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 المستخلص:

البحث الحالي الى الكشف عن فاعلية برنااج  ااا ع علاي ب الخ البيات باما بدا   هدف

عالج االم جابه المحلبيه في تحسين المعالجه الحسيه وال لاصات االت مااعي  (PRT)فنيات 

( الااالم جاان اوط 16لاادا افالاااي اوط اباايراخ ايااف ال لتاادن تكلناا  عينااه البحااث جاان  

( االاااي 8 ينن ججملعااة تجريبيااة وعااد ها  اباايراخ ايااف ال لتااد جعساامين علااى ججماالع

( ماانلات جاان افالاااي المل حعااين 6-10( وتراوتاا  اعمااابهع بااين  8وججملعااة بااابية  

بمر ااا اللفااات لل لتااد ال ااابة للجمعيااة البحرينيااة لالعااااة البهنيااة وال لتااد بمملكااة البحاارين  

( Dunn 1999تكلناا  و وات البحااث جاان جعياااا البروفاياات الحسااي  المب )اار جاان اعاادا   

( باالبافة إلاى Rutter, Bailey & Lord, 2010وجعياا ال لاصت االت ماعي جن اعدا   

البرنااااج  ال ااادبيبي ل حساااين المعالجاااة الحسيةوال لاصااات االت مااااعي اعااادا   البات اااة  وتاااع 

ام بدا  االمنه  شبه ال جريبي وشابت ن ا   البحث إلى وتل  فروق اات  اللة ات)اا ية باين 

المجملعة ال جريبية والضابية في العياا البعادط ل)االا المجملعاة ال جريبياة علاى  بتات 

جعياا المعالجة الحسية باالبافة إلى وتال  فاروق اات  اللاة ات)اا ية باين  بتاات العيااا 

العبليلالبعدط للمجملعة ال جريبية ل)االا العيااا البعادط علاى جعيااا المعالجاة الحساية   ماا 

فروابات  اللاة ات)اا ية باين  بتاات المجملعاة ال جريبياة والضاابية  وشابت الن ا   وتل 

في العياا البعادط ل)االا المجملعاة ال جريبياة علاى جعيااا ال لاصات االت مااعي وا هارت 

الن ا   وتل  فروق اات  اللة ات)ا ية بين العياا العبلي والبعدط للمجملعة ال جريبياة علاى 
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ياااا البعاادط  وفااي الاال  اللااة علااى فعاليااة برناااج  جعياااا ال لاصاات االت ماااعي ل)ااالا الع

 جة ب لخ البيت لألالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد  PRTالمع مد على

 الكلمات الدالة:

المعالجة الحسيةن ال لاصت االت ماعين عالج االم جابة المحلبيةن ب لخ البيتن ابايراخ 

ايف ال لتد 
1

 

Abstract: 

 The current study aimed to reveal the effectiveness of a 

program based on horse riding using (PRT) Pivotal Response 

Treatment techniques in improving Sensory processing and  Social 

communication in children with Autism Spectrum Disorder. The 

sample consisted of (16) children with Autism Spectrum Disorder 

divided into two groups. An experimental group of (8) children and a 

control group (8) and their ages ranged between (6-10) years from the 

children enrolled in the Wafa Autism Center of the Bahrain Society 

for Intellectual Disability and Autism in the Kingdom of Bahrain. The 

research tools consisted of the “Abbreviated Sensory Profile Scale” 

prepared by (Dunn 1999) and the “Social Communication Scale“ 

prepared by (Rutter, Bailey & Lord, 2010) in addition to the training 

program to improve Sensory Processing and Social Communication  

prepared by the researcher and the semi-experimental approach was 

used. The results of the research indicated that there are statistically 

significant differences between the mean levels of the experimental 

group and the control group. Results were in favor of the experimental 

group with both Sensory Processing and Social Communication.  

Furthermore, both the scales were implemented on the experimental 

group before and after the application of the Pivotal Response 

treatment and statistically significant difference was present indicating 

an improvement of both Sensory Processing and Social 

communication after the application of Pivotal Response treatment.  

This indicates the effectiveness of the PRT program with horseback 
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riding to improve Sensory Processing and Social Communication  in 

children with autism spectrum disorder 

Keywords: sensory processing, social communication, pivotal 
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 مقدمة:

م علااى ال لاصاات  يعاد اباايراخ اياف ال لتااد جان االعااااات النما يااة  وال اي تااالر مالبا

الللظي وغير الللظي وعلى ال لاعات االت مااعي والمباا ب  االت ماعياة  ماا يلاتاه العدياد جان 

افالاي اوط ابيراخ ال لتد صاعلبات فاي المعالجاة الحسايةن وتعاد االبايرابات الحساية 

 ص الر يسية لألالااي فاي افنشاية اليلجياةن وتكالد ب و  وفعاالهع تجاار الم يارات جن الب)ا

الحسية شديد ن فعد يعبر اليلت ال لتدط عن تسامي ه الملراة تجار ج يار  الضالت بايد يضاة 

اصبعه في عينيهن وو يعبر عان عاد  ادبتاه علاى تحمات بعاا افصالات العالياة بلباة يدياه 

ي ه تجاار الاروا ا بشاع اينارين  وافالااي الابين يعاانلد جان على اانيه وااد يعبار عان تساما

جشاكالت فاي المعالجااة الحساية هاع و  اار عرباة للمشاكالت الساالل ية وباعف فاي ال لاصاات 

 االت ماعي وال لاصت الب)رط وال لاصت اللغلط والع)لب في تل يف اللغة 

 جابة لل كياف وتنيلط المعالجاة الحساية علاى ال كياف الحساي الابط ي ايا لألفارا  االما

الحسي بيريعة ها فةن  ما تعد االم جابة الحساية ال كيلياة واتاد  جان المهاابات افماماية فاي 

عملياة الاا علع وال لاصات االت ماااعين فماان ناالي المشاااب ة االت ماعياة وال لاعاات االت ماااعي 

يا علع افالاااي ال لاصات جااة افشاباط المحييااين بهااع بلماا ت غياار للظياة   عبياارات اللتااه 

واإلل لات الب)رط وال عبير عن المشاعر وتميياهاان وهكابا ييالب اليلات المهاابات افماماية 

لل لاصت جة اينرينن وفي غياخ تلل المهابات لادا افالااي اوط ابايراخ اياف ال لتاد 

م   ي ااينر لااديهع لغااة ال لاصاات واااد ال يظهاار الاابعا جاانهع الكااال  وو اللغااة ال عبيريااة ااالاااا

 Smith, 2016) 

لر جشكالت المعالجة الحسية لدا وغلب افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتاد علاى تا

ماالل هع وا ا هااع االت ماااعين وبال ااالي تكاالد المحلاااات البيضيااة ج اات الضلبااات وو الااروا ا 

 ,Tomcheck, etalالنلاا  وافصلات العالية تسبب لهع العلق وال لتر والعالة االت ماعياة  

م جااا يظهاار ا2015 م فااي االماا جابة ( فغالبااا فالاااي او اباايراخ ايااف ال لتااد  يااا   وو نع)ااا

والادهلياطن   للم يرات الحساية بكات اشاكالهان الب)ارط والسامعي واللمساي والشامي وال ابوق

م يظهااارود  باالباااافة إلاااى الاااة االمااا جابة وو االمااا  اب  الباتياااة وو فااارا االمااا جابةن ووتياناااا

غ فيهااان لاابا فااعنهع يعااانلد جاان صااعلبات فااي اماا جابات لاابعا الم ياارات الحسااية بشااكت جبااال

جعالجاااة وتلساااير هااابر المعللجااااتن فعاااد ت ااارتع و جغااا هع بعاااا الم يااارات الحساااية  الضااالت 

والااروا ا علااى ونهااا اااالا جمااا هااي عليااه فااي اللااااة ويظهاارود تسامااية جلراااة لمالجسااة 

 ( 2004افشباط وو ممة صلت جعين  الشاجي 
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 مااعي جان وبار  مامات افالااي اوط ابايراخ  ما يم ت الع)لب في ال لاصت االت

ايااف ال لتااادن والااابط يمكااان تعريلااه علاااى وناااه اااادب  اللاار  علاااى ال جااااوخ جاااة المعيياااات 

(  ماا Adamson et al., 2015االت ماعياة والمباا ب  وال لاعات االت مااعي جاة اينارين  

االما جابة في االم جابة االت ماعية لآلنارين علاى شاكت صاعلبة فاي   تظهر هبر الب)ا ص

للماادنالت الللظيااة جاان اباات ايناارينن ا)االب فااي ال لاصاات الب)اارط ولنااات عمليااة ال لاعاات 

االت ماااعي والع)االب فااي جهااابات االن بااار المشاا رع  مااا تظهاار وعاارا  وناارا  الم)ااا ا  

 ( Jones Schwartz, 2009والع)لب في تل يف اللغة  

علااى تيلباللغااة العمليااة والع)االب فااي ا  ساااخ جهااابات ال لاصاات االت ماااعي يااللر 

واالت ماعيااة لاادا افالاااي اوط اباايراخ ايااف ال لتااد وعليااه فااعد بااراج  ال اادنت المبكاار 

وال اااي تر اااا علاااى تحساااين الساااللع االت مااااعي لااادا افالااااي تع بااار جااان افجااالب الها فاااة 

 &Keege, Vernomوالضروبية في تيلب نمل اليلت ال لتادط فاي المجااالت المب للاة  

Koegel 2009 وتساهع في  يا   جهابات ال لاصت لديهعن  ما تع مد بعا االم راتيجيات )

المس بدجة في تلل البراج  على  يا   ال لاعت االت ماعي في البيضة اليبيعياة لليلات باما بدا  

جعا ات ابيعية جة ال ر يا على وهمياة ال عاياا اللالبط المباشار  ويع بار ال ادنت باما بدا  

PRT  المحلبية العا ع على نمالاج ير اا علاى ال لاصات فاي البيضاة اليبيعياة عالج االم جابة

وتد المدانت العالتية الحدي اة ال اي تسااهع فاي  ياا   ال لاصات لادا افالااي اوط ابايراخ 

ايف ال لتدنوتر ا ام راتيجية عالج االما جابة المحلبياة علاى ن)اا ص ال لتاد فاي عاد  

الحساية والهادف جنهاا ال ادبيب علاى االما جابات ججاالت ومامية وجنها ال لاصات والمعالجاة 

ام راتيجية تحلياياة تسا بد   ابلل ل علايع المهاابات اللغلياة  PRTالسلل ية المعبللةن ويع بر 

وال عليت جن السلل يات الللبلية وو ملل يات االم  اب  الباتية باالباافة إلاى  ياا   جهاابات 

 ,Coolican, Smith & Grysonال لاصاات االت ماااعي وتحسااين المعالجااة الحسااية  

2010 ) 

يع بر ال نظيع الباتي والمبا ب  االت ماعياة جان افجالب الهاجاة ل حساين جهاابات اليلات 

تنلياة المهاا   PRTال لتدط وال ي يا ط إلى ال لاعت وال لاصت االت ماعي  وت ضمن فنياات 

