت اوحددا معددامةت عاددات إعددادة التظ يددق مددا  دديؽ

إلدد   79668 دديؽ  عاددات الفرك و ادداخ وحددا معددامةتات  لمسقيدداس ك دد ، وكسددا  79621وبمغددا 
وت اوحددا معددامةت عاددات التج( دددة   ددد ،لمسقيدداس ك 79118 وبمددو عاددات الفرك و ادداخ 79177

، وبسعادلدددة جتسدددا  79111إلددد   79611الشرددد ية بعدددد التردددحي  بسعادلدددة سددد ي ما   ددد او  
 791869لألبعاد الف ةية، ولمدرجة الكمية كا ا  79114إل   79641

 ،الددمؾا التكد ار  التحمي  العاممي اتستكذافي، التحمي  العاممي التؾكيدد ،  :اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ
 التؾحد9
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Abstract 

The present study aimed to identify the factor structure of the 

Repetitive Behavior Scale-Revised (RBS-R) in a sample of autistic children. 

The study also aimed at investigating  the efficiency and validity of the scale 

for use in the Egyptian environment. The  study sample consisted of 111 

children with autism (86 males, 11 females), aged between 8 and 11 years 

(Mage= 8916 years, SD= 1922years). The original modified version of the 

Repetitive Behavior Scale which is consisted of 24 items was translated. After 

collecting the data from the study sample, the exploratory factor analysis of the 

six dimensions of the scale were (stereotypical behavior, self-harm behavior, 

compulsive behavior, ritual behavior, monotonous behavior, restrictive 

behavior). The results showed that the six factors were saturated on one factor 

where the underlying roots were 4914, and the correlation variance was 819169 

The structural validity of the model was also verified using confirmatory factor 

analysis. The results showed that the model was well matched and the 

indicators were acceptable with Chi-square = 12229166, DF = 641, CMIN / DF 

= 19641, GFI = 19611, TLI = 19686, CFI = 19616, RMSEA = 19186. The scale 

was also characterized by structural validity (convergent – discriminant 

validity), as the internal consistency coefficients of the items to dimensions 

ranged between (19112 - 19641) and the sub-dimensions to the overall degree 

between (19886 - 19666), and the coefficient of re - application stability ranged 

between (19611 - 19661) for the sub-dimensions, and 19621 for the scale as a 

whole, and as the Cronbach's alpha stability coefficients ranged between 19668 

to 19111 and the Cronbach's alpha stability was 19118 for the scale as a whole. 

The spilt half coefficients after the correction of Spearman Brown ranged from 

19611 to 19111, and with the Gettman equation ranged from 19641 to 19114 for 

the sub-dimensions, and for the overall score was 191869 

Keywords: Exploratory Factor Analysis, confirmatory factor analysis, 

Repetitive Behavior, Autism. 
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 ممدمة 

أاددارت الدراسددات إلدد  أ ددل مس ددؽ التسييدد(  دديؽ احددظ اب طيددت التؾحددد واتحددظ ابات 
 Bodfish, Symons, Parker)افخ ى  شام  عم  ادة و ؾع الددمؾكيات الشسظيدة التك ارةدة

& Lewis, 1777; Mandy, Charman, Gilmour & Skuse, 1711)  باإلحدافة
إلدد  أ  وجددؾد الدددمؾكيات الشسظيددة التك ارةددة واتهتسامددات السحددددة ل(ةددد مددؽ د ددة التذددخيص 

 ، كسددا أ  الدددمؾكيات الشسظيددة (Kim & Lord, 1717السا دد  تحددظ اب طيددت التؾحددد 
د فيدع   د  لدؾحه ع،ؾرهدا أمزدا التك ارةة ت ميتر  ع،ؾرهدا عمد  أطفدال احدظ اب طيدت التؾحد

لدى افطفال العادليؽ2 كسا تؾجدد لددى اففد اد ذو  اتحدظ ابات العيميدة والشسا يدة افخد ى ولكدؽ 
 ,Joseph, Thurm, Farmer & Shumway) شد  أ   مؽ ذو  احظ اب طيت التؾحد

1714). 
اب أحد الدسات التذخيرية تحظ   Repetitive Behaviorُمعد الدمؾا التك ار  

  مؽ أكث  RBS-Rطيت التؾحد2 كسا معد مقياس الدمؾا الشسظي التك ار  السعدل  
السياليس التي تدتخد  في تذخيص الدمؾكيات الشسظية التك ارةة لدى أطفال احظ اب طيت 

ة وتذس  الدمؾكيات الشسظي ،(Martinez,Gonzalez & Piqueras, 1716)التؾحد 
لشسظية واتهتسامات السحدودة2 غال الكام  بالدمؾكيات ا ذهي:  ات  ،التك ارةة أربعة أع اض

لت(ا  بال وتيؽ غي  السفيد وال،ادع2 الح كات الشسظية التك ارةة2 ات ذغال برج(ام مؽ ات 
 .(Joseph, Thurm, Farmer & Shumway, 1714)افايام

س الددددمؾا الشسظدددي لسقيدددا  سددداذجكسدددا تؾصدددما الدراسدددات الددددابية إلددد  وجدددؾد سدددتة 
لدددى أطفددال طيددت التؾحددد2 وا  كا ددا اختمفددا الدراسددات الدددابية  (RBS-R) ار  السعدددلالتكدد  

فدي عدددد الس ؾ ددات العامميددة إت أ  كدد  دراسددة سدؾام تؾصددما إلدد  عامدد  أو أكثدد  ف  ،ددا تحتددؾ  
 Mirenda) وهي ستة مجاتت  وذلدػ كسدا أادار إلي،دا كد  مدؽ فد،ا  داخم،ا عم  الس ؾ ات 

et al, 1717)  ذج افول: الدمؾكيات الشسظية التك ارةة لددى أطفدال التؾحدد تتكدؾ  وهي: الشسؾ
مددؽ عامدد  واحددد والددت  مذددس :  الشسظيددة أو التكدد ار2 إلددتام الددتات2 الدددمؾا الي،دد  2 الظيددؾس2 

الشسددؾذج الثددا ي: الدددمؾكيات الشسظيددة التك ارةددة لدددى أطفددال  التساعدد 2 اتهتسامددات السحدددودة 9
مذدددس  العامددد  افول  ال تابدددة أو الشسظيدددة2 اتهتسامدددات مدددؽ عدددامميؽ  حيدددث تتكدددؾ  التؾحدددد 

السحددددودة2 إلدددتام الدددتات 2  يشسدددا لتكدددؾ  العامددد  الثدددا ي مدددؽ  الددددمؾا الي،ددد  2 والظيدددؾس2 
 ةالشسؾذج الثالدث: الددمؾكيات الشسظيدة التك ارةدة لددى أطفدال التؾحدد تتكدؾ  مدؽ عةعد ،والتساع  
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الشسظيددة2 واتهتسامددات السحددددة   يشسددا مذددس    ال تابددة أو عؾامدد 2 حيددث لتزددسؽ العامدد  افول
العامدد  الثددا ي  سددمؾا إلددتام الددتات  وةتكددؾ  العامدد  الثالددث مددؽ  الدددمؾا الي،دد  2 والظيددؾس2 

ربعددة أوالتساعد  9 الشسددؾذج ال ابدا: الدددمؾكيات الشسظيدة التك ارةددة لدددى أطفدال التؾحددد تتكدؾ  مددؽ 
سامددات السحددددة  والعامدد  الثددا ي  إلدددتام عؾامدد  هددي: العامدد  افول وةذددس   الشسظيددة2 واتهت

الشسدددؾذج  ،الدددتات 2 والعامددد  الثمدددث  الددددمؾا الي،ددد    والعامددد  ال ابدددا  الظيدددؾس2 والتساعددد  
هددي:  ،الخددامس: الدددمؾكيات الشسظيددة التك ارةددة لدددى أطفددال التؾحددد تتكددؾ  مددؽ خسدددة عؾامدد 

الثمدث  الددمؾا الي،د    والعامد   العام  افول  الشسظية  والعام  الثا ي  إلتام التات 2 والعام 
الشسدددؾذج الددددادس:  ،ال ابددا  الظيدددؾس2 والتساعددد  2 والعامددد  الخددامس  اتهتسامدددات السحددددودة 
هددي: العامدد  افول  ،الدددمؾكيات الشسظيددة التك ارةددة لدددى أطفددال التؾحددد تتكددؾ  مددؽ سددتة عؾامدد 

مددث  الدددمؾا الي،دد    والعامدد   الشسظيددة أو التكدد ار  والعامدد  الثددا ي  إلددتام الددتات 2 والعامدد  الث
 ال ابا  الظيؾس 2 والعام  الخامس هؾ  التساع   والدادس  اتهتسامات السحدودة 9

الدددمؾا الشسظددي التكدد ار  مددؽ السذدد ةت السشتذدد ة لدددى مختمدد  الستةزمددات  كسددا أ 
وخاصدة لددى احدظ ابات طيدت التؾحدد2 ف،دي تذدس  مجسؾعدة ك يد ة ومتشؾعدة أو غيد   ،العيمية

 دة مؽ السغاه  الدمؾكية2 لدتا كا دا هشداا حاجدة ماسدة إلد  وصد  د يدق ومؾحدد ل،دته متجا
الدددمؾكيات الستشؾعددة لتع(ةدد( ف،ددؼ هددتا الاعددد التذخيرددي السعيددد والستشددؾع وغيدد  الستجددا س2 

ل،ددا خرددا ص سددي ؾمت ةة جيدددة  فسقيدداس الدددمؾا التكدد ار  السعدددل  ةوتيييسددل مددؽ خددةل أدا
ة وةسثدد  طفدد ة حقيقيددة  حددؾ  ،دد  وعيفددي عردد ي تحددظ اب لتسيدد( بخرددا ص سددي ؾمت ةة جيددد

 ,Bourreau, Roux)ث والعدةج والسسارسدة اإلكميشي يدةالتؾحدد2 ولدل ميستدل ودوره فدي الاحد
Gomot, Bonnet-Brilhault, Barthélémy, 1771). 

 مشكلة الدراسة

تكسؽ مذ مة الدراسة في أ  الدمؾا الشسظي التك ار  واتهتسامات السييدة مؽ 
 فع اض افساسية تحظ اب طيت التؾحد كسا جام بالدلي  التذخيري واإلحرا يا

لةحظ ابات العيمية في اإلصدار ال ابا وال ابا السعدل والخامس2 والتي ت ى أ  الدمؾا 
الشسظي التك ار  واتهتسامات السييدة فئة واحدة2 وهؾ  تلػ مفت ض وجؾد تجا س ل،ته 

مؽ الدراسات  الكثي تؾصما و  اب طيت التؾحد بذ   مؾحد2 افع اض الد ة ةة فطفال احظ
إل  عد  تجا س  تشؾع  ذو  احظ اب طيت التؾحد في الدمؾا الشسظي التك ار  واتهتسامات 

مؽ الدمؾا الشسظي التك ار  واتهتسامات  مختمفا  مجات السييدة  حيث لؾجد عم  اف   
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الدمؾكيات عالية السدتؾى والتي تتعمق  -1السييدة لدى ذو  احظ اب طيت التؾحد2 وهسا 
الدمؾكيات ذات الت تي  أو السدتؾى  -1 ،باإلص ار عم  التذابل والظيؾس والدمؾا الي،   

السشخفض وهي التي تتعمق بالدمؾكيات الحدية والح كية التك ارةة  لتا معد مقياس الدمؾا 
ص ك  مجاتت الدمؾا مؽ افدوات الس،سة في تذخي  RBS-R الشسظي التك ار  السعدل 

الشسظي التك ار  واتهتسامات السييدة لدى ذو  احظ اب طيت التؾحد وبظ ةية ااممة 
(Georgiades, Papageorgiou, & Anagnostou, 17179  

 ال مدا  مؽ عدد إل  ت جؼ التك ار   الدمؾا مقياس أ  في الدراسة مذ مة تكسؽ كسا
 دراسة في كسا اليابا ية المغة مش،ا  تك 2 مت ةةالدي ؾ  خرا رل مؽ التحيق  ،دع والثيافات

Inada et al, 1711)   مؽ ك  دراسة في كسا اتساا ية المغة وال(Martinez, 
Gonzalez & Piqueras, 1716)  مؽ ك  دراسة في كسا اليؾ ا ية وال(Georgiades, 

Papageorgiou, & Anagnostou, 1717). ثؾرالع تؼ التي الدراسات جسيا أ  كسا 
2 والتؾحد2 افس  ج   التؾحد طيت احظ ابات أطفال مؽ عيشات عم  ج ةاأ عمي،ا