الميللبة جن اليلتن وال عايا الللبط والمسا مر وتعاديع جعاا ات ابيعياة جرتبياة باما جابة 

اليلااتن  مااا وت ضاامن ججاااالت وناارا ج اات ا اب  الاابات والعاادب  علااى االماا جابة ل لتيهااات 

تاالي اليلات نلسااه ل حساين المهااابات ال اي يل عاار  PRTوابشاا ات ج عاد  ن وت محاالب فنياات 

 ات المبااا ب  الللظياة الميللباة ال  ساااخ اللغاة والعماات علاى تحساين الدافعيااةن  ات الاال اليهاا ج

 يساعد اليلت على ال لاصت الللظي والعدب  على ال عميع في جلااف جب للة 

ود يمكاان ال نبااا با  ساااخ  PRTواااد و هاارت ن ااا   بعااا الدبامااات ال ااي اماا بدج  

اعياة جعبللاة جان ناالي المباا ب  الللظياة افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد مالل يات ات م

ولبلل تلصي تلال الدباماات علاى تبناي باراج  جشاابهة ال سااخ اليلات المباا ب  االت ماعياة 
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 Koeael et al., 2001  وفي  بامة )Voos, Pelphtey &Tittel et al., 2013 ال ي )

للاين جان والااي على النشااا االت مااعي لادجا  ا PRTهدف  إلى جعرفة ولر ام بدا  فنيات 

ال لتااد و هاارت الن ااا   ود جهااابات اال باع االت ماااعي  ا ت عناادهع وفااي الاال  اللااة علااى 

فاي ا  سااخ المهاابات االت ماعياة لالالااي اوط ابايراخ ال لتاد ااا تاع  PRTوهمية فنيات

 تيبيق الل في البيضة اليبيعية لليلت 

ي بشاااكت عاااا  وافالااااي  ماااا اشاااابت اتااادا الدباماااات النما ياااة الحدي اااة ود افالاااا

م بالحيلانااتن وابااف إلاى ود ب الخ البيات  م ابيعياا ال لتديين بشكت ناط يظهرود اه ماجا

(   ماا Melson, 2003العالتي له تيلير ايجابي على اف ات االت ماعي لألالاي ال لتديين  

يعماات علااى تحسااين وبااعية واريعااة تلاالا اليلاات وتلا نااه وا سااابه جهااابات ج عااد   ج اات 

ل حكع الباتين االن بارن ال ر يا ال كاجت الحسي وال لاصت الللظي وغير الللظي باالباافة إلاى ا

بامااا بدا  ب ااالخ البيااات يلياااد االالااااي اوط  PRTالااال فاااعد عاااالج االمااا جابة المحلبياااة 

ابيراخ ايف في ال حليا النلسي وااله ماا  المشا رع وتكالين عالااة ايجابياة جاة الح)ااد 

 Marrtin& Farnum, 2002, Prothmann &fine 2014 ) 

( الاالم جان 21( ن بدباماة علاى  Ward et al, 2013هابا وااد ااا  واب  وونارود  

اوط ابيراخ ايف ال لتد بام بدا  ت)ميع المجملعة شبه ال جريبية اللاتد  نالي ف ارات 

ي  جنية ج سلسلة وج عيعة الن بااب العالااة باين ب الخ البيات العالتاي وال لاصات االت مااع

والمعالجة الحسية لدا االالاي ال لتديينن تع تيبيق البرناج  على عينة الدباماة لماد  عشار  

امااابية ج  اليااةن ي بعهااا ماا ة ومااابية انعيااا  لمعرفااة جاادا ااادب  افالاااي علااى االت لااا  باايلر 

البرناج  العالتي لر لخ البيت وتع جعابنة ن اا   العيااا العبلاي والبعادط وال  بعاي باما بدا  

جعياا تليا  وجعياا البروفايت الحسي وجعياا ال لاصت االت ماعين واشابت ن ا   الدباماة 

م فااي تلاصاالهع االت ماااعي والمعالجااة الحساايةن افجاار الاابط  ود تميااة افالاااي و هاارو تحساانا

م على تعلمهع  انت الل)ت الدبامي   انعكس ايجابا

ن اريااق ب االخ إلااى ود البرناااج  العالتااي عاا MACIQUES( 2103 مااا وشاااب  

البيت يساعد في اعا   تيهيت افالاي جن اوط ابيراخ ايف ال لتد وفي تحسين جهااباتهع 

الحر ية والنلسية واالت ماعيةن  ت الل جن نالي الحر ات االيعاعية للبيت ال ي تسااعد علاى 

تيلير ال لا د وتنسيق الحر ات والعضالت والملاصت والمهابات الحر ية الدايعة والحساية 

الحر ياة جمااا يبلااق بابيااة عااليااة وليعااة جااة البياات ويساااهع فااي تحسااين ال لاعاات وال لاصاات 

االت ماااعي لاادا االالاااي اوط االباايراخ ايااف ال لتااد  والاال  لااه يا ااد علااى ال اايليرات 

 االيجابية والعميعة لل دبيب على ب لخ البيت عن اريق عالج االم جابة المحلبية 

 مشكلة الدراسة:

بات الحسية لدا االالاي اوط ابايراخ اياف ال لتاد بنسابة  بيار ن تن شر االبيرا

ولااديهع اماا جابات تسااية غياار عا يااة للم ياارات العا يااة والمالمااةن واااد يباادو اليلاات ال لتاادط 
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للاابعا  ينااه ال يساامة فنااه ال يساا جيب عناادجا ينااا ط باماامه   ويبااالغ فااي ب و  وفعالااه تجااار 

س والشااع فعااد ي بااب اليلاات اللمااس والشااع اريعااة وصاالات جعينااة و اابلل بالنساابة لحامااة اللماا

ال  شاف البيضةن  ما ود البعا جنهع لديه تسامية شديد  للبرو   والحر وو لأللاع وفاي المعابات 

( لابا فاعد افالااي Tomchek & Dunn, 2007بعضهع يعاو  اللماس واالت)ااي الجسادط  

 يارات الحساية ولاديهع اوط ابيراخ اياف ال لتاد يعاانلد جان صاعلبات فاي االما جابة للم

بعف في العدب  على تنظيع الم يرات الحسية  السمعيةن الب)اريةن الشاميةن ال ابوقن الحر اة 

ووبااة الجسااع( ولااديهع اماا جابة غياار عا يااة للم ياارات الحساايةن فعلااى الاارغع ونهااع يساامعلد 

ن ويب)رود بشاكت ابيعاين اال ونهاع يبادود و اينهع ال يسامعلد وال يب)ارود تيادامن  الشااجي

2004 ) 

وتاااالر الب)اااا ص الحساااية لألالااااي اوط ابااايراخ اياااف ال لتاااد علاااى جهاااابات 

ال لاصاات االت ماااعين والاابط يحع ااد وتااد المحكااات افمامااية فااي تشاابيص اباايراخ ايااف 

ال لتدن وهابا الع)الب فاي عملياة ال لاصات االت مااعي ياالر علاى ماللع اليلات االت مااعي 

الع)االب فااي وبعااا  ال لاصاات االت ماااعين لاادا وجساا لا نضااجه االت ماااعين وت عااد  اشااكاي 

افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد اللبين لديهع بعف في ال لاصات وال لاعات االت مااعين 

 Charman& Stone, 2006 ) 

ويلاته هاالت افالااي صاعلبات فاي افنشاية االت ماعياة ج ات المشااب ة فاي العمات 

ماا جابة لل عليمااات وج ابع هااا بشااكت صااحيا الجماااعي واالماا جابة للملااااف االت ماعيااةن واال

م علااى جشاااب  هع االت ماعيااةن واااد اهاا ع  وماارعة وجعالجااة المعللجااات  اات الاال يااالر ماالبا

العاجلين جة افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد وبة ام راتيجيات وتعنيات ال دنت اللعالاة 

اللمساية والحر ياة لل غلب على صاعلبات ال لاصات والمعالجاة الحساية الب)اريةن والسامعية و

( وناالي الععاد الماباي  ا  االه ماا  Simpson& Myles, 2008وافتامايس الدانلياة   

وعالج االم جابة المحلبية باما بدا   PRT(ن ABAب يبيق فنيات تحليت السللع ال يبيعي  ِ

ب لخ البيت جن ابت المعالجين المهنيين ل حسين المعالجة الحساية وال لاصات االت ماعيحياث 

 هاارت إتاادا الدبامااات السااابعة ود افالاااي اوط اباايراخ ايااف ال لتااد فااي اليلللااة ا

المبكر  لديهع ام عدا  وبغبة واه ما  في العالاة جاة بعاا الحيلاناات وبعاا افلعااخ و  ار 

(  ماا وو ادت علاى ود Melson, 2003جن االه ما  وال علق جة االشاباط المحيياين بهاع  

ى اريعااة الجلاالا ال)ااحيحة باماا عاجة الظهاار وو الجلاالا اماا بدا  ب االخ البياات تساااعد علاا

باماا عاجة باالبااافة إلااى تحسااين ال االا د وباابت الاانلس واالن بااار وال ر يااا وال كاجاات الحسااي 

وال لاصت الللظي وغيار الللظاي  ماا وتسااهع فاي تعاياا جهاابات ال لاصات االت مااعي لادا 

 ( Prohmann et al.2011االالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد   

واد  ا  االه ما  ببعا البراج  الحدي ة ل نمية ال لاصت وال لاعت االت مااعي لألالااي 

اوط ابيراخ ال لتدن وجان وبر هاا الباراج  ال اي تع ماد علاى تيبياق فنياات تحليات الساللع 
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( عان ارياق ب الخ البيات  برنااج  عالتاي PRTواالما جابة المحلبياة   ABAال يبيعي 

وال لاعات االت مااعي والمعالجاة الحساية لادا افالااي اوط ابايراخ اياف ل نمية ال لاصت 

( إلااى ود ب االخ البياات يساااعد علااى تحسااين Fernandez, 2013ال لتاادن تيااث اشاااب  

المعالجة الحسية جن نالي الحر ات اليبيعية ال ي يا يهاا الح)ااد  المشاي والبباب والهابخ 

ر اات الم ااجناة فاي الهالات اليلاق وفاي واليلاق وو العادو(  لهاا تاا ط بامن ملسالة جان الح

البيضة اليبيعيةن وجان ناالي تلال الحر اات يكالد اليلات فاي تلاعات جسا مر جاة اليبيعاة وجاة 

المحييين بهن جن المادببين واالن)اا يينن تياث يظهار تغيارات واباحة علاى ماللع اليلات 

ونلاااا  بعااد ف ااارات ال اادبيب العالتاااين جمااا يسااااعدر فااي ال لاصااات وال لاعاات االت مااااعي

 ( Ernst, 2007المشكالت الحسية   

(ن إلااى ود االت)اااي بالح)اااد فااي البيضعااة اليبيعيااة وب االخ Falke, 2009ووشاااب  

البيت يبلق بابية عاالية وليعة وعميعة بين الشبص والح)ادن وتر ة البيت الم م لاة فاي 

ال الا د  المشي والببب والهابخ واليلاقن  لهاا تحلاا الحالاا لادا اليلات ال لتادط وتحسان

 وال نسيق الحر ي الع)بي واال با ي لدا اليلت 

 مااا يساااعد ب االخ البياات فااي تحسااين جهاااباتهع الحر يااة علااى المساا ليات الع)اابية 

م  والنلسية واالت ماعيةن وي ع الل جن نالي الحر ات لاللية افبعا  للح)ااد جماا يسااعد ويضاا

لات ولناات ال ادبيب ب ماابين جب للاة على تيالير ال الا د وال لاعات االت مااعي تياث يعال  الي

علااى  هاار الح)اااد الاابط باادوبر يحلااا بعااا العضااالت ال ااي تساااعد فااي تياالير جهاااباتهع 

م لر االخ البيات باامن Morey 2014الحر ياة والحساية    ( وجاان ال ايليرات االيجابيااة ويضاا

يااف نهاال  يااا   االه مااا  بالبيضااة المحييااة باليلاات و يااا   ال ر يااا وال كPRTتيبيااق فنيااات

وانبلااا  الساالل يات العدوانيااة وتياالير ال لاصاات الللظااي وغياار الللظااي وتحسااين ال لاعاات 

االت ماااعي و ياااا   المهااابات االت ماعياااة وتحسااين المعالجاااة الحسااية وجهاااابات ال لاصااات 

 ( Hernandez &Lujan, 2006االت ماعي  

اليبيعياة فاي  ما يعد ب لخ البيت اتدا اليرق العالتية ال ي تر ا علاى  وب البيضاة 

ا ساااخ اليلاات جهااابات ات ماعيااة ويساااعدهع علااى الاا بلص جاان بعااا الممابمااات الساالبية  

 Prothmann &Fine, 2011 م وال اي يمكان ابرا هاا جان ( وجان ال ايليرات االيجابياة ويضاا

نااالي العااالج بر االخ البياات هاال ال حساان فااي المهااابات االت ماعيااة وجهااابات االت)اااي 

ة الجساع والعال  الل)الية وال نسايق الحر اي النلساي والمروناة و ماا االت ماعي واللغة وتر ا

( ود اليلت ال لتدط النات ب لخ البيت يعال  بال لاصات بااليمااتات جان Gross 2009اشاب  

ناااالي اشاااابات الجساااع ج ااات تعبيااار اللتاااه واالت)ااااي باااالعين وجالجساااة تساااع الح)ااااد 

اليلاات لل عبياار عاان نلسااه جاان نااالي بمعنعال حساان فااي ال لاصاات غياار الللظااي الاابط يعاال  بااه 

فعد ووبا ود عملية ال دبيب العالتاي جان ناالي ,Fernandez( 2008ايماتات الجسع  وجا  
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ب لخ البيت فهي تساعد على نلا العلق عند افالاي او ابيراخ ايف ال لتاد وتحساين 

 ببت النلس وال ر يا واالن بار  

 عااالج االماا جابة المحلبيااة  PRTوجمااا ماابق ي ضااا ود ال اادنت العالتااي باماا بدا  

بامااا بد  ب ااالخ البيااات يسااااعد االالااااي اوط ابااايراخ اياااف ال لتاااد علاااى ال لاصااات 

االت ماعي في البيضة اليبيعية وتحسين المعالجة الحسية لديهعن وجن هابا المنيلاق وجان ناالي 

ع علاى جا اشابت اليه الدباماات الساابعة يعال  هابا البحاث بان بااب فعالياة برنااج  عالتاي ااا 

PRT  باماا بدا  ب ااالخ البيااات فاااي تحساااين المعالجااة الحسااابة وال لاصااات االت مااااعي لااادا

افالااي اوط ابايراخ اياف ال لتادن و ماا يل ار  البحاث ود يظهار تحسان فاي المعالجاة 

 الحسية وال لاصت االت ماعي لدا عينة البحث ال جريبية جعابنة بالعينة الضابية 

 فروض البحث:

 ل:الفرض الرئيسي األو

ياا ط البرناااج  ال اادبيبي إلااى تحسااين المعالجاة الحسااية لاادا افالاااي اوط اباايراخ 

 وي لر  جنه اللربين اللرعيين ال اليين: ايف ال لتد 

تلتد فروق اات  اللة ات)ا ية في العياا البعدط بين المجمالع ين ال جريبياة والضاابية   1

 تعاط فلر البرناج  ال دبيبي على جعياا المعالجة الحسية ل)الا المجملعة ال جريبية 

تلتااد فااروق اات  اللااة ات)ااا ية بااين العيامااين العبلااي والبعاادط علااى جعياااا المعالجااة   2

 الحسية للمجملعة ال جريبية ل)الا العياا البعدط تعاط فلر البرناج  ال دبيبي 

 الفرض الرئيسي الثاني:

افالااااي اوط ياااا ط البرنااااج  ال ااادبيبي إلاااى تحساااين ال لاصااات االت مااااعي لااادا 

 ابيراخ ايف ال لتد 

 وي لر  جنه اللربين اللرعيين ال اليين:

تلتد فروق اات  اللة ات)ا ية في العياا البعدط بين المجمالع ين ال جريبياة والضاابية   1

علااى جعياااا ال لاصاات االت ماااعي ل)ااالا المجملعااة ال جريبيااة تعاااط فلاار البرناااج  

 ال دبيبي 

ة بااين العيامااين العبلااي والبعاادط علااى جعياااا ال لاصاات تلتااد فااروق اات  اللااة ات)ااا ي  2

 االت ماعي للمجملعة ال جريبية ل)الا العياا البعدط تعاط فلر البرناج  ال دبيبي 

 هدف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى تعرف جدا فاعلية برناج  اا ع علاى ب الخ البيات باما بدا  

جاة الحساية وال لاصات االت مااعي لادا ن فاي تحساين المعال PRTعالج االم جابة المحلبية 

 افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد 

 أهمية البحث:
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يساااعد البرناااج  ال اادبيبي فااي نلااا المشااكالت الحساايةوال ي تااا ط إلااى  يااا   تكيااف   1

 اليلت ال لتدط جة البيضة اليبيعية المحيية به 

لاادا اليلاات  مااا يساااعد البرناااج  ال اادبيبي فااي تحسااين جهااابات ال لاصاات االت ماااعي   2

ال لتدط وال ي تا يعلى تعلع اليلات اارق ال لاصات الساليمة ويساهت علياه ال لاصات جاة 

 المج مة واالندجاج جة وفرا ر 

يمكاان للعاااجلين فااي ججاااي اباايراخ ايااف ال لتااد االماا لا   جاان ن ااا   البحااث وجاان   3

البرنااااج  ال ااادبيبي فاااي تحساااين المعالجاااة الحساااية وال لاصااات االت مااااعي لألالااااي 

 لتديين ال 

 يمكن ود تسهع ن ا   البحث ط الرات المك بة العربية   4

 مصطلحات البحث:

 اضطراب طيف التوحد:

يعرف ابيراخ ايف ال لتاد  ماا تاات فاي الادليت ال شبي)اي واالت)اا ي البااجس 

لالبايرابات الععليااة بينااه اباايراخ ع)اابي نماا ي تظهاار اعرابااه نااالي ماانلات اليلللااة 

ال لاصت وال لاعت االت ماعي وفي  هالب مالل يات وتر اات المبكر ن وي )ف بع)لب في 

نميية واه ماا  بينشاية واه ماجاات جحاد   وابايراخ فاي الب)اا ص الحساية  وياالر الال 

علااااى جهااااابات االن بااااار واال باع وال عليااااد واتبااااا  االواجاااار واالماااا عالية والعنايااااة بالاااابات 

 ( American Psychiatric Association, 2013وابيرابات الكال    

 التعريف االجرائي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:

هع افالاي المل حعين بمر ا اللفات ال ابة للجمعياة البحرينياة لالعاااة البهنياة وال لتاد 

 -6والبين  تع تشبي)هع جن ابت اليب النلسي بمملكة البحرين والابين ت اراوا اعماابهع باين 

   2017 -2016منلات للعا  الدبامي  10

 المعالجة الحسية:

هااي وماايلة نعاات البباارات والم ياارات البابتيااة فااي البيضااة إلااى الجهااا  الع)اابي عاان 

اريق الحلاان وجن لع تنظيمهاا واعيا هاا جعناى ج كاجات لهابر الم يارات ف كالد علاى ولرهاا 

 ( Gabriel & Hill, 2007االم جابات المب للة لللر  تسب نملر ونضجه الحسي  

 االجرائي للمعالجة الحسية:التعريف 

هااي تنظاايع وتحسااين جعالجااة الماادنالت الحسااية لاادا افالاااي اوط اباايراخ ايااف 

ال لتد المل حعين بمر ا اللفات جن نالي الدبتة ال ي يح)ت عليها افالاي جان عيناة البحاث 

 في المعياا المس بد  
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 التواصل االجتماعي:

ب ة نبراتهع وافكابهع وععللهع وجعرفاة هي ادب  اللر  على جشاب ة اينرينن وجشا

تاتاتهع والعمت على اشباعهان وت ضمن عملية ال لاعت االت مااعي باين جب لاف اففارا  وفاي 

 ( 2006جلااف ات ماعية جب للة  ابلتا ون 

 التعريف االجرائي للتواصل االجتماعي:

ال لاصات هل الدبتة ال ي يح)ت عليها اليلت ال لتدط جان عيناة البحاث علاى جعيااا 

 االت ماعي المس بد  

 عالج االستجابة المحورية:

يع)د به تلل  ال دنالت العالتية ال ي تهادف إلاى تادبيب افالااي علاى ال لاصات فاي 

البيضااة اليبيعيااة وهاال وتااد الماادانت العالتيااة الحدي ااة ال ااي تساااهع فااي  يااا   ال لاصاات لاادا 

جابات السالل ية المعبللاة لابعا افالاي اوط ابايراخ اياف ال لتاد وتادبيبهع علاى االما 

 ( Coolican, Simth & Gryson, 2010المحلاات والم يرات الحسية    

 عينة البحث:

( الااالم جاان االالاااي اوط اباايراخ ايااف ال لتااد جاان 16تكلناا  عينااة البحااث جاان  

المل حعااين بمر ااا اللفااات لل لتااد ال ااابة للجمعيااة البحرينيااة لالعااااة البهنيااة وال لتااد بمملكااة 

ن جعسااامين علاااى ججمااالع ينن تكلنااا  العيناااة 2017 -2016البحااارين فاااي العاااا  الدباماااي 

 2ا الب والعيناة الضاابية تكلنا  جان لمانياة والااي  5وناا  و  3ال جريبية جن لمانية والاي 

منلاتن ونمس والاي جن  8منلات بم لمت  10 -6ا لب تراوت  اعمابهع بين  6إنا  و 

غيار  4ناااعين و 4  جنهع غير نااعين وبالنسبة للعينة الضابية العينة ال جريبية نااعين ولال

 نااعين 

 منهج البحث:

تاع اماا بدا  المانه  شاابه ال جريبااي نظارام لمال م ااه لب)ااا ص العيناة وابيع هااان والاال 

للكشاف عان الار برنااج  ااا ع علاى افنشاية الحساية وونشاية ال لاصات االت مااعي باماا بدا  

بيت في تحسين المعالجة الحسية وال لاصت االت ماعي لادا عن اريق ب لخ ال PRTفنيات 

 افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد جن عينة البحث 

 محكات اختيار عينة البحث:

م للمحكات ال الية بعد جلافعاة وولياات وجالبهع علاى المشااب ة  تع ان ياب عينة البحث وفعا

 في البرناج  ال دبيبي جة وبناتهع 

م لمحكااات ال شاابيص المع مااد  فاااي  ود يكاالد اليلاات جاان اوط  1 اباايراخ ال لتاااد وفعااا

 المر ا 

م باعااااة ماامعية وو ب)اارية وو تر يااة ج)اااتبة تسااب ال عرياار   2 وال يكاالد اليلاات ج)ااابا

 اليبي وتعرير المر ا بعد تيبيق االن بابات ال شبي)ية المع مد  في المر ا 
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 ود يكلد اد اجضى على ال حااه بالمر ا و  ر جن منة  بامية   3

 أدوات البحث:

( بهادف المعيااا Dunn1999اعدا     Sensory Profileجعياا البروفايت الحسي: 

م للنظع الحسية لديهع وجدا تايلير الال علاى  إلى اياا ام جابة افالاي للملااف وافتدا  تبعا

اف ات الل يلي للمعالجة الحساية عناد االالااي فاي الحياا  اليلجياةن ويجياب علاى هابا المعيااا 

ووليات افجلب وو العا مين على بعاية اليلت ج ت المعلمينن وييبق علاى افشاباط جان عمار 

 نمس منلات وت ى ال انية عشر  وي كلد جن لمانية وبعا  هي:

المعالجاااة الحساااية السااامعيةن الب)اااريةن اللمسااايةن ال بواياااةن الشاااميةن الدهلياياااةن ال حمااات  -

 وال ناغع ووبة الجسع وتر  ه 

يف  ت بعد جن وبعاا  الب)اا ص الحساية ال اي يعيساها جعيااا البروفايات وفيما يلي تعر

 (:Dunn,1999 &Dunn, 2001الحسي  

 Auditory Processingالمعالجة السمعية  - أ

هي تدنت الملتات ال)لتية علاى هيضاة ملسالة جان البباببات وتسا عبلها نالياا جسا عبلة 

سمعي تيث ت ارتع فاي الما  تسية  انت افادن تن عت هبر الببببات بلامية الع)ب ال

 إلى وصلات تسمة ويدبع جعناها 

 Visual Processingالمعالجة البصرية  - ب

هي ادب  الدجا  والعين على  شف الملتاه الكهروجغناايساية للضالت ل لساير صالب  

اففق المنظلبن فالعين ترا الملتل ات وتمياا افلالاد وافشاكاي وتكشاف النالب عان 

الضاالت جاان عدمااة العااين يااا ط الاال إلااى انعكاااا ال)االب الظااال ن لاابا عناادجا يماار 

المنظاالب  علااى شاابكية العااين ال ااي تعاال  باادوبها بنعاات ال)االب  للاادجا  العااا ب علااى 

 إ با ها 

 Touch Processingالمعالجة اللمسية  -ج

هي ادب  افاراف على تمييا ممات افشيات وال عرف على ن)ا )ها فعناد جالجساة 

الجلد بل يلة الملصت للنهايات الع)بية ال ي تعل  باالما جابة افاراف لشيت جا يعل  

ونعاات ماامات المحسلمااات إلااى الاادجا  ليعاال  ب لساايرها وا با هااان فيميااا البشاان عاان 

 الناعع  ما يميا افميا الساننة عن الباب   

 Oral Processingالمعالجة التذوقية  -د

ي اال ياة جسا عبلة وت )ات هي عباب  عن باراعع ت جماة علاى اللسااد وت ر اب جان ناال

نالي برعع ال بوق بنهاياات ع)ابية تساية لنعات الساياالت الع)ابية إلاى الادجا  ليعياي 

 اشابات بنلعية الما   ملات تلل وو تاجا وو جر وو جالا 

 Olfactory Processingالمعالجة الشمية  -
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 يحد  بلاماية نهاياات ع)ابية تسامى ناالي شاع جسا عبلة تابوخ المالا  فاي المبااا

افنلي ل )ت إلى الباليا المس عبلةن وجنها إلى افع)اخ ت ى ت)ات إلاى الما  الابط 

 يعل  ب رتم ها إلى بوا ا ت ميا بها الملا  عن بعضها 

 Vestibular Processingالمعالجة الدهليزية  -

تسهع في تحديد وبة الجسع واتجاهات وتاا ه بالنسبة لجاابية افب  وتع ماد علاى 

 االنساد في اللرا  ببت تلا د تسع 

 Sensory Processing Related toالمعالجة الحسيية المتعلقية بالتحميلل التنيا    -

Endurance/ tone 

هي وعضات إتساا تس جيب بشكت جس مر للشد والحر اة فاي العضاالت والملاصات 

 وت ميا ود نظا  اتسامها ي ع بشكت جس مر بلتل  المالر 

 Modulation Related toالجسيد وحراتيي  التنظيي  السييلواي المتعلييع بوضييعية  -

Body Position and Movement 

والل ي ضمن العدب  على ال )لب البهني وال بييت وال نليب ل )رفات تر ياة ابا ياة 

 جلتهة الهدف 

 Social Communication Ques Honnaireمقييياا التواصييل االجتميياعي -2

Rutter, Bailey &Lord, 2010 

يهدف المعياا إلى تعدير ال لاصت االت ماعي لدا افالاي اوط ابايراخ اياف ال لتاد 

والل جان ناالي لاال  وبعاا  لل لاصات االت مااعي وهاي  ال لاصاتن ال لاعات االت مااعين 

السلل يات النميية(ن ويجيب عليه اللالدين وو جن يعال  برعاياة اليلات وو المعلماين بهادف 

بة فعرا  ال لتد ويمكن تيبيعه على افالاي جن وببة ال عرف على افعرا  الم)ات

 تبدو جل عين على لاللة وبعا : 40منلات فما فلق وي كلد المعياا جن 

( عباب  ويع)د به العمليات ال ي ي ع بها جشاب ة افنشية جاة 15وي كلد جن   التواصل: -1

ةن شالهية ج ات: اينرين في البيضة البابتية وال اي تا ع عان ارياق وفعااي تلاصالية بجايا

الكااال  وو غياار شاالهية ج اات االيمااات وو تر ااات اللتااه وو الجسااع وجنهااا جهااابات الكااال  

 والعرات  والك ابة واالم ما  

( عباااب  ويع)ااد بهااا ال اايلير الم بااا ي 15وي كاالد جاان   التفاعييل االجتميياعي المتبييادل: -2

لعملياة الم با لاة واالم جابة الم با لة لألشاباط فاي جلاااف وعالااات ات ماعياةن وهاي ا

بين اليلت ووفرا  عا ل ه وو تماع ه وو المحايت باه فاي جلااف وو ومات ات مااعي ويكالد 

 ال لاعت جن نالي اللغة وو العمت المش رع وو ال عاود في نشاا جعين 

عبابات ويع)د به مللع ج كرب غيار هاا ف يظهار 10وي كلد جن  السلوايات النمطية: -3

ي تكرابهاا جعظاع افتيااادن تظهار فااي وشاكاي عديااد  ب)الب  ج كارب  وتكاالد جن ظماة فاا
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يرتبت بعضها بالحلاا وبعضها بحر ة افاراف وجنها جاا يارتبت بحر اة الجساع وجنهاا 

 جا يرتبت بال لكير وو بيعلا جحد   واه ماجات جس حلا  على تلكير الشبص 

 الخصائص السيكومترية ألدوات البحث:

وات البحاث جان ناالي تيبيعهاا علاى عيناة تع ال حعق جان الب)اا ص السايكلج رية ال 

تلمياابام جاان اوط اباايراخ ايااف ال لتااد فااي جرا ااا ال لتااد بمملكااة البحاارين  20جكلنااة 

 ( منلات 9 -6تراوت  اعمابهع بين  

 أوالً: مقياا البروفايل الحسي "المعالجة الحسية"

 صدق المقياا:

 تع ال حعق جن صدق المعياا جن نالي:

ال)اادق الماارتبت بالمحاال  ال)اادق الب اعاادط( جاان نااالي تساااخ العالاااة االبتباايااة بااين  -

جعياا المعالجة الحسية وجعياا ال لاصت االت مااعي وبلغا  ايماة جعاجات االبتبااا باين 

  0.05وهبر ايمة ااته عند جس لا  اللة وات جن  0.05المعيامين 

بااية بين وبعا  المعياا جة بعضاها صدق االنساد الدانلي جن نالي تساخ العالاة االبت -

وهابر اايع اات  اللاة ات)اا يعة عناد 0.78 -0.48وتراوت  اايع جعااجالت االبتبااا باين 

بهابر اايع  0.90 -0.76وبين االبعا  والدبتة الكلية بلغ  بين 0.05جس لا  اللة وات جن 

  0.05اات  اللة ات)ا ية عند جس لا  اللة وات جن 

 ثبات المقياا:

عااق جاان لبااات المعياااا بيريعااة االتساااق الاادانلي بحساااخ جعا لااة  رونبااا  اللااا تااع ال ح

ن  ما هل جلبا في الجدوي 8.87–0.42تيث بلغ  ايع جعاجالت ال بات فبعا  المعياا بين 

 وي م ة المعياا ب بات تيد  1

 1جدول 

 يوضح معامالت ثبات مقياا البروفايل الحسي بحسب معادلة اروبناخ الفا

 ارونباخ الفا األبعاد

 0.86 المعالجة السمعية

 0.68 المعالجة الب)رية

 0.76 المعالجة اللمسية

 0.87 المعالجة ال بواية

 0.42 المعالجة الشمية

 0.74 المعالجة الدهلياية

 0.71 ال حمت وال ناغع

 0.70 الحر ة ووبة الجسع

 0.95 الدرجة الكلية
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 مقياا التواصل االجتماعي:

 المقياا:صدق 

 تع ال حعق جن صدق المعياا جن نالي:

 ال)دق ال باعدط  جن ناالي تسااخ العالااة االبتبااياة باين جعيااا  صدق المحك: -

البروفايت الحساي وجعيااا ال لاصات االت مااعي ويللا  ايماة جعاجات االبتبااا باين المعياماين 

  0.05وهي اات  اللة ات)ا ية عند جس لا وات جن  0.53

وتع ال حعق جان ناالي تسااخ العالااة االبتبااياة باين وبعاا   الداخلي:صدق االنسان  -

وبين االبعاا  والدبتاة 0.84 -0.38المعياا جة بعضها وتراوت  ايع جعاجالت االبتباا بين 

  0.94–0.57الكلية تراوت  بين 

تع ال حعق جن لبات المعياا جن نالي االن بااب الكلاي ولباات افبعاا   ثبات المقياا: -