 حاولا التي  (Lam, 1772 دراسة ستثشامب  2 السحددة غي  الذاممة الشسا ية واتحظ ابات
 في كسا فيع التؾحد أطفال لدى التك ار   الدمؾا لسقياس الدي ؾمت ةة الخرا ص مؽ التحيق
اأو 2 الحالية الدراسة  طيت احظ ابات أطفال لدى ك ي ة برؾرة السقياس استخدا  رغؼ مز 
 اآلدب في لؾحه ما وذلػ2 الذاممة الشسا ية اتحظ ابات ذو   غي  مؽ وغي هؼ جسيع ا التؾحد

حاولا التحيق مؽ  التي عامة برفة الدراسات في ةادلد  درة تؾجد أ ل إت الاحثي 
 سا سؾى  الااحثا  مجد لؼ حيث  التحدلدخرا رل الدي ؾمت ةة ولدى أطفال التؾحد ب

2 التؾحد طيت احظ اب ذو   لدى الدي ؾمت ةة الخرا ص مؽ التحيق حاولا فيع دراسات
 ;Inada, et al, 1711; Martinez, Gonzalez & Piqueras, 1716) دراسة وهي

Georgiades, Papageorgiou & Anagnostou, 1717; Mirenda et al, 
1717; Lam, 1772; Bourreau, Roux, Gomot, Bonnet-Brilhault, 

Barthélémy, 1771) 2حدود في وذلػ2 ع بية وليدا أجش ية  يئات في ج ةاأ وجسيع،ا 
 السقياس صةحية إل  تؾصما عمي،ا العثؾر تؼ التي الدراسات جسيا أ  كسا2 الااحثيؽ   طةعا

 أطفال لدى التك ار   الدمؾا تحدلد في مع ا والاحثي اإلكميشي ي والعس  التذخيص في
 الدراسات هته كا ا سؾام  2 أطفال احظ ابات طيت التؾحدوغي   التؾحد طيت احظ ابات
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 السقياس  شؾد ولشفس عؾام  ستة أو خسدة أو أربعة أو عةعة أو عامميؽ إل  تؾصما
 سلسقيا ال شام العاممي ما: "التالي ال  يس التداؤل في الدراسة مذ مة  مؾرة تؼ لتا ،افصمي

 "9التؾحد بال يئة السر ةة أطفال مؽ عيشة لدى الدمؾا التك ار  السعدل
 أهداف الدراسة

الدمؾا التك ار  ومدى  لسقياس ال شام العاممي مؽ التحيق إل  الدراسة ت،دع
 مس ؽ أداه تؾفي  إل  ت،دع كسا2 بال يئة السر ةة أطفال التؾحد لدى صةحية السقياس

 9أطفال التؾحد لدى دمؾا التك ار  تذخيص ال في عمي،ا اتعتساد
 أهمٌة الدراسة 

 األهمٌة النظرٌة للدراسة -أ

 :لمي كسا الشغ ةة لمدراسة هسيةاف تحدلد مس ؽ
أداه مشاساة تؾفي   فيالدراسة  وأهسية ،التؾحدوهؼ أطفال  ،سة الحاليةالدرافئة  أهسية -1

 د9التؾحأطفال التي معا ي مش،ا  الدمؾكيات التك ارةةلتذخيص 
الش،ار   وأدا ل الظف  فيالتي ترع  الدمؾكيات التك ارةة لدى أطفال التؾحد و دراسة  أهسية -1

 وتد   اإلح اج في كثي  مؽ افحيا  فف اد افس ة9 
2 ف ،ا ت لدى فئات أخ ى  الدمؾكيات الشسظية التك ارةةأ غار الااحثيؽ إل  دراسة  جتب -4

 9تيتر  عم  أطفال التؾحد فيع
الدراسات التي حاولا التحيق مؽ الخرا ص الدي ؾمت ةة لسقياس في الذدلدة  شدرةال -2

الدمؾا التك ار  السعدل  حيث لؼ مجد الااحثا  سؾى ستة دراسات فيع وأج ةا جسيع،ا 
في  يئات أجش ية وليدا ع بية2 أ  ت تؾجد دراسة واحدة ع بية حاولا التحيق مؽ 

أ ل مقياس عالسي  رغؼ ستخدامل في ال يئة الع بيةالخرا ص الدي ؾمت ةة لمسقياس أو ا
مؽ الدراسات عم  أطفال التؾحد وغي   ، واستخد  الكثي غات والثيافاتمت جؼ لعدد مؽ ال

 9يؽ  أطفال التؾحد2 وذلػ في حدود اطةع الااحث
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 األهمٌة التطبٌمٌة للدراسة -ب

 تتستاع   عيافية  أداة تؾفي  عم  العس  في لمدراسة التظ يقية افهسية تتحدد
 9التؾحد أطفال لدى تذخيص الدمؾا التك ار   في عمي،ا اتعتساد مس ؽ سي ؾمت ةة بخرا ص

 للدراسةطار النظري اإل

طفدة    ديؽ  86مدؽ كد   1التؾحد مؽ اإلعا ات الشسا ية الذداممة التدي تحددث  شدداة  
خدددامس مدددؽ الددددلي  افطفدددال2 و دددد عل فدددا الجسعيدددة افم ة يدددة لمظددد  الشفددددي فدددي اإلصددددار ال

احددظ اب التؾحددد بر ددل أحددد احددظ ابات الشسددؾ العردد ي DSM-1التذخيرددي لألمدد اض الشفدددية 
التي تتسي( بالعج( السدتس  في التؾاصد  والتفاعد  اتجتسداعي فدي السؾامدت الستعدددة2 بسدا فدي 
ذلددػ مدددؽ  ردددؾر فدددي اسددتخدا  وتشسيدددة الددددمؾكيات والس،دددارات غيدد  المفغيدددة السددددتخدمة فدددي 

اتجتسدداعي وف،ددؼ العة ددات2 ولتذددخيص احددظ اب طيددت التؾحددد لتظمدد  أمزددا2 وجددؾد  التفاعدد 
أ ذظة واهتسامدات وسدمؾكيات  سظيدة متكد رة وكدتلػ احدظ ابات حددية، وتغ،د  هدته افعد اض 

  APA, 1714, 149في م حمة الظفؾلة السا  ة  
دددا2 وهدددتا مدددا جعددد  الجس عيدددة وبالتدددالي معدددد التؾحدددد مدددؽ أكثددد  مذددد ةت الظفؾلدددة إزعاج 

تردددددشف،ا حدددددسؽ اتحددددظ ابات الشسا يدددددة السشتذددددد ة  1112افم ة يددددة لمظددددد  الشفددددددي سددددشة 
Pervasive Developmental Disorder حيث معا ي أطفال التؾحدد مدؽ الخمد  الشدؾعي  

فددي الس،ددارات اتجتساةيددة وم،ددارات التؾاصدد  واتهتسامددات والح كددات الشسظيددة الستكدد رة  ع ددد 
  9  21 1772خميفة2 و ال حسؽ 

التك ار  مؽ السرظمحات الذاممة والت  مدتخد   الشسظي عد مرظم  الدمؾامُ كسا 
الؾاح   للإلاارة إل  فئة متشؾعة مؽ الدمؾكيات الشسظية التي تتسي( بالتك ار والجسؾد والتذاب

  Boyd, McBee, Holtzclaw, Baranek & Bodfish, 1771)9مة موعد  السة
 الشسظي الدمؾا Watt, Wetherby, Barber & Morgan (1776)فُيع ع ك  مؽ 

ستحؾاذ  الدمؾكيات والتي تذس  الدمؾا ات ةاارة عؽ مجسؾعة متعددة مؽ بر ل التك ار  
ةة لدى ر الدمؾكيات الشسظية التك او 2 والظيؾسي وال وتيؽ2 والتك ار المفغي لمكمسات والجس 

ر بافايام2 وال وتيؽ2 ك   سظية تك ارةة2 والمع  الست مجسؾعة أطفال التؾحد هي ةاارة عؽ
استحؾاذمة تتسي( بالذعؾر  لتام التات2 والظيؾس2 وال غاة في التساع  برؾرةإوسمؾكيات 

 9(Kanner, 1124)باليمق
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سمؾا  بر ل الدمؾا الشسظي التك ار   ي كدؾ  و دافش ؾرت  ك  مؽ في حيؽ ُمع ع 
 لدى أطفال التؾحدليات كامشة ت،دع إل  زةادة التحفي( الحدي التاتي آمدتشد إل  

Berkson & Davenport (1181)، بر ل الدمؾا الشسظي التك ار  سؾلشييل  كسا مع ع
مجسؾعة مؽ الدمؾكيات الستك رة التي ت مذع  خةل،ا الظف  بالتع  والسم 2 والتي تذي  إل  
وجؾد حع  في الج،از العر ي الس ك( 2 والتي تيت   في العادة لدى أطف  التؾحد بعد  

 9 (Saulnier, 1771)غاة في التؾاص  والتسعؽ الار   وال غاة في التساع  ال  
مسددا سدد ق مددؽ تع ةفددات لسف،ددؾ  الدددمؾا التكدد ار  ُمعدد ع الااحثددا  الدددمؾا الشسظددي 

 الشسعوبددالتكدد ار  بر ددل" مجسؾعددة مددؽ الدددمؾكيات التددي ميددؾ   ،ددا الظفدد  برددؾرة آليددة متكدد رة 
ه( الجدؼ ورف فة اليدلؽ2 أو أفعدال روتيشيدة  ، ةدة2 مث   ،2 والتي تذس  سمؾكيات ح كية فدل

هتسامددات محدددده  والتددي ت دددو فددي ة فددي التذددابل ومياومددة التغييدد 2 والددتام الددتات2 وال غاددإأو 
عاه هددا غيدد  هادفددة ولكش،ددا  ددد تكددؾ  ت،دددع إلدد  زةددادة التحفيدد( الحدددي أو تجشدد  السثيدد ات 

 فاع  اتجتساعي"9الس(عجة أو  اتجة عؽ حع  اليدرة عم  التؾاص  والت

 أنواع السلون النمطً التكراري لدى أطفال التوحد.

 يؽ  ؾعيؽ مؽ الدمؾكيات الشسظية التك ارةة لدى أطفال  Turner (1111مي(  
 -هسا: ،التؾحد

 Lower-level إٌّقفغالنوع األول: السلوكٌات النمطٌة التكرارٌة ذات المستوى 

repetitive behaviors  لدى أطفال احظ اب طيت التؾحدواححة ة والتي تغ،  برؾر، 
عا ات التعميسية أو الشسا ية الذدلدة2 وتذس  هته الدمؾكيات  الح كات ولدى افطفال ذو  اإل

التك ارةة2 وحاتت خم  الح كة2 والمع  الستك ر بافايام2 وسمؾا إلتام التات الستك ر2 
ا لتام التات2 أ   ارتااط  إلح كة وسمؾا 2 وةةحه أ  خم  ا الرؾر الشسظية التك ارةةو والح كات 

باحظ اب طيت التؾحد2 في حيؽ أ  المع  الستك ر بافايام والرؾر الشسظية تغ،  بسعدتت 
ت(داد لدى أطفال 2 والتي أعم  لدى أطفال احظ اب طيت التؾحد أكث  مؽ غي هؼ مؽ افطفال

 9التؾحد اف   ذكام  
 Higher-level المستوى األعلى السلوكٌات المتكررة ذاتالنوع الثانً: 

:repetitive behaviors  والتي تغ،  برؾرة عالية لدى افطفال التلؽ معا ؾ  مؽ
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هتسامات السحدودة2 وال وتيؽ الجامد2 والت كي( عم  التساع 2 الؾسؾاس الي،  2 والتي تذس  ات
 9تؾحد افكث  ذكام  ت(داد لدى أطفال ال 2 والمغة التك ارةة2 والتيوالتعمق الذدلد بافايام

إل  وجؾد  Piven, Harper, Palmer & Arndt (1778كسا تؾصما دراسة  
الت  لتزسؽ اإلص ار عم  و  ؾع عالث مؽ الدمؾكيات التك ارةة وهؾ السح ا أو العام  الحدي 

 ساط أعةث تشيدؼ إل  الدمؾكيات التك ارةة أ   Deramus (1771)لركد  ،والتساع  لالتذاب
السياومة  مياومة و  الدمؾكيات الحدية: وهي ،التؾحد     م حمة دخؾل السدرسةلدى أطفال 

 هتسامات السحدودة9واتالتغيي  9 
 مظاهر السلون النمطً التكراري لدى أطفال التوحد

 :ما لمي مغاه  الدمؾا الشسظي التك ار  لدى أطفال التؾحدمؽ 
تا الشؾع مؽ الدمؾا الشسظي إل  مذي  ه السلون النمطً المتعلك باألشٌاء وبثباتها: -1

الثاات عم  روتيؽ و سع معيؽ ومياومة أ  تغيي  مظ أ عميل، و د محدث عاات 
ال وتيؽ بظ   متعددة، مث  أ  ل فض الظف  التؾحد  تغيي  م ا   ظعة افعاث في 
السش(ل ولؾ لازا سشتست ات، أو تغيي   ؾع افك  الت  لتشاولل، أو مر  عم  أ  

يؾ ، كتلػ  د م ؾ  لدل،ؼ يؽ كمعاة أو زجاجة مثة   فيتل طؾال اللؾجد ايم مع
  11169 الدعد،  مجسا هته افايام اهتسا   ،   

الستك رة أو التداؤل ومؽ أمثمة هتا الدمؾا اففكار  السلون النمطً المتعلك باألفكار: -0
  فك  عم اهتسا  مدتحؾذ  عشيؽ بحي م ؾ  هتا افاهتسا  بسؾحؾع أو السدتس ، ات

وهي تك ار السيظا افخي  أو  Echolalia اتم ؾتلياالظف  التؾحد ، إحافة إل  
   17729الكمسة افخي ة مؽ كة  الستحدث  الذامي، 

الدمؾكيات الشسظية الستعمية  تذي  السلون النمطً المتعلك باألنشطة واالهتمامات: -3
دد لسدة طؾةمة ومتك رة ستغ ا  في عس  واحد محهتسامات واف ذظة إل  اتبات

الس،سة،  برؾرة غي  عادمة، والتييد الجامد بالعادات أو الظيؾس غي  العسمية
  9 1774 ذغال برج(ام افايام وليس بالذيم كمل  الذخص، وات 

تغ،  هته الدمؾكيات عم  الذخص التؾحد  كر   السلون النمطً المتعلك بالحواس: -4
في  متسعؽ الشغ ، و د مسزي الداعات  عالحامسذي في أرجام الحج ة لتحدس 
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اتجاه معيؽ أو  حؾ مردر صؾت أو صؾت   ة  أو بعيد أو  حؾ  شدول ساعة 
  9 1771، و الداعة الد ا ة  ع د هللاالحا ع أ

عد الدمؾا الشسظي التك ار  مؽ أهؼ افع اض التذخيرية فطفال التؾحد ومش،ا: ةُ و 
هتسامات مييدة 2 وبعض الح كات ا ساط ح كية و أ2 و  ه( الجدؼ2 رف فة اليدلؽ2 طم  افايام

لرخت في اتعتاار عشد  االظيؾسية والدمؾكيات الشسظية  د تكؾ  ط يعية عشد افطفال2 ولت
 ,Barber, 1776; Leonard, Ale, Freeman)لتذخيص ادة هته الدمؾكيات و ؾع،اا

Garcia & Ng, 1771). 

2 بسعدددل أطفددال التؾحدددكدد رة تردددر مددؽ فالدددمؾا الشسظددي التكدد ار  هددؾ اسددتجابات مت
مثدد : هدد( الجدددؼ2 ومددص اإل ،ددا 2 ولدد  الذددع 2 وهدد(  ،م تفددا دو  أ  م ددؾ  ل،ددا أ  هدددع

وهددددته الدددددمؾكيات واف ذددددظة واتهتسامددددات  ، 2261 1717اليدددددميؽ  ال بيعددددة2 ال(رةيددددات2 
دداالتك ارةددة الشسظيددة  ات مدددى حدديق2 ،ددا مييدددة وذمددا تتسيدد( بر  التددي ل دددل،ا هددرتم افطفددال غالا 

ما معا ؾ  مدؽ ح كدات متكد رة لمجددؼ2 أو ح كدات غيد  ط يعيدة سدؾام بافصدابا2 أو  ف،ؼ عادة
اليدلؽ2 أو غي  ذلػ مسا  د لرد  إل  استثارة مؽ حؾل،ؼ2 وأحيا ا مر   ،ؼ افمد  إلد  اإللدتام 

  أ  الدددددمؾكيات 2461 1772وتزدددديت الذددددامي   ، 1776الجدددددد  ف فددددد،ؼ   يددددؾمي2 
لتك ارةددة ت تيتردد  عمدد  الح كددات فيددع2  دد  تذددس  التفكيدد  والظيددؾس واتهتسامددات الشسظيددة ا

 والتحددلقالسدتحؾذة عم  تفكي  الذخص2 ومؽ أمثمدة هدته الددمؾكيات: تح ةدػ كامد  لمجددؼ2 
 في افحؾام2 ورف فة اليدلؽ خةل الزؾم أما  الؾجل2 وتدوة  افايام حؾل  فد،ا9

ك ارةة لدى أطفال التؾحد عم  م حمة عس ةة دو  وت تيتر  الدمؾكيات الشسظية الت
في تذخير،ؼ2 ف،ته الدمؾكيات  ام،س   اغي ها2 ف،ي تغ،  لد ك  أف اد التؾحد ف ،ا تسث  جا ا  

ت دو غ ةاة مؽ حيث عد  مشاس ت،ا لمسؾمت وعس  الظف 2 فيد ميؾ  الظف  بالترفيق2 أو 
تب ات تااه بالتدرة  لدى طف  تؾحد  الشي  بافصابا غي  ممحؾظ لدى طف  صغي 2 ولكش،ا تج

بالو2 وهته الدمؾكيات تتد   في اليرؾر في التفاع  اتجتساعي2 أو أ  م ؾ ؾا مي ؾليؽ مؽ 
سااب الدمؾا أإل  أ  مؽ  Deramus (1771) 9 وةذي  221 1771    اآلخ ةؽ  كام 2 

  لرد  إل  اليمق2 الت اتجتساعيصعؾبة التفاع   ي التك ار  لدى أطفال طيت التؾحدالشسظ
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%  مؽ أطفال 62وبالتالي مغ،  الدمؾا الشسظي التك ار  لدى أطفال التؾحد2 وأ  أكث  مؽ  
 احظ اب طيت التؾحد معا ؾ  مؽ أع اض الؾسؾاس الي،  9 

 ثار السلبٌة المترتبة على السلون النمطً التكراري لدى أطفال التوحد.اآل

احظ اب طيت التؾحد مؽ اتحظ ابات التي  أطفالمعد الدمؾا الشسظي التك ار  لدى 
وةذس  الدمؾا الشسظي التك ار   2الظ يعي والتفاع  اتجتساعي ؼعم  مغاه   سؾه ا  يترع  سم 

 لل  الخم  أعشام الجمؾس، والدورا  حؾا ه( الجدؼ إل  افما  و  لدى هرتم افطفال كة مؽ
و أربا كمسات أو جس  معيشة لفت ة طؾةمة الشفس، والتمؾة  بالتراعيؽ، وال،س،سة وت دلد عةث أ

عار الدم ية لمدمؾكيات الشسظية التك ارةة لدى أطفال ومؽ اآل ، 1711مؽ الؾ ا   سالؼ2 
 التؾحد ما لمي:

 خد اط التك ارةة تحد مؽ  درة طف  التؾحد عم  تعمؼ م،دارات جدلددة وات الشسظية الدمؾكيات  -1
  Dunlap, Dyer, & Koegel, 11649في أ ذظة الحياه اليؾمية  

كسال الس،ا  السظمؾبة2 أو إتد   في عد  ت 2التك ار  لدى طف  التؾحد الشسظية الدمؾا -1
 ,Reese, Richman, Belmont & Morse)أو هدع معيؽ مالؾصؾل لذي

1771). 
مؽ الزغؾط والتحدمات لدى ميدمي ال عامة  الكثي تذ   الدمؾكيات الشسظية التك ارةة  -4

مزا2 والتي تكؾ   تيجة عد  تي   الظف  لمتغيي 2 وسمؾكيات عدوا ية تجاه أوافس ة 
  Dunlap, Dyer & Koegel, 11649خ ةؽ  التات واآل

  الدمؾكيات الشسظية التك ارةة لدى أطفال التؾحد2 تتد   في إهدار الكثي  مؽ و دا الظفد  -2
كتددداب الخ دد ات او  كتذدداع ال يئددة السحيظددة بالظفدد او  وبالتددالي تيمدد  مددؽ فدد ص الددتعمؼ

(Pierce & Courchesne, 1771)9 
 دراسات سابمة

2 وهؾ وأهداف،ا مؽ الدراسات ذات الرمة بظ يعة الدراسة الحاليةلؾجد عدد  مي  
لدى أطفال  (RBS-R)التحيق مؽ الخرا ص الدي ؾمت ةة لسقياس الدمؾا التك ار  السعدل

  الدراسة وتؾحي  أهسية الدراسة الحالية عمي،ا في تفدي   تا  عتسادوالتي مس ؽ اتالتؾحد2 
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 2لدراسةتداؤل ا عؽاإلجابة مؽ  ا لتس ؽ الااحث  لدراسات الدابية2 وحتومؾحع،ا  يؽ ا
  كسا لمي:وةس ؽ ع ض هته الدراسات 

ة لسقياس مع فة الخرا ص الدي ؾمت ةإل   Lam (1772)دراسة  هدفا كسا
أطفال التؾحد  حيث تكؾ ا عيشة الدراسة عيشة مؽ  لدى (RBS-R)الدمؾا التك ار  السعدل

  طف  مؽ أطفال التؾحد بجسعية ساوث كاروليشا لمتؾحد2 وتؾصما الدراسة إل  417مؽ  
وهي:  الظيؾس/ سمؾا التذابل2  ،وجؾد خسدة عؾام  لسقياس الدمؾا التك ار  السعدل

 2 كسا تؾصما هتسامات السحدودةإلتام التات2 الدمؾا الي،  2 ات الدمؾا الشسظي2 سمؾا
الدراسة إل  أ  اتتدا  الداخمي لسقياس الدمؾا الشسظي التك ار  السعدل الس ؾ  مؽ خسدة 

الدمؾا  7264 - الدمؾا الي،    7216 يؽ  ا معامةت اترتااطوحاعؾام  جيدة حيث ت  
الدمؾا  7212ومؽ   ،  سشؾات17 -4  بالشداة لألعسار  يؽ  7286الشسظي  بستؾسع  

2 ا  عام  18 -18  بالشداة لألعسار مؽ  7261الدمؾا الي،    بستؾسع   7211 -الشسظي
وهؾ مرم  لةستخدا  في تذخيص الدمؾا الشسظي التك ار  واتهتسامات السحددة لدى أطفال 

 التؾحد9

-Bourreau, Roux, Gomot, Bonnet،دفا دراسة ك  مؽ است وأمزا
Brilhault, Barthélémy (1771) ص الدي ؾمت ةة لسقياس الدمؾا إل  مع فة الخرا 

  121التك ار  السعدل لدى عيشة مؽ أطفال طيت التؾحد  حيث تكؾ ا عيشة الدراسة مؽ  
ربعة عؾام  أمف دة مؽ التلؽ لدل،ؼ احظ اب طيت التؾحد2 وتؾصما الدراسة إل  وجؾد 
العؾام  مس ؽ  لسقياس الدمؾا الشسظي التك ار  السعدل ل،ا مغ(ى مؽ الشاحية اإلكميشي ية وهته

تدسيت،ا كسا لمي:  الدمؾكيات الشسظية الحدح كية2 ردود الفع  تجاه التغيي 2 الدمؾكيات 
تدا  داخمي وصد  او التغيي  2 كسا لتسي( السقياس  ثاات و أالسحدودة2 و رؾر التعدل  

2 7261ك و ااخ لمعؾام  افربعة عم  التؾالي ما لمي:  رلفامحتؾى جيد  حيث  مو معام  
 7211ارتااط ال شؾد بافبعاد افربعة ما  يؽ   ا معامةت 2 كسا ت اوح27261 27261 7261

  72889 إل 

 Georgiades, Papageorgiou & Anagnostouوهددفا دراسددة كدد  مددؽ
لددى عيشدة  (RBs-R)إل  مع فة ال شيدة العامميدة لسقيداس الددمؾا التكد ار  السعددل  (1717)

 جمي(ةة إل  اليؾ ا ية  حيدث تكؾ دا لسقياس مؽ اإل ت جسة امؽ ذو  احظ اب طيت التؾحد بعد 
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ت اوحدا أعسدارهؼ مدا التدي   مؽ ذو  احظ اب طيت التؾحد اليؾ دا ييؽ 171عيشة الدراسة مؽ  
مدؽ سدتة  2 وتؾصما الدراسة إل  أ  السقياس لتكؾ  مؽ عامميؽ فيع  دت  ا  عام  26 -1 يؽ  

وهددؾ مع ددس  ا   شددد  11لتكددؾ  مددؽ   عددا   2 وهسددا عامدد 24عؾامدد  ولددشفس  شددؾد السقيدداس  
 12 الدمؾا الي،  2 والظيؾس2 والتساع 2 والددمؾكيات السييددة 2 والعامد  الثدا ي وةتكدؾ  مدؽ  

ا ك و ادداخ ركسددا  مددو معامدد  الفلشسظيددة2 وسددمؾكيات إلددتام الددتات 2 وهددؾ مع ددس  الح كددات ا    شددد 
  272619 7211لمعام  افول والثا ي كسا لمي عم  التؾالي:  