االتساق الدانلي بحساخ جعا لة  رونبا  اللان تيث  ان  ايماة جعاجات ال باات بهابر  جن نالي

 مااا تااع ال حعااق جاان لبااات ابعااا  االن باااب تيااث تراوتاا  ااايع جعاااجالت ال بااات 0.90اليريعااة 

افجاار الاابط يشااير إلااى تم ااة االن باااب ب بااات تيااد  0.89 -0.55بيريعااة  رونبااا  اللااا بااين 

 2لبا في الجدوي الغرا  البحثن  ما هل ج

 2جدول 

 معامالت ثبات مقياا التواصل االجتماعي بمعادلة ارونباخ الفا

 ارونباخ الفا األبعاد

 0.88 ال لاصت

 0.89 ال لاعت االت ماعي

 0.55 الحر ات النميية

 0.90 الدبتة

 البرنامج التدريبي العالجي:

باما بدا  ب الخ البيات  PRTتع اعدا  برنااج  ااا ع علاى فنياات عاالج االما جابة المحلبياة 

 ل حسين المعالجة الحسية وال لاصت االت ماعي لدا افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد 

 الهدف العام من البرنامج:

ين ل حسا PRTيهدف البرنااج  ال ادبيبي العالتاي العاا ع علاى عاالج ب الخ البيات باما بدا  

 المعالجة الحسية وال لاصت االت ماعي لدا عينة البحث لمد  لمانية امابية ج  الية 

 األهداف الفرعية للبرنامج:

 ا ساخ افالاي المشاب ين في البرناج  جهابات االن بار المش رع والمبا ب  الباتية  -1

 تحسين ادب  افالاي على ال لاصت وال لاعت االت ماعي  -2

 وال ي تا ط إلى ال حسن في المعالجة الحسية  نلا المشكالت الحسية -3
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 محتوى البرنامج:

يح االط البرناااج  علااى افنشااية واالتااراتات ال مهيديااة ال ااي تيبااق جاان نااالي ماااعات  -1

 ال دبيب على ب لخ البيت 

 ولنات ب لخ البيت  PRTام بدا  عالج االم جابة المحلبية  -2

 شية ال دبيبية ال عايا الللبط والمباشر لألالاي عند تيبيق افن -3

 خطوات اعداد البرنامج:

تااع االاااال  علااى ججملعااة جاان الدبامااات السااابعة وافبحااا  ال ااي تناولاا  اماا بدا   -1

PRT جة ب لخ البيت في ججاي المعالجة الحسية وال لاصت االت ماعي ج ت  بامة:  لليلاد

( 2003( جيلسااالد  2002( جاااابتن وفاااابنع  2009( و رتااات وونااارود  2010وونااارود  

( ابنااس بفلناا  2013( واب و والساان  2013( فاالا وبرفياارط  2011برولماااد وفاااين  

(ن  لهااا ماااهم  فااي تحديااد ونشااية 2014( جاالبط  2009( تااروا  2009( فاالع  2007 

 البرناج  ال دبيبي 

تااع ان ياااب اماايبت للبياالي عباااب  عاان جدبمااة تاادبيب لللرومااية ت االافر بهااا جكلنااات  -2

وتديعااة بهااا اياالب وع)ااافير باايللاد ووتجااا  جب للااة امامااية ج اات االشااجاب العاليااة 

 وججملعة جن البيلي جب للة افتجا  

تع ان ياب ججملعة جن البيلي العربية افصيلة جان تياث الحجاع تكالد جنامابة لألالااي  -3

و  اار جاان البياالي المهجنااةن وتااع جراعااا  ود تكاالد ولاالاد البياالي جب للااة ليب اااب اليلاات 

 الح)اد البط يريدر 

يد ف ر  ال دبيب ماعة لكت الت في اليل  بلااة وببة مااعات فاي افمابل  وف ار  تع تحد -4

 ال دبيب وببة ويا  في  ت ومبل  وعد  افمابية لمانية ومابية 

تع ال نسيق جة صااتب جدبماة اللروماية ل ادبيب افشاباط  المادببين   المظمارين   -5

 لالهن ولنات ال دبيب على فنيات البرناج  و بلل تع تدبيب افجهات لمشاب  هع وا

 تطبيع البرنامج:

جااة ووليااات وجاالبهع وماابل  اباات الباادت بالبرناااج ن  تااع تهيضااة افالاااي باياااب  افماايبت -1

وجمابمااة ونشااية ج نلعااة جعهااع ج اات ال لاالين وب االخ لعبااة نشاابية ووناارا الك رونيااة 

لمجسااع ت)ااادن واللعااب فااي تديعااة االماايبت جااة تاالفير و وات السااالجة لهااع جاان ناالا  

 ووتبية وجالبس ناصة لر لخ البيت 

ابر وتعديع اف ت الباط بالح)ااد  العلاف تدبيب افالاي على لمس الح)اد البط ان  -2

 الباط ن الجابن جكعبات السكر 

وجهااات ووخ واتااد  علااى  يليااة  7تلباايا وشاارا وافااي للماادببين وفوليااات افجاالب   -3

  فااي بيضااة ابيعيااة  يريعااة جرتكااا  علااى PRTتيبيااق عااالج االماا جابة المحلبيااة  

 يت اليلتن والمدبخ  وبر فعت تلتيه اليلت ولنات ب لخ الب
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تع جنااشة ووليات افجلب والمدببين على االه ما  بالبيضة اليبيعياة المحيياة باليلات ولناات  -4

ن وال ااي تر ااا ل حسااين جهااابات ال لاصاات االت ماااعين PRTالر االخ والمرتبيااة باا  

 والمعالجة الحسية 

تعديع ال حليا الللبط واليبيعي لليلت جن ناالي جهماات ج لاوتاة فاي جسا لا ال)اعلبة  -5

 ة جن اليلتن تيث يبدو بمهمة مهلة وين هي بر لخ البيت وتعايار بشكت فلبط جيللب

تشجية المدببين على المشاب ة جة البات ين ابت ب الخ اليلات علاى البيات فاي ال ر ياا  -6

على جا يحاب اليلات واللعاب جعاه واعيا اه اف ات الابط يلضاله جان وتات تعاياا  افعياة 

ال لاصات جاة واراناه وجاة المادببين وي)ات اليلت ت ى ي)ت إلاى ال لاعات االت مااعي و

إلااى ال حساان فااي المعالجااة الحسااية لديااهن فد تميااة افالاااي جاان عينااة الدبامااة لااديهع 

جشا ت تسية تعلات جان ان بااهع وتر يااهع علاى الا علع وو المشااب ة فاي ماياق ات مااعي 

 تلاعلي 

ات ياتاات بناتم على الال فاعد ب الخ البيات العالتاي يعاد نشااا تساي جك اف يناماب 

م بمحييهع وتلاعالم جة اينرين   افالاي الحسية جن ناتية تعايا ان باههع ليكلنلا و  ر وعيا

باإلبااافة إلااى ود اماايبت البياات يعااد بيضااة ابيعيااة وغنيااة وجليضااة بمب لااف المحلاااات 

والم ياارات ج اات افلاالاد البيضيااةن وناالا  جب للااة جاان الحيلاناااتن بوا ااا جب للااة جاان الاهاالب 

اب وت ى الحيلانات  البيلين افغنا ن الييلبن المب)باتن افممد ن  العا"  ولابلل وافشج

ل عايااا PRTتااع ان ياااب جدبمااة المهااا ل االافر تلاال البيضااة اليبيعيااة وال ااي ت نامااب جااة جباادو

 ال لاصت االت ماعي وتحسين المعالجة الحسية عند افالاي جن عينة البحث 

 وصف البرنامج:

عاالج االما جابة  PRTو مااعات ال ادبيب علاى ب الخ البيات باما بدا  الجلسات ال دبيبية و

 تلسة جد   ت تلسة ماعة تدبيبية  32المحلبية تكلد البرناج  جن 

الهااادف الر يساااي لبرنااااج  ال ااادنت هااال تحساااين المعالجاااة الحساااية وجهاااابات ال لاصااات  -

افواجارن والمباا ب ن االت ماعي ج ت اللعب ال عاونين اللغة ال عبيرية واالم عباليةن واتبا  

وال لاصاات الب)اارطن االنب ااار المشاا رعن االماا جابة لالشاااباتن جهاااب  الضاابت الااباتي 

والمبا ب  الباتياة والدافعياةن تباا ي ال حياة: ب  ال حياةن والبادت بال حياةن فاي  اروف بيضياة 

عاجااة ت ااى ياا مكن افالاااي تعماايع جااا ي علملنااه ولنااات ف اار  ال اادبيب فااي وجااا ن و ااروف 

 للة جب 

 واد تع ام بدا  االم راتيجيات واللنيات ال عليمية وال دبيبية المب للة ج ت:

  تبخ ان بار افالاي ابت البدت بيط نشاا 

  م بشكت جس مر وج عية م وتسديا  اعيات تعليمات وابحة للظيا

  ال ر يا على اه ماجات اليلت في افنشية واللعب الحر الجماعي 
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 اااا ق وياا ع فيهااا تعريااف افالاااي  5-10دبيبيااة تساا غرق االعاادا  لكاات تلسااة وو ماااعة ت -

المشاب ين باف وات الملتل   في افميبت والمسا على الح)اد ولع اعياؤر شيت جان 

 جكعبات السكرن والجاب والعلف 

ي ع تشجية افالاي على لماس ال)اينية وو ال)احن الضاحتن الابط يلباة باه و ات البيات  -

 بيت اف ت وبال دبي  يعل  اليلت باعيات ال

م يبدو ال دبيب باللعب على ججسع الح)اد الم لفر في االميبت وب الخ الح)ااد  - واتيانا

 ايلين واللعب وال عرف على و وات العناياة بالبيات ج ات المشات والحاتاات افنرا وااد

يساااعد ال اادبيب علااى الح)اااد ايلااي مااهللة ب االخ اليلاات علااى البيااتن  مااا ويساااعد 

 العناية ولمس البيت على بنات عالاة اليلت جة البيت 

جاان االماا راتيجيات افمامااية فااي البرناااج  العالتااي ال اادبيبي عاان اريااق االماا جابة  -

جاة اليلات ولناات  ( جشاب ة ووليات افجلب وتادبيبهع علاى  يلياة ال عاجاتPRTالمحلبية  

 عملية ب لخ البيتن وتاويدهع بال عليمات ابت  ت تلسة وو ماعة ال دبيب 

 تع تعسيع الجلسات ال دبيبية إلى اببعة جراتت على النحل ال الي: -

المرتلة افولى: وهاي جرتلاة تمهيدياة يا ع اااال  المشااب ين جان افالااي ووولياات 

والماالا  ال ااي ياا ع االماا لا   جنهااا اباات ال اادبيب افجاالب والماادببين المساااندين علااى اف وات 

 ايعةن والهدف جنها الحد جن الق افالاي جن ب الخ البيات وال عارف علاى  15وتس مر لمد  

البيضة المحيية بهع لع تشجيعهع على لمس  العشاباب  وهال الن ار  البشابية ال اي تلباة للبيات 