إلد  مع فدة الس ؾ دات العامميدة   Mirenda et al (1717)كسدا اسدت،دفا دراسدة كد 
  حيدث تكؾ دا ت التؾحددلدى عيشة مؽ أطفال طي (RBS-R) لسقياس الدمؾا التك ار  السعدل

ؽ دخددؾل السدرسددة  مددؽ ذو  احددظ اب طيددت التؾحددد   دد  سدد   طفددة  166عيشددة الدراسددة مددؽ  
حميدد  العدداممي الدددتة لسقيدداس الدددمؾا التكدد ار  السعدددل2 بفحددص  سدداذج الت حيددث  ددا  الادداحثؾ  

التدددي تؾصدددما إلي،دددا الدراسدددات الددددابية ومددددى ارتاددداط كددد   سدددؾذج بيا سدددة مذددد ةت الظفددد 2 
عؾامدد  لسقيدداس  ةوتؾصددما الدراسددة إلدد  وجددؾد ارتادداط  ددؾ   دديؽ الشسددؾذج الس ددؾ  مددؽ عةعدد

وهدي:  ،عؾامد  ةالشسدؾذج عةعدلتزدسؽ    حيدث ار  السعددل و ا سدة مذد ةت الظفد الدمؾا التكد
 ، الدتات إلدتام سدمؾا  الثدا ي العام  مذس   يشسا ، السحددة واتهتسامات2 ال تابة  افول العام 

كسددا تؾصددما الدراسددة إلدد   2 والتساعدد 2 والظيددؾس2 الي،دد    الدددمؾا  مددؽ الثالددث العامدد  وةتكددؾ  
اب طيدت التؾحدد   د  سدؽ مشاساة السقياس لقياس الدمؾا الشسظي التك ار  لددى أطفدال احدظ  

   دخؾل السدرسة9

إل  مع فة الخرا ص الدي ؾمت ةة  Inada et al (1711)وهدفا دراسة ك  مؽ 
الشدخة اليابا ية مؽ مقياس الدمؾا RBS-R-J) لسقياس الدمؾا الشسظي التك ار  السعدل  

ؾ ا   حيث تكبيؽزظ  السالتك ار  السعدل2 لدى عيشة مؽ ذو  احظ اب طيت التؾحد وغي  
2 وحاولا السزظ بيؽ  مؽ غي  48  مؽ ذو  احظ اب طيت التؾحد و 162العيشة مؽ  

الدراسة التحيق مؽ صد  السقياس مؽ خةل مع فة العة ة  يؽ ال شد والاعد ومعام  
ااخ2 وعة ة اترتااط  يؽ مقياس الدمؾا التك ار  السعدل الشدخة اليابا ية وك  مؽ  ك و رلفا

يت2 الدمؾكيات الذاذة2 والسعالجة التك سؾماض التؾحد2 افدام التكيفي/  معام  التكام2 أع  
عة ة ارتااط  يؽ جسيا ال شؾد والدرجة الكمية لمسقياس2 وجؾد الحدية 2 وتؾصما الدراسة إل  

 2 كسا تؾصما الدراسة إل  أ  السقياس لل  درة تسيي(ةة  يؽ 7244ك و ااخ  روبمو معام  الف
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مزا أف و   يؽ مجسؾعة التؾحد عالية افدام ومشخفزة افدام2 و السجسؾعات حيث وجدت 
 يؽ مجسؾعة التؾحد مشخفزة افدام ومجسؾعة اإلعا ة التهشية2 كسا تؾصما الدراسة إل  
وجؾد عة ة ارتااط سم ي  يؽ الدرجة عم  مقياس الدمؾا الشسظي التك ار  السعدل الشدخة 

عم  السم  الحدي الشدخة اليابا ية2 والدمؾا  اليابا ية وك  مؽ  معدل التكام2 والدرجة
مجا ي  يؽ الدرجة عم  مقياس الدمؾا ط إالتكيفي الشدخة اليابا ية 2  يشسا تؾجد عة ة ارتاا

الشسظي التك ار  السعدل الشدخة اليابا ية والدرجة عم  مقياس ترشيت احظ ابات التؾحد2 
ليابا ية لل صد  جيد2 وكتلػ صد  لتلػ  جد مقياس الدمؾا الشسظي التك ار  الشدخة ا

تياربي وتذخيري جيد وهتا مذي  إل  أ  هتا السقياس مرم  لةستخدا  لدى ذو  احظ اب 
 د مغاه  الدمؾا الشسظي التك ار 9ا في تحدلطيت التؾحد مؽ الشاحية اإلكميشي ية والاحثية مع  

  إل Martinez, Gonzalez & Piqueras (1716)كسا هدفا دراسة ك  مؽ 
السعدل2 لدى عيشة مؽ  (RBS-R) مع فة الخرا ص الدي ؾمت ةة لسقياس الدمؾا التك ار  

 جمي(ةة إل  ػ بعد ت جسة السقياس مؽ المغة اإل ذو  احظ اب طيت التؾحد اتساا ييؽ  وذل
  مؽ ذو  احظ اب طيت التؾحد 144المغة اتساا ية  حيث تكؾ ا عيشة الدراسة مؽ  

2 وتؾصما الدراسة إل  أ  السقياس ا  عام  84 -4ارهؼ ما  يؽ  ساا ييؽ وت اوحا أعساف
  وهي:  ال تابة أو التك ار2 إلتام التات2 24  والسحتؾى  شفس ال شؾد لتكؾ  مؽ ستة عؾام  

هتسامات السحددة 2 كسا تؾصما الدراسة إل  تستا مؾا الي،  2 الظيؾس2 التساع 2 اتالد
ا معامةت اترتااط  يؽ افبعاد والدرجة الكمية السقياس باتدا  داخمي جيد2 كسا ت اوح

 2 وأاارت الدراسة إل  أ  السقياس مرم  لةستخدا  في 7266 -7286لمسقياس ما  يؽ  
 ساا ي9  احظ اب طيت التؾحد بالسجتسا افتحدلد الدمؾا التك ار  لدى ذو 

 على الدراسات السابمةعام تعمٌب 

  ؽ التعيي  عمي،ا في الشياط التالية:طةع عم  الدراسات الدابية أمات بعد
ج ةددا عمدد  عيشددات مددؽ أطفددال احددظ ابات طيددت الدراسددات التددي تددؼ العثددؾر عمي،ددا أ جسيددا -1

التؾحد  افس  ج 2 والتؾحدد2 واتحدظ ابات الشسا يدة الذداممة غيد  السحدددة 2 باسدتثشام 
 والتدي حاولدا التحيدق مدؽ الخردا ص الددي ؾمت ةة لسقيداسLam (1772)  دراسدة

 الدمؾا التك ار  لدى أطفال التؾحد فيع كسا في الدراسة الحالية9
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ا وغي هؼ طيت التؾحد جسيع   في برؾرة ك ي ة لدى أطفال احظ ابرغؼ استخدا  السقياس  -1
دب الاحثي  تؼ مةحغتل في افمؽ غي  ذو  اتحظ ابات الشسا ية الذاممة2 وذلػ ما 

فة عامة التي برفة عامة  حيث لؼ مجد في الدراسات بر ةإت أ ل تؾجد  درة ادلد
الااحثا  سؾى سا دراسات فيع حاولا التحيق مؽ الخرا ص الدي ؾمت ةة لدى 

ج ةا في  يئات أجش ية وليدا ع بية2 وذلػ ذو  احظ اب طيت التؾحد2 وجسيع،ا أ
 9طةع الااحثيؽ  إفي حدود 

دمؾا التك ار  حيث تشؾعا الدراسات في وصؾل،ا لعدد العؾام  الس ؾ ة لسقياس ال -4
تؾصما إل  صةحية السقياس في ت اوحا ما  يؽ عةعة عؾام  إل  ستة عؾام 2 

في تحدلد الدمؾا التك ار  لدى أطفال  ا  ص والعس  اإلكميشي ي والاحثي معالتذخي
كا ا هته الدراسات  2 سؾام  وغي  أطفال احظ ابات التؾحد احظ ابات طيت التؾحد

عة أو أربعة أو خسدة أو ستة عؾام  ولشفس  شؾد تؾصما إل  عامميؽ أو عة 
 السقياس افصمي9

كسددا أ  جسيددا الدراسددات التددي تددؼ العثددؾر عمي،ددا تؾصددما إلدد  أ  السقيدداس لددل خرددا ص  -2
سحدػ والردد  التسيد(  السي ؾمت ةة جيدة مؽ حيث الرد  والثاات والرد  الس تاع ب

عيشددة مددؽ أطفددال ج ةددا عمدد  أوالتددي  Inada et al (1711)كسددا فددي دراسددة 
 العادليؽ9 احظ ابات طيت التؾحد وغي هؼ مؽ افطفال

ت جؼ السقياس إل  عدد مؽ ال مدا  والثيافات  ،دع التحيق مؽ خرا رل الدي ؾمت ةة2  -1
، وال  المغة Inada et al (1711) كسا في دراسة تك  مش،ا المغة اليابا ية 

 Martinez, Gonzalez & Piquerasساا ية كسا في دراسة ك  مؽ اف
 Georgiades, Papageorgiouل  اليؾ ا ية كسا في دراسة ك  مؽ2 وا(1716)

& Anagnostou (1717). 
 إجراءات الدراسةو منهج

 منهج الدراسة

اسدددتخد  الااحثدددا  فدددي هدددته الدراسدددة السدددش،  الؾصدددفي لمتحيدددق مدددؽ ال شدددام العددداممي 
 دد  لمدراسدة ف دل اف  ؽ أطفدال التؾحدد،طفال2 لدى عيشة مدلأل الدمؾا التك ار  السعدللسقياس 

 9التداؤل الخاص بالدراسةالحالية ولمتحيق مؽ مدى صحة 
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 عٌنة الدراسة

  مددؽ أم،ددات أطفددال التؾحددد 111الحرددؾل عمدد  عيشددة م ؾ ددة مددؽ   يؽ  أم ددؽ لمادداحث
  حيدث السعددل واليا سيؽ عم  الت بية فطفال التؾحدد لتييديؼ افطفدال مدؽ حيدث الددمؾا التكد ار  

بستؾسدع  اعام د 12سدشؾات إلد    ديؽ عدةث عيشدة الدراسدة مدؽ أطفدال التؾحدد مدااوحا أعسدار ت  
أم دؽ إعدادة  الؾم د 11عدا ، وبعدد مد ور  1924عا  وا ح اع معيدار   ددره  8916عس    دره 

مفدد دة بغدد ض حددداب عاددات إعددادة التظ يددق عمدد  عيشددة  41التظ يددق عمدد  عيشددة م ؾ ددة مددؽ 
  19دراسة وخرا ر،ا وفق جدول  الدراسة9 وةس ؽ وص  عيشة ال

 (772( فظبئض ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ أؽفبي اٌزٛؽل )ْ= 7علٚي )

 اٌّزغ١واد
 اإلعّبٌٟ رٛؽل شل٠ل رٛؽل ِزٍٛؾ رٛؽل ث١َؾ

 % ن % ن % ن % ن

 إٌٛع
 71.7 86 69.5 66 75.6 78 5.6 6 موٛه

 69.2 77 98.7 57 8.1 6 79.7 79 إٔبس

اٌفئخ 

 اٌؼّو٠خ

ٍٕٛاد  8

 فألً
2 1.8 77 2.9 58 59.5 78 61.7 

 8أوجو ِٓ 

 ٍٕٛاد
1 7.2 75 79.2 65 58.7 85 79.2 

 799 772 88.6 12 99.9 96 75.6 78 اإلعّبٌٟ

 أدوات الدراسة
 (.0223ممٌاس تشخٌص التوحد إعداد: عبد هللا ) -1

  ةاارة مؽ خةل،ا  دتظيا تذخيص الظف  عم  أ ل 16لتكؾ  السقياس مؽ  
2 و د تؼ  شام السقياس وصياغة ةااراتل  شام  عم  ما جام بالدلي  التذخيري تؾحد  أ  ت

الظاعة ال ابعة الرادرة مؽ الجسعية افم ة ية لمظ   DSM-IVواإلحرا ي لألم اض الشفدية 
2 وفي هتا السقياس تتؼ اتستجابة عم  العاارات  شعؼ وت2 وة ؾ  الظف  مؽ APAالشفدي 

ةاارة2 وهؾ   12 أجاب  شعؼ عم   ر  ةاارات السقياس2 وهي: ذو  احظ اب التؾحد إذا 
 12مدتخد   ،دع التذخيص فيع مؽ خةل إجا تل عم  الحد افد   مؽ ال شؾد2 وهي: 

و د تؼ  ةاارة2 وذلػ ت ت اب أع اض التؾحد مؽ بعض اتحظ ابات والستةزمات افخ ى9
 يشة الدراسة حسؽ فئة التؾحد9استخدا  مقياس تذخيص التؾحد  ،دع التركد مؽ تذخيص ع

عتسد معد السقياس في حداب الرد  عمي صد  السح سيؽ الت   مو  داة او د 
%  عم  اف    يؽ السح سيؽ2 كتلػ استخد  لحداب الرد 2 صد  11اتتفا  عم  ال شؾد  

  حيث  مو الرد   يؽ 1111السحػ الخارجي2 وهؾ السقياس الت  أعده ع د ال حيؼ بخيا 
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 2 كسا تؼ حداب عام  اترتااط  يؽ تيييؼ افخرا ي وولي افم  فكا  72684سيؽ  السقيا
 2 ولحداب عاات اتختاار كا  مؽ خةل التظ يق واعادة التظ يق 7212معام  اترتااط  

  طفة  تؾحدما  بعد ا،  مؽ التظ يييؽ فكا  معام  الثاات 14عم  عيشة م ؾ ة مؽ  
 2 وهي ميؼ دالة إحرا يا  عشد مدتؾى 72628كا ا   KR  2 وباستخدا  معادلة72116 

  17769  بسا مذي  إل  تستا السقياس  درجة عاات م تفعة  مد 2 7271دتلة  
-Repetitive Behavior Scale – Revised (RBS المعدل ممٌاس السلون التكراري -0

R)  

 ,Bodfishكددد  مدددؽفدددي افصددد  مقيددداس الددددمؾا التكددد ار  السعددددل  دددا  ب عدددداد 
Symons & Lewis (1111)  ميددسة إلد  سدتة  ا   شدد  24ةتكدؾ  هدتا السقيداس مدؽ  و

طفددال احددظ ابات طيددت التؾحددد وهددي: الاعددد أأبعدداد تقدديس الدددمؾكيات الشسظيددة التك ارةددة لدددى 
وهددؾ ح كددات أو أفعددال ميددؾ   ،ددا  Stereotyped Behavior افول: الدددمؾا الشسظددي

 9 الاعدد 8-21 وةذس  ال شدؾد مدؽ   فد،ا لظ ةيةابالذخص عم  ما ل دو  دو   رد وتحدث 
وهددؾ الح كددات واففعددال التددي  Self-injurious Behaviourالثددا ي: سددمؾا إلددتام الددتات 

حسدد ار أو كدددمات أو إصددابات بالجدددؼ2 والتددي تتكدد ر اميددؾ   ،ددا والتددي مس ددؽ أ  لشددت  عش،ددا 
مؾا الي،دددددد   الاعددددددد الثالددددددث: الددددددد ، 12 -26 وةذددددددس  ال شددددددؾد مددددددؽ   فددددددد،ا الظ ةيددددددةب

Compulsive Behavior دل لشتسد  رتؼ تك اره وتشفيته بردؾرة تامدة وكوهؾ الدمؾا الت  ل 
 لدددمؾا الظيؾسدديالاعددد ال ابددا: ا ، 11 -11لياعدددة وسددمظة  ، ةددة2 وةذددس  ال شددؾد مددؽ  

Ritualistic Behavior   2  فددد،ا الظ ةيددةبوهددؾ القيددا  بددردام وفعدد  أ ذددظة الحيدداة اليددؾ
 Sameness Behaviorال تيد  الددمؾا : الخدامس الاعدد ، 16 -14وةذدس  ال شدؾد مدؽ  

ص ار عم  أ  تكؾ  افمؾر كسا هدي  ددو  تغييد 2 وةذدس  ال شدؾد مدؽ وهؾ مياومة التغيي  واإل
 Restricted السحدددددة هتسامددداتتالددددمؾا السييدددد واالاعدددد الددددادس:  ، 41 -11 

Behaviour هتسددا  بددرج(ام معيشددة مددؽ اف ذددظة الت كيدد( وات وهددؾ  ظددا  حدديق ومحدددد مددؽ
  249 -227 مذس  ال شؾد مؽ  لمذيموافايام  دت مؽ الشغ ة الكاممة 

ؽ   عامدددة الظفددد  التي ةددد  الدددتاتي لمؾالددددلؽ واليدددا سيأسدددمؾب السقيددداس عمددد   وةعتسدددد
:  ت مددا  كدد   شددد وهدديأحددد ال دددا   الستاحددة أمددؽ خددةل اختيددار  لجابددة عميددتؼ اإلتددالتؾحددد 2 و 

محدددث الدددمؾا2 محدددث الدددمؾا وهددؾ مذدد مة خ يفددة2 محدددث الدددمؾا وهددؾ مذدد مة متؾسددظة2 
وبعددد  ،  عمدد  التددؾالي24 21 21 7محدددث الدددمؾا وهددؾ مذدد مة خظيدد ة 2 وةرددح  كسددا لمددي  

ميددمي ال عامدة بجسعيدة التؾحدد  ؾتمدة كاروليشدا مؽ أطفال التؾحد مؽ خدةل تيشيشل عم  عيشة 
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جدد ام التحميدد  العدداممي اتستكذددافي ا  مفدد دة و 112ث  مددو عدددد العيشددة  حيدد  الذددسالية لمتؾحددد
تستدددا بخردددا ص أ  السقيددداس لمزدددا وجدددد أبعددداد الددددتة لمسقيددداس2 و والدددت  تؾصددد  إلددد  اف

ولمسيددداليس   7266 تددددا  الدددداخمي لمسقيددداس ك ددد  سدددي ؾمت ةة جيددددة حيدددث  مدددو معامددد  ات 
عددادة إومددؽ خددةل إلددتام الددتات 2  لدددمؾا 7266  -لدددمؾا التذددابل 7211الف ةيددة مددا  دديؽ  

لمدددمؾا  7211  ولمسيداليس الف ةيدة مدا  ديؽ  7261  لمسقيدداس التظ يدق  مدو معامد  اترتاداط
مدؽ  الكثيد واسدتخد  السقيداس فدي  لمددمؾا السييدد واتهتسامدات السحدددة 2 7218 -الظيؾسي

عدد التدد يق المغدؾ  و د  ا  الااحثدا   ت جسدة السقيداس وب 9دراسات التؾحد وفي عيافات مختمفة
لمسقياس أم ؽ ع حة عم  بعض افساتتة متخرريؽ بعمؼ الدشفس عمد  درامدة واسدعة بالمغدة 
اإل جمي(ةة لمتركد مؽ مدد سدةمة الت جسدة والردياغة المغؾةدة وبعدد اتطسئشدا  لددةمة الت جسدة 

 أم ؽ تظ يق السقياس عم  عيشة الدراسة9
 نتائج الدراسة ومنالشتها

ؤل الدراسددة والددت  لددشص عمدد  أ ددل "هدد  لؾجددد  شددام عدداممي واحدد  لإلجابددة عمدد  تدددا
لسقياس الدمؾا التكد ار  السعددل لددى أطفدال التؾحدد فدي ال يئدة السرد ةة"، لمتحيدق مدؽ صدحة 

مددؽ خدددةل أجدد ام التحميدد  العددداممي  لمسقيدداس العددداممي ال شددامهددتا التددداؤل أم ددؽ التركدددد مددؽ 
وبعدد التركدد  ال شدام العدامميوالتؾكيد  لمتركد مدؽ اتستكذافي لمعؾام  الدتة الخاصة بالسقياس 

الش،ا يددة  مدؽ  شدام الشسددؾذج أم دؽ التركدد مددؽ بدا ي الخردا ص الدددي ؾمت ةة لمسقيداس بالردؾرة
تدا  الداخمي وعاات الفرك و ااخ واعادة التظ يدق، وةس دؽ تؾحدي  ذلدػ في ال يئة السر ةة كات 

 -مؽ خةل ما لمي:
 Factorial Validityالصدق العاملى 

دد  مُ  عتسددد هددتا الشددؾع مددؽ الرددد  عمدد  التحميدد  العددامم  لةختاددار ولسؾازةشددل التدد  ُتشدل
إليددل، وتيددؾ  فكدد ة التحميدد  العددامم  عمدد  حدددداب ُمعددامةت ارتادداط اتختاددار، ُعددؼ تحميدد  هدددته 

، ولمتركددددد مددددؽ كفددددامة التعيدددديؽ تددددؼ حددددداب اترتااطددددات إلدددد  العؾامدددد  التدددد  أدت ل ُغ،ؾر هددددا
وفيدا   Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)اختاار

مسددا معظددي دتلددة عمدد  أ  اترتااطددات  7917لسحددػ كددال(ر مجدد  أ  تكددؾ  القيسددة أعمدد  مددؽ 
  مسدا 79621 مغدا ميستدل   KMOعسؾم ا فدي السددتؾى السظمدؾب، ومدؽ خدةل  تدا   اختادار 

  العداممي9 ومدؽ  احيدة عا يدة لشاغدي أ  لرال  العيشة الحالية لحداب التحمي اجيد   امعظي مرا   
دات إحردا ي ا وعشددما تكدؾ  دالدة  Bartlett's Test of Sphericityم دؾ  اختادار   تميدا 
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مدددتؾى  مددو ف،ددي تعشددي أ  السرددفؾفة اترتااطيددة تتددؾف  عمدد  الحددد افد دد  مددؽ العة ددات، و ددد 
2 1711لعدداممي  تيغدد(ة، وب،ددتا ف،ددي مرددفؾفة مي ؾلددة لمتحميدد  ا 79771دتلددة اختاددار   تميددا 

649  
الس قيدداس تددةه إجدد ام التحميدد   فبعددادبحددداب السرددفؾفة اترتااطيددة  ا و ددد  ددا  الااحثدد

مدا  Hotellingل،دؾتميش   Principle Componentsالعامم  بظ ةية الس ؾ ات افساسدية 
 ام وال،دددع مددؽ إجدد، Kaiserلكددال(ر  Varimaxُمتعامددد لمسلحدداور بظ ةيددة الفارةسدداكس  تدددوة 

التحمي  العاممي عم  م ؾ ات السقياس الدتة لمتحيق بدر  الس ؾ دات الددتة تتذداا عمد  عامد  
 ددد واحددد لقيدداس الدددمؾا التكدد ار  لدددى أطفددال التؾحددد، وبدد ج ام التحميدد  العدداممي اتستكذددافي 

أ  العؾامد  الددتة لمسقيداس تقديس الددمؾا التكد ار  مسدا لددل عمد  أم ؽ استخ اج عام  واحد 
  كسدا 1فال التؾحد، وةس ؽ تؾحي  السرفؾفة العاممية لألبعاد الف ةية كسدا فدي جددول  لدى أط

 -لمي:
( اٌّظفٛفخ اٌؼب١ٍِخ لجً اٌزل٠ٚو اٌّزؼبِل ثبٌفبه٠ّىٌ ثبٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌّىٛٔبد األٍب١ٍخ 9علٚي )

 (772ٌلٜ ػ١ٕخِٓ أؽفبي اٌزٛؽل )ْ=  اٌٍَٛن اٌزىواهٞ اٌّؼليٌٙٛرٍٕظ ػٍٝ ِم١بً 

 ل١ُ اٌش١ٛع اٌؼبًِ األٚي اٌّم١بً ِىٛٔبد

 9.182 9.611 اٌور١تاٌٍَٛن  اٌجؼل اٌقبٌِ

 9.189 9.615 اٌٍَٛن اٌمٙوٞ اٌجؼل اٌضبٌش 

 9.178 9.668 اٌٍَٛن اٌطمٍٟٛ اٌجؼل اٌواثغ

 9.812 9.696 اٌٍَٛن اٌّم١ل ٚاال٘زّبِبد اٌّؾلكح اٌجؼل اٌَبكً

 9.769 9.158 ٍٍٛن إ٠ناء اٌناد اٌجؼل اٌضبٟٔ

 9.688 9.865 اٌٍَٛن إٌّطٟ اٌجؼل األٚي

 5.256 اٌغنه اٌىبِٓ

 87.781 اٌزجب٠ٓ االهرجبؽٟ

  أ  جسيدددا العؾامددد  الددددتة الخاصدددة بسقيددداس الددددمؾا 1لتزددد  مدددؽ خدددةل جددددول  
  79666إلد   79864و دد ت اوحدا التذداعات  ديؽ   ،التك ار  السعدل تذاعا عم  عام  واحد

   وهددي ميسدة جيدددة، و دد فددد ت49142  ا ميسدة الجددتر الكدامؽوهدي تذداعات جيدددة، و دد  مغدد
% مدددؽ الددددمؾا التكددد ار  فطفدددال التؾحدددد، وب،دددتا مس دددؽ 81916السردددفؾفة اترتااطيدددة  دددداة 