ن وب الخ الح)ااد الميكاانيكي والضغت على الكرات المانرفاةن واللعاب بمجسامات البيالي

ايلين وتع اما بدا  الح)ااد ايلاي  نمالاج تمهيادط ل عاديع ال ادبيب اللعلاين وااد مااعد الال 

 على تحديد اليريعة المنامبة لكت الت عند ب لخ البيت في الجلسات ال الية 

المرتلااة ال انيااة: ييلااب جاان المشاااب ين ابتاادات الباالاات وجالبااس الحمايااة لااع ياا ع 

ي  جساعد  افالاي علاى عملياة ب الخ البياتن لاع تشاجيعهع جان ناالي المادببين علاى بال دب

النظر تلي افميبت جة اشابات للظية جعننة عند ب لخ البيت ج الم   اليد على الحلق  العاد  

في الر ابة لع واتدن النادن ولاللة وإلى افعلى والرتت اليمنى فلق لاع الجلالا فالق السارج 

فلق البيت لمد  عشر  اا ق  ود واف الحر ة إال عند الضروب  وتشجيعهع  والعملية جس مر 

على ال ر يا جن تللهع وعلى تر ة البيات لالما رنات وتلتياه افالااي إلاى النظار لليبيعاة 

وافشجاب الملتل   في افمايبت الما يعاخ المناا ر والاروا ا والحر اة الم)ااتبة لر الخ 

 البيت 

 ايعة وهاي جرتلاة ب الخ البيات اللعلاي وتاع ت)اميمها  20المرتلة ال ال ة: وجدتها 

ل حليا الب)ا ص الحسية وو المعالجة الحساية والمجااالت الحر ياة الجسامية وباال ر يا علاى 

تاويااد المشاااب ين بال لتيهااات المباشاار  الماا بدا  اف وات المساااند  لر االخ البياات و يليااة 

ظاة اليلات ولناات الحر اات ال اي يا يهاا وبة العد  واليدن والجللا على السرج وجن لع جالت
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البيت  المشي الببب والهبخ واليلق البليف والل بهدف تنسيق ال الا دن وولناات تلال الل ار  

ي ع ال لاصت جة افالاي جن ابت المدببين على اما بدا  اللغاة ال عبيرياة باالشااب  والحر اات 

ح)اد جما يساعد الل على تسان ال ي يلهمها افالاين والحلا  على وبعية افالاي فلق ال

 ال لكير بالمكاد والبيضة اليبيعية 

م تااع ال ي يااد علااى الماادببين اتبااا  الاعااد وامااس  وال ااي  PRTوفااي هاابر المرتلااة ويضااا

تضمن  ال ر يا على افشيات الملضلة لدا افالاي وال نلية في صعلبة المهمات جان الساهت 

م لمهمات تندبج في ال)اعلبة وال عاياا اللالبط والمسا مر وتعاديع ال عاياا  لع االن عاي تدبيجيا

اليبيعي المرتبت باما جابة اليلاتن جاة جالتظاة تر ياا المادببين علاى اتاتاة فارط ج نلعاة 

اي لل لاصت على مبيت الم اي ي ع ارا افمضلة عليهع  جا هبا ن جا لالد الال الح)اادن لألال

انظر إلى السماتن انظر إلى الع)للب ن صلق بيديل وفي تلل افمضلة  ما و اد عليهاا تعليماات 

PRT  انها تايد جان اادب  اليلات علاى ال لاصات الللظاي وبالنسابة لألالااي غيار الناااعين يا ع

باتبااا  ال عليمااات وال لتيهااات باماا بدا  تعااابير اللتااه وال لاصاات الب)اارط ال لاصاات جعهااع 

وااليماتات وتشجيعهع على ال لاصت وال لاعت جاة اليبيعاة وتسامية افلالاد ووعادا  االشاجاب 

والييلب والاهلبن وال عارف علاى االصالات ال اي يسامعلنها وال مياا بيانهعن وتعلياد بعضاهع 

 ي النمبتة الحية البعان وتعليد المدببين جن نال

 ااا ق ويا ع فاي هابر المرتلاة تهيضاة افالااي للنااوي جان  10المرتلة الرابعة: وجادتها 

علااى  هاار الح)اااد واتبااا  ال عليماااتن وبعااد ال رتاات وو الناااوي يعاال  اليلاات يبلااة الباالا  

وااعا  الح)اد وتنظيله باللرشا  الباصة والل باتبا  تعليمات المدببين والابط ييلاب جانهع 

ي نهاية الجلساةن جاااا تيعاع الح)اادن جا الم  ااعاع الح)ااد البناي وو ااعاع ت)اانلن باة ف

اللرشا  في الادلل  السايت  وبعاد االن هاات جان تمشايت الح)ااد وتدليكاهن ييلاب جانهع تلتياه 

ال حية والشكر للمدببين وافالاي اينرين وفي نهاية الدبا وو ال ادبيب ييلاب جان افالااي 

ضهع في الحديعاة تساب بغباة  ات الات  والال لاياا   تلااعلهع االت مااعي اللعب الحر جة بع

وتلاصاالهع باالبااافة إلااى اللعااب الحاار فااي الحشااي" افنضاار وعلااى افب  يساااعدهع علااى 

 ال بلص جن المشكالت الحسية 

 صدق البرنامج:

تع عر  البرناج  على ججملعة وعضات هيضة ال دبيس بجاجعة البلاي  العرباي وعاد  لمانياة 

( بدبتااة اماا اا جشااابع فااي ال ربيااة الباصااة باالبااافة إلااى 6( بدبتااة اماا اا و 2ماااتب ن  و

المشارفة اللنيااة بمر اا اللفااات لل لتاد ال ااابة للجمعياة البحرينيااة لالعاااة البهنيااة وال لتاد وتااع 

 تحكيع البرناج  جن تيث:

 جدا جال مة البرناج  للضة ال لتد  -

ات ال دبيبياااة للهااادف افماماااي للبرنااااج  جااادا جال ماااة عاااد  الجلساااات ونلعياااة الجلسااا -

 ال دبيبي 
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 جدا جال مة ونشية البرناج  وجراتله البمسة جة وهداف البحث  -

 % على جال مة البرناج  للهدف الم)مع فتله 90واد اتلق المحكملد بنسبة  -

 يلبا المراتت البمسة للبرناج   3والجدوي باع 

ن بامن PRTعاالج االما جابة المحلبياةن  تدوي يلبا تنليب البرناج  ال دبيبي عن ارياق

 ونشية ب لخ البيت العالتي 

 تس غرق  ت تلسة تدبيبية ماعة واتد  وفق البيلات البمس ال الية:

المراحل 

 "الخطوات"

 الوصف

المرتلااااة ال مهيديااااة 

 جدتها عشر  اا ق

 

 

 جالتظة 

 ييلب جن افالاي العيا  بالبيلات ال الية:

 لمس ن ر  البشب الملتل  في الدلل الباط  وعات العشباب   -

 الضغت على الكر  الميااية ل لريغ ال لتر ل هيضة اليلت  -

 تمشيت شعر تسن الح)اد بي وات تمشيت البيلي  -

الميكانيكي  نملاج وتمهيد اليلت لبادت الجلساة ال دبيبياة  ب لخ الح)ات -

 اللعلية ل حديد وفضت اريعة لكت الت لر لخ البيت 

المرتلاااة ال لتيهياااة 

 عشر  اا ق

 

 ييلب جن افالاي العيا  البيلات ال الية:

 لمس ن ر  البشب الم لاتد في غرفة الح)اد  بواق الح)اد   -

 اجساع تبت المعل   -

 د في الدلل الباط بيعا  البيلي وبة و ت الح)ا -

جرتلااااااااة ب اااااااالخ 

والنااااوي جااان علاااى 

 هر الح)اد عشر 

  اا ق

 ي ع ال ي د جن لبس افالاي البل   ووتبية ناصة لر لخ البيت  -

يعاال  اليلاات بمساااعد  الماادببين ب االخ البياات جااة تلتيااه اشااابات للظيااة  -

ججد   جن المدبخ ج الم  يعلي لليلت  باة يادع علاى السارج والعاد  فاي 

 بة الرتت اليمنى فلق السرج 3 2 1الر اخ 

تكاالد تر ااة الح)ااات فااي تلاال العشاار  اااا ق باادود تلاااف وبااال تلاعاات جاان  جالتظة

ند الضروب  لضماد تر يا افالاي ولناات الر الخ المدببين جة افالاي اال ع

على المنا ر والمشاهد والروا ا الملتل   في االميبت ل كلين صلب  اهنياة 

 عن تلل المشاهد واالم رنات جة تر ة الح)اد 

جرتلة ال ر يا على 

فنيااااااااااات عااااااااااالج 

االم جابة المحلبياة 

PRT  عشااااااااااااارود

  ايعة

 

 

 

 

ال ر يااا علااى تهيضااة افالاااي لر االخ البياالي لضااماد فااي هاابر المرتلااة ياا ع 

مالجة تالا نهع علاى  هار الح)ااد لاع يا ع تعاديع المسااند  الللظياة والجسادية 

لمساعد  اليلت على االم رنات واالم م ا  ولنات وتال ر علاى  هار الح)ااد 

 والمساند  الللظية والجسدية ج م لة في ايتي:

عكس اتجار الح)اد بشاد اللجاا  افن إجسل اللجا ن انعيف  لف  اف وا -

 ل غيير االتجارن  با اللجا  

اعيااات تلتيهااات وجساااند  لل لاصاات وال لاعاات جااة اليبيعااة فااي االماايبت  -

 ولنات ب لخ البيت بال دبي  

اعيات تلتيهات لليلت لل لاصت وال لاعت جة صلت الحيلانات والييالب  -
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 جالتظة  

اد ووبااااا  والهااالات والبيااالي افنااارا  ااابلل ال لاعااات جاااة ابيعاااة افلااال

 افشجاب 

 تشجية افالاي على اتبا  ابشا ات العا د وو المدبخ بع)د النمبتة  -

ابت البادت بهابر المرتلاة يا ع تعارف افالااي علاى و وات البيات ابات السارجن 

الر اخن اللجا     ال  والل بهدف بماد ال ي د جان ج ابعاة افالااي للمادبخ 

لال علاى السارج    وهكابان بعاد تين ييلب جنهع ج الم اجسال اللجاا ن باة بت

االن هااات جاان  اات جرتلااة ياا ع تااب ير افالاااي بيماامات وو وات البياات وو وات 

 الر لخ 

المرتلاااااة الب اجياااااة 

 عشر  اا ق

ي ع في هبر المرتلة تشجية افالاي على  تلتيه الشكر للمادببين وال حياة  -

 لألالاي اينرين 

 جساندتهع في الناوي جن على  هر الح)اد  -

تشاااجيعهع علاااى االجسااااع بحبااات المعااال  واعاااا   الح)ااااد إلاااى غرف اااه  -

  بوااه  

 تشجيعهع على اللعب الحر في تديعة االميبت تسب بغبة  ت الت  -

التحقع من تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( فيي القيياا القبليي لمقيياا التواصيل 

 االجتماعي.