اإلطسئشددا  إلدد  السقيدداس الحددالي فددي ميدداس الدددمؾا التكدد ار ، ولمتحيددق مددؽ مدددى صددةحية 
ال شددا ي لسقيدداس التحيددق مددؽ الشسددؾذج  ؽ  ةددة الشستجددة ال شا يددة أم ددؽ لمادداحثيالشسددؾذج وفددق لشغ  
مددؽ خددةل إجدد ام تحميدد  عدداممي تؾكيددد  لمتحيددق مددؽ مدددى صددةحية وكفددامة الدددمؾا التكدد ار  
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حيددث أم ددؽ  شددام  ،الشسددؾذج ال شددا ي لمسقيدداس لدددى عيشددة الدراسددة الحاليددة مددؽ أطفددال التؾحددد
هدؾ مؾحد  بالذد    كسدا لس ؾ ات السقياس افصدمية فدي ال يئدة افجش يدةالشسؾذج السيت ح وفق 

 19  

 
ٌلٜ  اٌّؼلي اٌٍَٛن اٌزىواهٞ( إٌّٛمط اٌّمزوػ ٌٍزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١بً 7شىً )

 أؽفبي اٌزٛؽل
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مة الشسؾذج لظ يعة ال يا دات ذ   السيت ح أم ؽ اختاار مدى مةمبعد  شام الشسؾذج بال
ذج كددا  هشدداا بعددض التددي أم ددؽ جسع،ددا مددؽ عيشددة الدراسددة، وبعددد اختاددار مدددى صددحة الشسددؾ 

تيميد  عددد افخظدام، وبعدد إجد ام بعدض التعدمةت السيت حة لتحديؽ الشسدؾذج وذلدػ مدؽ خدةل 
لدددى عيشددة الدراسددة  جيدددة لمشسددؾذجمددة مةمإلدد  وجددؾد سرادد ات تذددي  المشسددؾذج التحددديشات ل

  19الحالية، وةس ؽ ع ض الشسؾذج بعد التعدل  كسا في ا    

 

ٌلٜ  اٌٍَٛن اٌزىواهٞ اٌّؼليٌٍزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١بً ( إٌّٛمط إٌٙبئٟ 9شىً )

 (772أؽفبي اػطواة ؽ١ف اٌزٛؽل )ْ= 
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 1وتذي  السرا ات إل  تحيق الشسؾذج لدى العيشة السر ةة، حيث  مغا ميسة كا
 1وكا  مؽ السفت ض أ  ميسة كا 79771  وهي ميسة دالة عشد مدتؾى دتلة 12229166 

س ؽ   ؾل الشسؾذج غي  أ  مؽ أهؼ عيؾب هتا السرا  ترع ه بحجؼ تكؾ  غي  دالة حت  م
العيشة السدتخدمة، فالعيشات ذات الحجؼ الك ي   د ترد  إل  رفض الشسؾذج حت  لؾ كا  

ا أو   ةا   ا جيد  مؽ الشسؾذج السيت ح وال يا ات صغي ة، وكتلػ  د ترد  العيشات صغي ة  ا سؾذج 
و ذات اختةع ك ي   د ي ا  يش،ا وبيؽ افخ ى جادال ب، الحجؼ إل    ؾل  ساذج أ   جؾدة أ

استخدا  الشداة  يؽ ميسة  Bollen (1161)ولتا فيد ا ت ح  ؾلؽ  ، 1711  تيغ(ة، 1778
م با كا  إل  درجات الح ةة كسرا  مذتق لمسةممة لح  مذ مة ترع  ميسة م با كا  بحجؼ 

مة سة، وبحداب ميسة م با كا  العيشة، وةشاغي أ  تي  القيسة عؽ خسدة حت  تكؾ  
  19647 جد أ ،ا  مغا    641ما العمؼ بر  ميسة درجة الح ةة  مغا   السعيارةة أو الشد ية

 درجة ترد  إل  رفض الشسؾذج لدى  امسا معشي أ  التشا ض  يؽ ال يا ات والشسؾذج ليس ك ي   
عم  صحة الشسؾذج فيد  مو ومؽ خةل تتاا السرا ات افخ ى لتدلي   ،عيشة الدراسة الحالية

  وهؾ معد مؽ Comparative Fit Index (CFI)  79664مة السيار  ممرا  السة
وةيؾ  بسيار ة م با كا  لمشسؾذج السفت ض بقيسة  ،أفز  السرا ات اليا سة عم  السيار ة

9 وهي ميسة تيا في حدود السعيؾلة لي ؾل (Kline, 1771)م با كا  لمشسؾذج السدتي  
 ج9الشسؾذ

أو مرا   Tucker-Lewis Index (TLI)لؾةس  –كسا أم ؽ استخدا  مرا  تاك 
والت   مغا ميستل  Non-Normed Fit Index (NNFI)السظابية غي  السعيار  

الجتر الت بيعي    وتيا في حدود السعيؾلة لي ؾل الشسؾذج، كسا تؼ استخدا  مرا 79686 
 Root Mean Square Error of Approximation لستؾسع م بعات خظر ات ت اب

(RMSEA)   الستعارع  وهي مظابية معيؾلة لمشسؾذج حيث إ  القيسة 79786حيث  مو 
  79769عمي،ا أ  تي  عؽ  

وةدل  Goodness-of-Fit Index (GFI)حداب مرا  جؾدة السظابية  كسا تؼ
تفدي ه، وتدل القيسة  ا عم   داة التاالؽ والتغال  التي مدتظيا الشسؾذج الت  مفت ض الااحث

عم  ُحدؽ السظابية لمشسؾذج ما ال يا ات، وفي الشسؾذج الحالي  جد  7917التي تيت ب مؽ 
تع   عؽ مظابية مي ؾلة إل  حد ما، وكسا تؼ استخدا     وهي ميسة79611أ  القيسة  مغا  
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 Comparative Fit Indices/Incrementalمرا  السظابية السيار ة أو الت(الدمة ل ؾلؽ
Fit Indices  وهؾ مرا  ميدر مدى التحدؽ الشد ي في السظابية التي لتستا  ،ا الشسؾذج

  وهي ميسة 79616ي  مغا ميستل  السفت ض ميار ة بالشسؾذج الياعد ، وفي الشسؾذج الحال
فركث  لي ؾل،ا  7917مة سة حيث إ  السدى السثالي ل،تا السرا  أ  تكؾ  القيسة تداو  

مسا معشي   ؾل الشسؾذج الحالي، وب،تا فيد سجما جسيا مرا ات السةممة ميس ا مي ؾلة 
 وبرفة عامة مس ؽ   ؾل الشسؾذج في حؾم درجات اليظا الستعارع عمي،ا9

التسال(  مؽ خةل عدة أدلة  –مس ؽ اتستدتل عم  الرد  ال شا ي  التياربي  كسا
حيث  جد أ  تذاعات الفي ات عم  العؾام  الخاصة  ،م ذ  عش،ا التحمي  العاممي التؾكيد 

  مسا مجع  هته الفي ات تيا في الحدود السي ؾلة لمرد  7967 - 7922 ،ا ت اوحا  يؽ  
، تكؾ  7917 -7917التذاعات مذي  إل  أ  القيؼ تت اوح  يؽ  التياربي حيث  جد أ  مرا 

 7917 - 7967تكؾ  مي ؾلة أما التي تت اوح  يؽ  7967- 7917التذاعات التي تت اوح  يؽ 
 فتكؾ  مستازة9

أما مؽ  احية الدلي  الثا ي لمرد  التياربي حيث  جد أ  ميؼ التاالؽ السدتخمص 
معة ات  يؽ العؾام ، ولحداب التاالؽ السدتخمص م ؾ  أعم  مؽ ميؼ التاالشات السذت كة ل

 ؾاسظة جسا أخظام القياس لمفي ات الخاصة ب   بعد، وةتؼ  دست،ا عم  عددها، وبتظ يق 
، 7924، 7926، 7922، 7928، 7941  كالتاليالسعادلة كا ا التاالشات السدتخرمة 

اب التاالؽ السذت ا لمعة ات عم  التؾالي، ومؽ  احية عا ية تؼ حد الدتةلمعؾام    7926
 يؽ العؾام  الستعددة الدتة وةس ؽ حدا ،ا مؽ خةل م با التاالؽ لمعة ات  يؽ العؾام  

 -7912الستعددة الدتة، فشجد التاالشات السذت كة لمعة ات الستعددة  يؽ لمعؾام  تت اوح  يؽ  
ام القياس أك   مؽ جسيا ميؼ التاالؽ السدتخمص فخظ معغؼ  وبس اجعة القيؼ  جد أ  7961

 لمرد  التياربي9 مي ؾلالتاالشات السذت كة لمعة ات  يؽ العؾام  الستعددة مسا معظي مرا  ا 

الدلي  الثالث لرد  التسال( حيث تت اوح العة ة اترتااطية الستعددة  يؽ العؾام  في 
 ، 7917- 7917   وتعد القيؼ مي ؾلة إذا ت اوحا  يؽ 7966 -7924الشسؾذج الحالي  يؽ  
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 ، وبس اجعة القيؼ  جد أ  معغؼ القيؼ تت اوح في 7967-7917ومستازة إذا ت اوحا  يؽ  
االسدتؾى السستاز، مسا مفد  9  استيةل العؾام  عؽ بعز،ا بعز 

كسا أم ؽ التحيق مؽ عاات السقياس حيث أم ؽ حداب عاات اتتدا  الداخمي 
الُاعد ودرجة ك  بعد مؽ افبعاد بالدرجة الكمية  لمسقياس عم  مدتؾى ارتااط الفي ات  درجة

لمسقياس كسا أم ؽ حداب عاات إعادة التظ يق مؽ خةل إعادة تظ يق السقياس عم  عيشة 
  مف دة مؽ عيشة الدراسة، وكسا أم ؽ حداب عاات الفرك و ااخ لمسقياس 41 مو  ؾام،ا  

فطفال التؾحد  ا التك ار  السعدلالدمؾ ك  ، وةس ؽ تؾحي  الثاات لمرؾرة الش،ا ية لسقياس 
  49كسا هؾ مؾحؾح بجدول  

 (772ٌلٜ ػ١ٕخ أؽفبي اٌزٛؽل )ْ=  اٌّؼلي اٌٍَٛن اٌزىواهٞ ٌّم١بً( االرَبق اٌلافٍٟ 5علٚي )

 اٌجٕٛك َ
 اهرجبؽ اٌجٕل

 ثبٌجؼل

اهرجبؽ 

 اٌجؼل

ثبٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ

 **9.727 اٌغَُ وٍٗ: )٠َٙي اٌغَُ, ٠َزّب٠ً ثغَّٗ(. 7

9.866 

9 
اٌوأً: )٠ٍف هأٍٗ ثظٛهح كائو٠خ, ٠ؾون هأٍٗ ألػٍٝ ٚأٍفً ِضً 

 رؼج١و اٌّٛافمخ, ٠ل٠و هأٍٗ ٌغٙخ اٌقٍف(.
9.869** 

5 
األطبثغ: )٠ُوفوف ث١ل٠ٗ, ٠َٕمو ٠ٕٚفغ ٠ٚٙي أطبثؼٗ, ٠ُٚظفك  -ا١ٌل

 ث١ل٠ٗ, ٠ٍُٚٛػ ث١ل٠ٗ ٚمهاػ١ٗ(.
9.167** 

6 
َٗ ِضً اٌلٚاِخ, اٌمفي, اٌزؾون: )٠َزؾون ثظٛهح كائو٠خ, ٠ٍَف ؽٛي ٔف

 ٠َمفي ألػٍٝ ٚأٍفً فٟ ِىبٔٗ(.
9.169** 

7 
اٍزقلاَ األش١بء: )٠ل٠و األش١بء ٠ٍٚفٙب ثظٛهح ٍو٠ؼخ, ٠َزؾٌَ 

 األش١بء ٠ٚؼجٌ ثٙب ٠ٚو١ِٙب, ٠َُّه األش١بء ٠َُٚمطٙب ِٓ ٠لٖ(.
9.118** 

8 

٠ٗ أٚ اٌؾٛاً: )٠ُغٍك ػ١ٕ١ٗ, ٠ُؾلق أٚ ٠ُغٍك ػ١ٕ١ٗ عيئ١ًب ػٕل إٌظو ١ٌل

األش١بء, ٠ُغطٟ أم١ٔٗ, ٠ٚشُ األش١بء ٠ُٚموثٙب ِٓ أٔفٗ, ٠َزؾٌَ األٍطؼ 

 ٚاٌٌٍّّ اٌقبهعٟ ٌألش١بء(.

9.166** 

1 
٠َؼوة ٔفَٗ: )٠َؼوة أٚ ٠َظفغ هأٍٗ أٚ ٚعٙٗ أٚ غ١و٘ب ِٓ ِٕبؽك 

 عَّٗ(.
9.871** 

9.177 

6 
ل ظلَ ٔفَٗ ثبألٍطؼ ٚاألش١بء ِزؾل٠ب ٌٙب: )٠َظلَ ِملِخ هأٍٗ أٚ أؽ٠

 أعياء عَّٗ ثبٌطبٌٚخ أٚ األهع أٚ فٟ أٞ ٍطؼ(.
9.195** 

2 
ظلَ ِملِخ هأٍٗ أٚ أعياء أفوٜ ِٓ عَّٗ ٠ظلَ ٔفَٗ ثبألش١بء: )٠ُ 

 ثبألش١بء(.
9.172** 

 **9.876 ٠َؼغ ٔفَٗ: )٠َؼغ ٠لٖ, ِؼظّٗ, مهاػٗ, اٌشفبٖ, اٌٍَبْ(. 79

 **9.175 ٠َشل: )٠َشل اٌشؼو, اٌغٍل(. 77

79 
٠ُقلُ ٔفَٗ: )٠َؾه اٚ ٠ُقلُ ٔفَٗ ربهًوب ػالِبد ػٍٝ مهاػٗ, ٠َؾه أٚ 

 هعٍٗ, ٚعٙٗ, أٚ عنػٗ ٍٚٚطٗ(.
9.855** 

 **9.175 ٠ُلفً أطبثؼٗ أٚ األش١بء: )فٟ ػ١ٕٗ, أٚ أمٔٗ(. 75

76 
٠ُمجغ ثؼٕف أٚ ٠َموص: )٠ُمجغ ثؼٕف أٚ ٠َموص عٍل اٌٛعٗ ٚا١ٌل٠ٓ 

 ٚاٌنهاػ١ٓ, ٚاٌَبل١ٓ, ٚاٌغنع(.
9.866** 



 ..................................................... R)-(RBSالبناء العاملي ملقياس السلوك التكراري املعدل 

 - 26 - 

 اٌجٕٛك َ
 اهرجبؽ اٌجٕل

 ثبٌجؼل

اهرجبؽ 

 اٌجؼل

ثبٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ

77 

اٌزور١ت ٚإٌظبَ: )٠ورت األش١بء فٟ ّٔؾ ِؼ١ٓ أٚ ِىبْ ِؼ١ٓ, ٚاٌوغجخ 

ْ رىْٛ األش١بء ِزّبصٍخ فٟ اٌزور١ت ِضً اٌشىً ٚاٌٍْٛ ٚاٌؾغُ أفٟ 

 (....إٌـٚاٌٌٍّّ 

9.178** 

9.616 

78 
ٛاة أٚ فزؾٙب ٠ٚزأول ِٓ مٌه, ٠َزقوط اٌزز١ُّ: )٠ُزُّ ػٍٝ لفً األث

 .األش١بء ِٓ أِبوٕٙب أٚ ػٍجٙب(
9.196** 

71 
اٌغ١ًَ ٚإٌظبفخ: )٠ُجبٌغ فٟ رٕظ١ف ٚغ١ًَ ِٕبؽك ِؼ١ٕخ ِٓ عَّٗ, 

 ٠َٚٙزُ ثٕظبفخ اٌّالثٌ ٚاألش١بء(.
9.116** 

76 
٠َفؾض األش١بء ِواًها ٚرىواًها ١ٌزؾمك ِٓ أٔٙب رؼًّ: )األثٛاة, إٌٛافن, 

 (....إٌـاألكهاط, ٚاألعٙيح, ٚاٌَبػبد, ٚاأللفبي
9.869** 

72 
أٚ اٌؾَبة: )٠ؼل األش١بء, ٠ؼل إٌٝ هلُ ِؼ١ٓ, أٚ ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ اٌؼل 

 (....إٌـرظبػلٞ أٚ رٕبىٌٟ
9.178** 

99 
ؽفظ األش١بء ٚرقي٠ٕٙب: )٠غّغ األش١بء ٠ٚقئٙب أٚ ٠قجئٙب فٟ ِىبْ 

 ِؼ١ٓ ِٚؾلك(.
9.197** 

97 

اٌزىواه أٚ اٌوٚر١ٓ: )٠ٙزُ ثزىواه األؽلاس ثطو٠مخ هٚر١ٕ١خ أٚ ٠وٜ 

ثٕفٌ اٌطو٠مخ ٚاٌشىً وً ٠َٛ, ِضً أْ ٠ىْٛ اٌشٟء فبهط أٚ األش١بء 

كافً ثبة ِؼ١ٓ ثبٌّٕيي أٚ أػٍٝ ٚأٍفً ِٓ اٌىوٍٟ, أٚ ٠وٜ اٌّالثٌ 

 ِورجخ ثشىً ِؼ١ٓ(.

9.862** 

99 

اٌّالَِخ ٌألش١بء ٚاألشقبص: )٠ٙزُ ثّالَِخ فزؾبد األش١بء 

ش١بء ٚاألٍطؼ اٌّزؼوعخ, أٚ اٌؼغؾ ٚاٌّالَِخ ثأطبثؼٗ أٚ ٠لٖ ٌأل

 ٚاألشقبص(.

9.717** 

95 

ٚرٕبٚي اٌٛعجبد فٟ ٚلزٙب: )٠فؼً ثشلح ٠ٚظو ػٍٝ  –رٕبٚي اٌطؼبَ 

أوً أٚ شوة أش١بء ِؼ١ٕخ فمؾ, ٠ٚزٕبٚي اٌّأوٛالد ٚاٌّشوٚثبد ثزور١ت 

ِؼ١ٓ, ٠ٚٙزُ ثزور١ت اٌّأوٛالد ٚاٌّشوٚثبد اٌّزشبثٙخ فٟ اٌقظبئض 

 ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ(.

9.178** 

9.651 

96 

ٚٚلذ إٌَٛ: )٠ٙزُ ثبٌم١بَ ثجؼغ اٌوٚر١ٕ١بد لجً إٌَٛ ِضً  –إٌَٛ 

رور١ت األش١بء ثغوفخ إٌَٛ, ٠ُظو ػٍٝ ٚعٛك أش١بء ِؼ١ٕخ ثغبٔجٗ ِضً 

ٚعٛك اٌٍؼت ثغبٔجٗ أصٕبء إٌَٛ, أٚ ٠ُظو ػٍٝ ٚعٛك شقض ِؼٗ كافً 

 غوفخ إٌَٛ لجً أٚ أصٕبء إٌَٛ(.

9.878** 

97 

لاء اٌّالثٌ: )٠ُظو ػٍٝ رور١ت اٌّٙبَ ٚاهر -اٌَؾّبَ -اٌؼٕب٠خ اٌنار١خ

ٚاألٔشطخ اٌزٟ رورجؾ ثبٍزقلاَ اٌؾّبَ ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ٌىٟ ٠َزقلَ 

اٌَؾّبَ أٚ ٠َزؾُ أٚ ٠قٍغ ِالثَٗ, ٠ورت األش١بء ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ كافً 

اٌَؾّبَ ٠َٚٙزُ ثؼلَ ٔمٍٙب ٚرغ١١و٘ب, ٠ٚٙزُ ثبهرلاء ثؼغ اٌّالثٌ 

 ٚثطو٠مخ ِؼ١ٕخ كْٚ غ١و٘ب(.

9.112** 

98 

اٌزٕمً: )٠ُظو ػٍٝ اٌّوٚه ثطوق َِٚبهاد ِؼ١ٕخ, ٠ُفؼً  –اٌَفو 

اٌغًٍٛ فٟ أِبوٓ ِؼ١ٕخ ثب١ٌَبهح, ٠ُظو ػٍٝ ٚعٛك ثؼغ األش١بء 

ٚاٌٍؼت ِؼٗ أصٕبء اٌَفو ٚاٌزٕمً, ٠ٙزُ ٠ُٚظو ػٍٝ ٌٌّ ثؼغ األش١بء 

ٚهؤ٠خ اإلشبهاد أٚ اٌوِٛى ٚاٌَٛثوِبهوذ ٚاٌّزبعوأصٕبء اٌزٕمً 

 ٚاٌَفو(.

9.692** 

91 

اٌزوف١ٗ: )٠ُظو ػٍٝ اٌٍؼت ثأٔشطخ ِؼ١ٕخ كْٚ غ١و٘ب, ٠َزجغ  –اٌٍؼت 

هٚر١ٓ شل٠ل أصٕبء اٌٍؼت أٚ اٌزوف١ٗ, ٠َٙزُ ثٛعٛك ثؼغ األش١بء أصٕبء 

اٌٍؼت ٚاٌزوف١ٗ, ٠ُظو ػٍٝ أْ ٠مَٛ ا٢فو٠ٓ ثفؼً أش١بء ِؼ١ٕخ أصٕبء 

9.176** 
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 اٌجٕٛك َ
 اهرجبؽ اٌجٕل

 ثبٌجؼل

اهرجبؽ 

 اٌجؼل

ثبٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ

 اٌٍؼت أٚ اٌٍؼت ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ِؼٗ(.

96 

اٌزفبػً االعزّبػٟ: )٠ُىوه ٔفٌ اٌّٛػٛػبد ٚاٌىالَ أصٕبء  – اٌزٛاطً

ػٕل االٍزغٛاة ِٓ ٔفَٙب اٌزفبػالد االعزّبػ١خ, رىواه األٍئٍخ 

ظو ٠َٚٙزُ ا٢فو٠ٓ, ٠ُظو ٠َٚٙزُ ثّٛػٛػبد ِؼ١ٕخ أصٕبء اٌّؾبكصخ, ٠ُ 

ْ أش١بء ِؼ١ٕخ أٚ ٠َزغ١جٛا ثأٍٍٛة ِؼ١ٓ فالي ثأْ ٠مٛي ا٢فوٚ

 ١خ(.اٌزفبػالد االعزّبػ

9.169** 

92 
٠ُظو ػٍٝ أْ رظً األش١بء فٟ ٔفٌ أِبوٕٙب: )ِضً اٌٍؼت, ٚأكٚاد 

 (....إٌـاٌّطجـ ع١ّؼٙب, ٚأصبس إٌّيي, ٚاٌظٛه
9.116** 

9.662 

 **9.177 ٠َوفغ ثشلح ى٠بهح األِبوٓ اٌغل٠لح. 59

 **9.796 ٠َٕيػظ ػٕلِب رمَٛ ثزٛل١فٗ ػٓ ِب ٠فؼٍٗ أٚ ٠مَٛ ثٗ ِٓ ٍٍٛن. 57

59 
٠ُظو ػٍٝ اٌّشٟ ثطو٠مٗ ِؼ١ٕخ: )ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي اٌّشٟ ثطو٠مخ 

 َِزم١ّخ أٚ ػّٛك٠خ عبِلح(.
9.889** 

 **9.695 ٠ُظو ٠َٚٙزُ ثبٌغًٍٛ فٟ ٔفٌ اٌّىبْ أٚ ِىبْ ِؼ١ٓ. 55

 **9.189 ٠َىوٖ اٌزغ١واد اٌزٟ رؾلس فٟ ِظٙو ٍٍٚٛو١بد إٌبً ِٓ ؽٌٛٗ. 56

57 
ثبٌّٕيي أٚ ا١ٌَبهح ػٕل اٌلفٛي ٠ُظو ػٍٝ اٍزقلاَ ثبة ِؼ١ٓ 

 ٚاٌقوٚط.
9.118** 

58 

أٚ شو٠ؾ اٌزَغ١ً أٚ  (CD)٠ُؾت ثبٍزّواه ٍّبع ٔفٌ اٌَٟ كٞ 

اٌمطؼخ ا١ٌٍّٛم١خ, ٠ؾت ثبٍزّواه ِشب٘لح ٔفٌ اٌف١ٍُ أٚ اٌف١ل٠ٛ أٚ 

 ِمطغ ِٓ ف١ٍُ أٚ ف١ل٠ٛ ِؼ١ٓ.

9.859** 

 **9.869 ١١و ػِّٛب.٠مبَٚ رغ١١و األٔشطخ ٚاٌّٙبَ, ٚطؼٛثخ لجٛي اٌزغ 51

56 
٠ُظو ػٍٝ اٌم١بَ ثٕفٌ اٌوٚر١ٓ اٌنٞ اػزبك ػ١ٍٗ فٟ إٌّيي ٚاٌّلهٍخ 

 ٠ٚٙزُ ثغلاٚي ِٛاػ١ل اٌؼًّ ٚاألٔشطخ ٚاٌجواِظ ٚإٌظبَ.
9.176** 

52 
٠ُظو ػٍٝ رٕف١ن األِٛه اٌّؾلكح ٍبثمًب فٟ ٔفٌ ِٛػل٘ب اٌّؾلكح أٚ 

 ِواػبد اٌٛلذ فٟ رٕف١ن اٌّٙبَ.
9.177** 

69 
ػغبة ٚاالفزٕبْ اٌشل٠ل ثّٛػٛع ِؼ١ٓ أٚ ٔشبؽ ٚاؽل ِؾلك )ِضً اإل

 اٌمطبهاد ٚاٌؾٛا١ٍت, ٚاٌطمٌ, ٚاٌل٠ٕبطٛهاد(.
9.171** 

9.125 

 **9.657 ٠زؼٍك ثشلح ثّٛػٛع أٚ ٌؼجخ أٚ شٟء ٚاؽل ِؾلك. 67

69 

ٔشغبي ثغيء أٚ أعياء ِٓ األش١بء ثلاًل ِٓ اال٘زّبَ ثبٌشٟء وىً اال

ّضبي: اال٘زّبَ ثبألىهاه فٟ اٌّالثٌ ٚاٌؼغالد فٟ )ػٍٝ ٍج١ً اٌ

 ا١ٌَبهاد اٌٍؼجخ(.