جان وتات ال حعاق جان تكاافا ججمالع ي البحاث فيماا بينهماا اما بدج  إجراءات تكافؤ العينية: 

البات اااة االن بااااب العبلاااي لجمياااة االن باااابات اللرعياااة والدبتاااة الكلياااة وب يبياااق افماااللخ 

اإلت)ا ي الالجعلمي  جااد وي ناي( لن اا   االن باابات العبلياة تياث ي ضاا لناا ود ايماة  جااد 

لياة فاي تمياة االن باابات اللرعياة والدبتاة الكلياةن وي ني( المحسلبة و بار جان ايم هاا الجدو

( وهبا يشير إلى ود اللروق جا باين المجمالع ين 0.05( عند جس لا  اللة  16لعينة تجمها  

غياار جعناالط فااي هاابر االن بااابات وهاابا يا ااد تكااافا  ل ااا المجماالع ين اباات إتاارات ال جربااة 

  4الميدانية  و ما جلبا بالجدوي 

  4جدول 

 ين المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبارات القبليةالتكافؤ ب

 االبعاد

 -المجموعة الضابطة )ن

8) 

 -المجموعة التجريبية )ن

8) 
U Z الداللة 

االنحيييييييييييييراف  الوسيط

 الربيعي

االنحيييييييييييراف  الوسيط

 الربيعي

 0.72 0.26- 27.0 1.0 3.5 2.25 1.50 التواصل

التفاعيييييييييييييييييييل 

 االجتماعي

4.0 1.5 4.0 1.5 29.5 -0.53 0.72 

السيييييييييييلوايات 

 النمطية

1.5 1.5 2.5 1.25 28.0 -0.43 0.65 

 0.79 0.37- 28.5 2.5 10.0 3.5 8.50 الدرجة الكلية
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التحقع التكيافؤ المجميوعتين )التجريبيية والضيابطة( فيي القيياا القبليي لمقيياا البروفاييل 

 الحسي.

جان وتات ال حعاق جان تكاافا ججمالع ي البحاث فيماا بينهماا اما بدج  إجراءات تكافؤ العينية: 

البات اااة االن بااااب العبلاااي لجمياااة االن باااابات اللرعياااة والدبتاااة الكلياااة وب يبياااق افماااللخ 

االت)ا ي الالجعلمي  جااد وي ناي( لن اا   االن باابات العبلياة تياث ي ضاا لناا ود ايماة  جااد 

ليااة فااي تميااة االن بااابات اللرعيااة والدبتااة الكليااة وي نااي( المحساالبة و باار جاان ايم هااا الجدو

( وهابا يشاير إلاى ود جاا باين المجمالع ين غيار 0.05( عند جسا لا  اللاة  16لعينة تجمها  

جعنلط في هبر االن بابات وهبا يا د تكاافا  ل اا المجمالع ين ابات إتارات ال جرباة الميدانياة  

  5و ما جلبا بالجدوي 

  5جدول 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات القبليةالتكافؤ بين 

 المتغير

 -المجموعة الضابطة )ن

8) 

 -المجموعة التجريبية )ن

8) 
U Z الداللة 

االنحيييييييييييييييراف  الوسيط

 الربيعي

االنحيييييييييييييييراف  الوسيط

 الربيعي

المعالجيييييييييييييييييييية 

 السمعية

44.0 9.0 49.0 8.20 18.5 -1.45 0.16 

المعالجيييييييييييييييييييية 

 البصرية

61.5 5.25 63.5 2.5 22.5 -1.00 0.33 

المعالجيييييييييييييييييييية 

 اللمسية

39.5 5.0 40.0 5.0 25.0 -0.74 0.51 

المعالجيييييييييييييييييييية 

 التذوقية

33.5 8.75 28.5 6.70 31.0 -0.10 0.92 

 0.65 0.50- 27.5 3.37 34.0 1.0 34.0 المعالجة الشمية

المعالجيييييييييييييييييييية 

 الدهليزية

42.0 3.50 44.0 2.87 22.0 -1.05 0.33 

 0.28 1.11- 21.5 3.25 46.0 1.5 43.0 التحمل والتنا  

الحراييية ووضييي  

 الجس 

33.0 3.1 35.0 4.25 20.0 -1.26 0.23 

 0.28 1.15- 21.0 26.0 344.0 19.5 330.0 الدرجة الكلية

 نتائج البحث:

 الفرض الرئيس األول:

يااا ط البرناااج  ال اادبيبي إلااى تحسااين المعالجااة الحسااية لاادا افالاااي اوط اباايراخ ايااف 

 وي لر  جنه اللربين اللرعيين ال اليين: ال لتد 
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تلتاااد فاااروق اات  اللاااة ات)اااا ية فاااي العيااااا البعااادط باااين المجمااالع ين ال جريبياااة أوالً: 

والضابية على جعياا البروفايت الحسي ل)الا المجملعة ال جريبياة تعااط افلار لاع ال حعاق 

البعدط جان ناالي اما بدا  ان بااب جن اللروق بين المجملعة ال جريبية والضابية في العياا 

 جاد وي ني للمجملعات المس علة 

  6جدول 

قي  الوسيط واالنحراف الربيعي لالختبار البعدي وقيمة مان ويتني المحسوبة ودالالتها 

 اإلحصائية لنتائج االختبارات )للمجموعة التجريبية والضابطة(

 األبعاد

 (8المجموعة الضابطة )ن= 
المجموعة التجريبية )ن= 

8) 
U Z الداللة 

 الوسيط
االنحراف 

 الربيعي
 الوسيط

االنحراف 

 الربيعي

 0.001 3.169- 2.0 2.0 51.0 2.5 44.0 المعالجة السمعية

 0.038 2.10- 12.0 4.5 70.0 4.5 63.50 المعالجة البصرية

 0.021 2.27- 10.50 2.5 45.5 6.0 40.0 المعالجة اللمسية

 0.007 2.68- 7.00 4.5 39.5 7.5 34.0 المعالجة التذوقية

 0.878 0.19- 30.0 1.5 35.0 1.0 35.0 المعالجة الشمية

المعالجة 

 الدهليزية
43.0 1.5 50.0 3.5 8.50 -2.477 0.01 

 0.02 2.27- 10.5 2.5 51.0 1.5 44.0 التحمل والتنا  

الحراة ووض  

 الجس 
35.0 2.0 43.0 3.5 5.0 -2.86 0.003 

 0.001 2.99- 3.5 7.5 381.0 7.0 330.0 الدرجة الكلية

والابط يظهار فياه ايماه اللمايت واالنحاراف الربعاي لبعاد  6جن نالي اإلااال  علاى الجادوي 

(ن إجاا 44.0 المعالجة السمعية( لالن باب البعادط وللمجملعاة الضاابية بلغا  ايماة اللمايت  

(ن وجان ناالي جالتظ ناا لهابر الماشارات 51.0اللمايت   المجملعة ال جريبية فعد بلغ  ايماة

نراهااا ايمااة فيمااا يبااص االن بااابين للمجماالع ينن وهاابا ياادي علااى وتاال  فااروق جااا بااين 

االن بااابين  ولبياااد تعيعااة هاابر اللااروق تااع اماا بدا  ان ياااب الالجعلمااي  ان باااب جاااد وي نااي( 

(ن وعنااد 2.0با االن باااب بمعااداب  للعينااات الم نااا ر ن وجنااه تاااتت ايم ااه المحساالبة لن ااا   هاا

(ن إاد هنالاال فااروق جعنليااة بااين المجماالع ين ول)ااالا المجملعااة 0.001جساا لا  اللااة  

 ال جريبية 

وجااا يحعااد  المعالجااة الب)اارية( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف الربعااي لالن باااب 

لعاة ال جريبياة فعاد بلغا  (ن إجا المجم63.5البعدط وللمجملعة الضابية بلغ  ايمة اللميت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا يبااص 70.0ايمااة اللماايت  

االن بابين للمجملع ينن وهبا يدي على وتل  فاروق جاا باين االن باابينن ولبيااد تعيعاة هابر 

تااتت  اللروق تع اما بدا  ان بااب الالجعلماي  ان بااب جااد وي ناي( للعيناات الم ناا ر ن وجناه
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( وعناد جسا لا  اللاة 16(ن لعيناة تجمهاا  12.0ايم ه المحسلبة لن ا   هبا االن باب بمعداب  

 (ن ااد هنالل فروق جعنلية بين المجملع ين ول)الا المجملعة ال جريبية 0.03 

وبالنسية لبحعد  المعالجة البواية( والبط يظهر فيه ايماة اللمايت واالنحاراف الربعاي لالن بااب 

(ن وجاا المجملعاة ال دبيبياة فعاد بلغا  34.0للمجملعة الضاابية بلغا  ايماة اللمايت  البعدط 

(ن وجاان نااالي جالتظااة الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا يبااص االن بااابين 39.0اللماايت  

للمجملع ينن وهبا يدي على وتال  فاروق جاا باين االن باابين  ولبيااد تعيعاة هابر اللاروق تاع 

 باااب جاااد وي نااي( للعينااات الم نااا ر ن وجنااه تاااتت ايم ااه اماا بدا  ان باااب الالجعلمااي  ان

( وعناااد جسااا لا  اللاااة 16(ن لعيناااة تجمهاااا  7.5المحسااالبة لن اااا   هااابا االن بااااب بمعاااداب  

 (ن ااد هنالل فروق جعنلية بين المجملع ين ول)الا المجملعة ال جريبية 0.007 

واالنحاراف الربعاي لالن باااب و ابلل بعاد  المعالجاة الشامية( والابط يظهاار فياه ايماة اللمايت 

(ن وجاالمجملعاة ال جريبياة فعاد بلغا  35.0البعدط وللمجملعة الضابية بلغ  ايماة اللمايت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا يبااص 35.5ايمااة اللماايت  

تعيعاة  االن بابين للمجملع ينن وهبا يدي على عد  وتال  فاروق جاا باين االن باابين  ولبيااد

هبر اللروق ام بدج  البات ة ان باب الالجعلمي  ان باب جاد وي ني( للعينات الم نا ر ن وجناه 

( وعناد جسا لا 16(ن لعينة تجمها  30.0تاتت ايم ه المحسلبة لن ا   هبا االن باب بمعداب  

 (ن ااد ال تلتد فروق جعنلية بين المجملع ين في هبا الم غير 0.05 اللة و بر جن  

ا بحعااد  المعالجااة الدهليايااة( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف الربعااي لالن باااب وجاا

(ن وجاالمجملعاة ال جريبياة فعاد بلغا  43.0البعدط وللمجملعة الضابية بلغ  ايماة اللمايت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا يبااص 50.0ايمااة اللماايت  

نن وهبا يدي على عد  وتال  فاروق جاا باين االن باابين  ولبيااد تعيعاة االن بابين للمجملع ي

هبر اللروق ام بدج  البات ة ان باب الالجعلمي  ان باب جاد وي ني( للعينات الم نا ر ن وجناه 