9.697** 

65 
شلح اإلػغبة ٚاالٔشغبي ثؾووخ األش١بء )ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي: ؽووخ 

 اٌّواٚػ ٚاٌَبػبد(.
9.168** 

لتز  مؽ خةل الجدول الدا ق أ  هشاا خرا ص سي ؾمت ةة جيدة لدى السقياس 
 79112ت اتتدا  الداخمي لم شؾد بافبعاد الف ةية لمسقياس ما  يؽ الحالي حيث  مغا معامة

وهي ميؼ جيدة لةتدا  الداخمي لم شؾد، كسا  مغا معامةت اترتااط  يؽ افبعاد  79641إل  
لألبعاد الف ةية، وهي ميؼ جسيع،ا  79661إل   79866الف ةية والدرجة الكمية لمسقياس 
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لم يئة السر ةة  امجع  السقياس بالرؾرة الش،ا ية لل مشاسا  عؽ عاات جيد لمسقياس مسا  مع  
 لدى أطفال التؾحد9

( صجبد إػبكح اٌزطج١ك ٚاٌفبووٚٔجبؿ ٚاٌزغيئخ إٌظف١خ ٌّم١بً اٌٍَٛن اٌزىواهٞ اٌّؼلي ٌلٜ ػ١ٕخ 6علٚي )

 (772)ْ=  أؽفبي اٌزٛؽل

 اٌّزغ١واد

إػبكح 

 اٌزطج١ك

 =ْ(52) 

 ووٚٔجبؿاٌفأ
 ِؼبًِ

 االهرجبؽ

ثؼل رظؾ١ؼ إٌظف١خ اٌزغيئخ  صجبد

 طٛي اٌأصو 

 عزّبْ ثواْٚ -ٍج١وِبْ 

 9.618 9.618 9.169 9.118 9.155 اٌٍَٛن إٌّطٟ

 9.279 9.279 9.652 9.671 9.166 ٍٍٛن إ٠ناء اٌناد

 9.681 9.681 9.188 9.616 9.676 اٌٍَٛن اٌمٙوٞ

 9.659 9.659 9.179 9.669 9.172 اٌٍَٛن اٌطمٍٟٛ

 9.275 9.299 9.678 9.299 9.179 اٌور١ت اٌٍَٛن

 9.699 9.699 9.821 9.129 9.195 اٌٍَٛن اٌّم١ل

 9.281 9.281 9.258 9.278 9.667 اٌلهعخ اٌى١ٍخ

 ،لتز  مؽ خةل الجدول الدا ق أ  اتختاار لتدؼ بخرا ص سي ؾمت ةة جيدة
 41عيشة م ؾ ة مؽ  معامةت اترتااط  يؽ التظ يق افول والثا ي عم  حيث  مغا ميسة

  لستغي ات 79621، 79614، 79611، 79611، 79612، 79666، 79644مف دة  
، ال تي الدمؾا الشسظي، سمؾا إلتام التات، الدمؾا الي،  ، الدمؾا الظيؾسي، الدمؾا 

الدمؾا السييد، ولمدرجة الكمية لسقياس الدمؾا التك ار  السعدل عم  التؾالي، وكسا  مغا ميسة 
، 79617، 79177، 79621، 79662، 79616، 79668ك و ااخ  رلفعاات امعام  
لستغي ات الدمؾا الشسظي، سمؾا إلتام التات، الدمؾا الي،  ، الدمؾا الظيؾسي،   79118
 ،، الدمؾا السييد، ولمدرجة الكمية لسقياس الدمؾا التك ار  السعدل عم  التؾاليال تي الدمؾا 

، 79111، 79668لترحي  بسعادلة س ي ما    او   ية بعد اوكسا  مغا ميسة التج( ة الشر 
لستغي ات الدمؾا الشسظي، سمؾا إلتام   79186، 79611، 79111، 79641، 79686

، الدمؾا السييد، ولمدرجة الكمية ال تي التات، الدمؾا الي،  ، الدمؾا الظيؾسي، الدمؾا 
ا ميسة التج( ة الشر ية بعد ، وكسا  مغلسقياس الدمؾا التك ار  السعدل عم  التؾالي

، 79641، 114، 79641، 79686، 79117، 79668الترحي  بسعادلة جتسا   
لستغي ات الدمؾا الشسظي، سمؾا إلتام التات، الدمؾا الي،  ، الدمؾا الظيؾسي،   79186
، ، الدمؾا السييد، ولمدرجة الكمية لسقياس الدمؾا التك ار  السعدل عم  التؾاليال تي الدمؾا 

وهي ميؼ جسيع،ا مع    ،الدمؾا التك ار  وب،تا مس ؽ اتعتساد عم  السقياس الحالي في مياس 
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لم يئة السر ةة لدى  اعؽ عاات جيد لمسقياس مسا مجع  السقياس بالرؾرة الش،ا ية لل مشاسا  
 أطفال التؾحد9

  واإلطار الشغ   وةس ؽ مشا ذة  تيجة الدراسة الحالية في حؾم الدراسات الدابية
حيث تؾصما الدراسة الحالية مؽ خةل التحمي  العاممي اتستكذافي  لمدراسة الحالية،

والتؾكيد  إل  وجؾد  شام عاممي مظا ق لشفس ال شام العاممي لمسقياس افصمي ولشفس ال شؾد 
لدى عيشة الدراسة مؽ أطفال التؾحد بال يئة السر ةة  حيث تؾصما الدراسة إل  وجؾد ستة 

 2 8 -1اس وهي: العام  افول: الدمؾا الشسظي، وةذس   شؾد السقياس مؽ  عؾام  لمسقي
 2 العام  الثالث: 12 -6العام  الثا ي: سمؾا إلتام التات وةذس   شؾد السقياس مؽ  

 2 العام  ال ابا: الدمؾا الظيؾسي 11 -11الدمؾا الي،  : وةذس   شؾد السقياس مؽ  
عام  الخامس: سمؾا ال تي  وةذس   شؾد السقياس  2 ال16 -14وةذس   شؾد السقياس مؽ  

  249 -27 2 العام  الدادس الدمؾا السييد وةذس   شؾد السقياس مؽ  41 -11مؽ  

 و تيجة هته الدراسة تركد صد  ال شام العاممي لمشسؾذج افصمي لمسقياس
Bodfish, Symons & Lewis (1111)  وهؾ أ  السقياس لتكؾ  مؽ ستة عؾام  تشدرج

ا عام  عا  وهؾ الدمؾا التك ار 2 كسا تتدق  تيجة الدراسة الحالية ما ما تؾصما إليل تح
والتي أج ةا عم  عيشة  Martinez, Gonzalez & Piqueras (1716)دراسة ك  مؽ 

وتؾصما إل  وجؾد ستة عؾام  لمسقياس  ،ساا ييؽت التؾحد افمؽ أطفال احظ ابات طي
كسا تختم   تيجة هته الدراسة ما الدراسات   تي ،ا،ال شؾد ومدسيات العؾام  وتولشفس 

الدابية التي تؼ ع ح،ا مؽ حيث الس ؾ ات العاممية لمسقياس سؾام  تؾصما هته الدراسات 
عؾام  أو أربعة أو خسدة عؾام  ولشفس  شؾد السقياس2 إت أ  هته  ةإل  عامميؽ فيع أو عةع

إت أ ،ا تتفق ما الدراسة الحالية في أ  الدراسات وأ  كا ا اختمفا مؽ حيث عدد العؾام  
وتشدرج جسيع،ا تحا عام   فد،ا سدسيات،ا وب  تتزسؽ العؾام  الدتة 24 شؾد السقياس الد  

 أو أكث  كسا س ق ع ح،ا بالدراسات الدابية9 عامميؽ   كا اوهؾ الدمؾا التك ار 2 سؾام  ،واحد

وهؾ  (Mirenda et al, 1717)وكسا تركد  تيجة الدراسة الحالية ما أاار إليل 
م،سا اختمفا  ساذج العؾام  الس ؾ ة لسقياس الدمؾا التك ار  السعدل إت إ ،ا تشدرج تحا 

فيع أو  اواحد   عام  عا  وهؾ الدمؾا التك ار  ولشفس ال شؾد والسدسيات  سؾام كا  عامة  
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الدراسة الحالية  كسا تركد  تيجة ،أو أربعة أو خسدة أو ستة عؾام  لمسقياس ةعشيؽ أو عةعا
وجؾد تشؾع في الدمؾا التك ار  وعد  تجا س لمدمؾكيات الشسظية والتك ارةة2 وليس كسا جام 

دل بالدلي  التذخيري واإلحرا ي لةحظ ابات العيمية في اإلصدار ال ابا وال ابا السع
وهؾ  تلػ هتسامات السييدة لفئة واحدة2 ى أ  الدمؾا الشسظي التك ار  واتوالتي ت   والخامس،

مفت ض وجؾد تجا س ل،ته افع اض الد ة ةة فطفال احظ اب طيت التؾحد بذ   مؾحد2 
مؽ الدراسات إل  عد  تجا س  تشؾع  ذو  احظ اب طيت التؾحد في الكثي  تؾصما و ولكؽ 

  مؽ لسييدة  حيث لؾجد عم  اف   مجات  مختمفاالدمؾا الشسظي التك ار  واتهتسامات ا
 -1التك ار  واتهتسامات السييدة لدى ذو  احظ اب طيت التؾحد2 وهسا الدمؾا الشسظي 

الدمؾكيات عالية السدتؾى والتي تتعمق باإلص ار عم  التذابل والظيؾس والدمؾا الي،  9 
الدمؾكيات ذات الت تي  أو السدتؾى السشخفض وهي التي تتعمق بالدمؾكيات الحدية  -1

  Georgiades, Papageorgiou & Anagnostou, 1717) 9والح كية التك ارةة

ومؽ خدةل اسدتكسال التركدد مدؽ الخردا ص الددي ؾمت ةة مدؽ خدةل اتتددا  الدداخمي 
واعادة التظ يدق  جدد الدراسدة الحاليدة تؾصدما إلد  وجدؾد خردا ص سدي ؾمت ةة جيددة لسقيداس 

فددي تحدلددد كميشي يددة اد عمي،ددا مددؽ الشاحيددة الاحثيددة واإل الدددمؾا التكدد ار  السعدددل مس ددؽ اتعتسدد
سددات الدددابية الدددمؾكيات التك ارةددة لدددى أطفددال التؾحددد2 وهددي  ددتلػ تركددد مددا تؾصددما إليددل الدرا

ا  9التي تؼ ع ح،ا سابي 

 التوصٌات 

اتهتسا  ب عداد الؾرش التدرة ية والتثقي ية لسيدمي ال عامة وأوليام افمؾر بسف،ؾ   -1
فال التؾحد وكي ية اكتذاف،ا الدمؾا الشسظي التك ار  واتهتسامات السحددة لدى أط

ا ما   ا وط   عةج،ا9   وتذخير 
العس  عم  إعداد   ام  عةجية تدت،دع خفض حدة الدمؾا الشسظي التك ار  لدى  -1

 أطفال التؾحد9
التؾةية بالدمؾا التك ار  لمذااب وافم،ات لدى افطفال افسؾةام حت    تيي بالثيافة  -4

  اض الدمؾا الشسظي التك ار  لدى أطفال التؾحد9والؾعي الرحي حؾل التؾحد وأع

 الممترحات البحثٌة
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لسقياس الدمؾا الشسظي عداد دراسات تدت،دع التحيق مؽ الخرا ص الدي ؾمت ةة إ -1
 التك ار  لدى فئات أخ ى مؽ ذو  اإلعا ة التهشية9

تحظ ابات إج ام الس(ةد مؽ الدراسات اترتااطية  يؽ الدمؾا الشسظي التك ار   اعض ا -1
 كاحظ اب افك  والشؾ  وغي ه لدى أطفال التؾحد9

التركد مؽ ال شام العاممي لسقياس الدمؾا الشسظي التك ار  لدى أطفال التؾحد في بعض  -4
 دول ع بية أخ ى9
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