( وعناد جسا لا 16(ن لعيناة تجمهاا  8.5تاتت ايم ه المحسلبة لن ا   هبا االن بااب بمعاداب  

هنالاال فااروق جعنليااة بااين المجماالع ين ول)ااالا المجملعااة  (ن ااد0.01 اللااة و باار جاان  

 ال جريبية 

لبحعد  المعالجة  ال حمت وال ناغع( والبط يظهر فيه ايماة اللمايت واالنحاراف الربعاي  وبالنسبة

(ن وجاالمجملعاة ال جريبياة 44.0لالن باب البعدط وللمجملعاة الضاابية بلغا  ايماة اللمايت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا 51.0فعااد بلغاا  ايمااة اللماايت  

يبص االن بابين للمجملع ينن وهبا يدي على وتل  فروق جا بين االن بابين  ولبيااد تعيعاة 

هبر اللروق ام بدج  البات ة ان باب الالجعلمي  ان باب جاد وي ني( للعينات الم نا ر ن وجناه 

( وعناد جسا لا 16(ن لعينة تجمها  10.5ن باب بمعداب  تاتت ايم ه المحسلبة لن ا   هبا اال

 (ن ااد هنالل فروق جعنلية بين المجملع ين ول)الا المجملعة ال جريبية 0.02 اللة  
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وجا بحعد  الحر ة ووبة الجسع( والبط يظهر فياه ايماة اللمايت واالنحاراف الربعاي لالن بااب 

(ن وجاالمجملعاة ال جريبياة فعاد بلغا  35.0البعدط وللمجملعة الضابية بلغ  ايماة اللمايت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا يبااص 43.0ايمااة اللماايت  

االن بابين للمجملع ينن وهبا يدي على وتال  فاروق جاا باين االن باابين  ولبيااد تعيعاة هابر 

الم ناا ر ن وجنااه  اللاروق اما بدج  البات ااة ان بااب الالجعلمااي  ان بااب جاااد وي ناي( للعينااات

( وعناد جسا لا 16(ن لعيناة تجمهاا  5.0تاتت ايم ه المحسلبة لن ا   هبا االن بااب بمعاداب  

(ن ااد هنالاال فااروق جعنليااة بااين المجماالع ين ول)ااالا المجملعااة 0.003 اللااة و باار جاان  

 ال جريبية 

 ً المعالجااة  : تلتااد فااروق اات  اللااة ات)ااا ية فااي العياااا العبلااي والبعاادط علااى جعيااااثانيييا

 الحسية للمجملعة ال جريبية ل)الا العياا البعدط تعاط فلر البرناج  ال دبيبي 

تع ال حعق جان اللاروق باين العياماين العبلاي والبعادط علاى جعيااا العالجاة الحساية للمجملعاة 

 يلبا الل  7ال جريبية جن نالي ام بدا  ان باب ولكل سنن تدوي 

  7جدول 

 قي  الوسيط واالنحراف الربعي لالختبارين القبلي والبعدي ولكواسن المحسوبة

 ودالالتها االحصائية لنتائج اختبارات )للمجموعة التجريبية(

 المتغير

 (8االختبار البعدي )ن=  (8االختبار القبلي )ن= 

U Z الداللة 
 الوسيط

االنحراف 

 الربيعي
 الوسيط

االنحراف 

 الربيعي

 0.001 2.37- 2.0 2.0 51.0 8.25 49.0 السمعية المعالجة

 0.02 2.33- 4.5 4.5 70.0 2.5 63.5 المعالجة البصرية

 0.01 2.53- 2.0 2.5 45.5 5.0 40.0 المعالجة اللمسية

 0.02 2.31- 4.5 4.5 39.5 6.75 28.5 المعالجة التذوقية

 0.40 0.84- 1.5 1.5 35.0 3.37 34.0 المعالجة الشمية

 0.04 2.03- 3.5 3.5 50.0 2.87 44.0 المعالجة الدهليزية

 0.16 1.40- 3.0 2.5 51.0 3.25 46.0 التحمل والتنا  

الحراة ووض  

 الجس 
35.0 4.25 43.0 3.5 3.5 -2.03 0.04 

 0.05 1.96- 0.27 7.5 381.0 26.0 344.0 الدرجة الكلية

-2.33المحسلبة لن ا   هابا االن بااب بمعاداب   zوجنه تاتت ايمة ولكل سن بماشر 

(ن ااد هنالال فاروق جعنلياة باين االن باابين 0.02( وعند جسا لا  اللاة  8(ن لعينة تجمها  

 ول)الا االن باب البعدط 

وجا  المعالجة الحسية( والبط يظهر فيه ايمة اللمايت واالنحاراف الربعاي فاي االن بااب العبلاي 

ن وبعد إترات االن بااب البعادط لالن بااب وللمجملعاة نلساها بلغا  (40.0بلغ  ايمة اللميت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا يبااص 45.5ايمااة اللماايت  

االن بابين العبلي والبعدطن وهبا يادي علاى وتال  فاروق باين االن باابين  وجناه تااتت ايماة 
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( وعناد 8( لعيناة تجمهاا  2.53-اب بمعاداب  المحسلبة لن اا   هابا االن با zولكل سن بماشر 

 (ن ااد هنالل فروق جعنلية بين االن بابين ول)الا االن باب البعدط 0.01جس لا  اللة  

وجا  المعالجة البواية( والبط يظهر فيه ايمة اللمايت واالنحاراف الربعاي فاي االن بااب العبلاي 

ط لالن بااب وللمجملعاة نلساها بلغا  (ن وبعد إترات االن بااب البعاد28.5بلغ  ايمة اللميت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا يبااص 39.5ايمااة اللماايت  

االن بابين العبلي والبعدطن وهبا يدي على وتل  فروق جا بين االن بابين  وجنه تااتت ايماة 

( وعناد 8تجمهاا  ( لعيناة 2.31-المحسلبة لن اا   هابا االن بااب بمعاداب   zولكل سن بماشر 

 (ن ااد هنالل فروق جعنلية بين االن بابين ول)الا االن باب البعدط 0.02جس لا  اللة  

وجا  المعالجة الشمية( والبط يظهر فيه ايماة اللمايت واالنحاراف الربعاي فاي االن بااب العبلاي 

ا بلغا  (ن وبعد إترات االن بااب البعادط لالن بااب وللمجملعاة نلساه34.0بلغ  ايمة اللميت  

(ن وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا ج عاببااة فيمااا يبااص 35.0ايمااة اللماايت  

االن بابين العبلي والبعدطن وهبا يدي على عد  وتل  فروق جا بين االن باابين  وجناه تااتت 

( 8( لعيناة تجمهاا  0.84-المحسالبة لن اا   هابا االن بااب بمعاداب   zايمة ولكل سان بماشار 

(ن ااد ال يلتاااد هنالااال فاااروق جعنلياااة باااين االن باااابين العبلاااي 0.05 اللاااة   وعناااد جسااا لا

 والبعدط 

وجااا  المعالجااة الدهليايااة( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف الربعااي فااي 

(ن وبعاااد إتااارات االن بااااب البعااادط لالن بااااب 44.0االن بااااب العبلاااي بلغااا  ايماااة اللمااايت  

(ن وجان ناالي جالتظ ناا لهابر الماشارات نراهاا 50.0ت  وللمجملعة نلسها بلغ  ايمة اللماي

جب للاااة فيماااا يباااص االن باااابين العبلاااي والبعااادطن وهااابا يااادي علاااى وتااال  فاااروق جاااا باااين 

-المحسالبة لن اا   هابا االن بااب بمعاداب   zاالن بابين  وجنه تااتت ايماة ولكل سان بماشار 

لااال فاااروق جعنلياااة باااين (ن ااد هنا0.04( وعناااد جسااا لا  اللاااة  8( لعيناااة تجمهاااا  2.03

 االن بابين ول)الا االن باب البعدط 

وجا  المعالجة ال حمت وال نااغع( والابط يظهار فياه ايماة اللمايت واالنحاراف الربعاي 

(ن وبعااد إتاارات االن باااب البعاادط لالن باااب 46.0فااي االن باااب العبلااي بلغاا  ايمااة اللماايت  

ي جالتظ ناا لهابر الماشارات نراهاا (ن وجان ناال51.0وللمجملعة نلسها بلغ  ايمة اللمايت  

ج عاببااة فيماااا يباااص االن باااابين العبلاااي والبعااادطن وهااابا يااادي علاااى وتااال  فاااروق جاااا باااين 

-المحسالبة لن اا   هابا االن بااب بمعاداب   zاالن بابين  وجنه تااتت ايماة ولكل سان بماشار 

جعنلياة باين  (ن ااد ال يلتد هنالل فاروق0.05( وعند جس لا  اللة  8( لعينة تجمها  1.40

 االن بابين ول)الا االن باب البعدط 

وجااا  المعالجااة الحر ااة ووبااة الجسااع( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف 

(ن وبعد إترات االن باب البعدط لالن بااب 35.0الربعي في االن باب العبلي بلغ  ايمة اللميت  

(ن وجان ناالي جالتظ ناا لهابر الماشارات نراهاا 43.0وللمجملعة نلسها بلغ  ايمة اللمايت  
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جب للاااة فيماااا يباااص االن باااابين العبلاااي والبعااادطن وهااابا يااادي علاااى وتااال  فاااروق جاااا باااين 

-المحسالبة لن اا   هابا االن بااب بمعاداب   zاالن بابين  وجنه تااتت ايماة ولكل سان بماشار 

جعنلياااة باااين  (ن ااد هنالااال فاااروق0.04( وعناااد جسااا لا  اللاااة  8( لعيناااة تجمهاااا  2.03

 االن بابين ول)الا االن باب البعدط 

وجااا  الدبتااة الكليااة لمعياااا المعالجااة الحسااية( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف 

(ن وبعااد إتاارات االن باااب البعاادط 344.0الربعااي فااي االن باااب العبلااي بلغاا  ايمااة اللماايت  

(ن وجااان ناااالي جالتظ ناااا لهااابر 381.0لالن بااااب وللمجملعاااة نلساااها بلغااا  ايماااة اللمااايت  

الماشرات نراها جب للة فيما يبص االن بابين العبلي والبعدطن وهبا يادي علاى وتال  فاروق 

المحسلبة لن ا  ا   ه   ا با  zجا بين االن ب       ابين  وجنه ت         اتت ايمة ولكل سن بماشر 

(ن ااد هنالاال 0.05 اللااة  ( وعنااد جساا لا 8( لعينااة تجمهااا  1.96-االن ب اا اب بمع   اا داب  

 فروق جعنلية بين االن بابين ول)الا االن باب البعدط 

 حج  األثر: 

باماا بدا  ب االخ البياات ل حسااين المعالجااة  PRTلل حعااق جاان تجااع افلاار لبرناااج  

(ن Cohen’sالحسية  الدبتة الكلية( تع تسااخ ايماة تجاع افلار للبرنااج  باما بدا  جعا لاة  

وهابر العيماة تعاا ي  0.47فينهاا تسااوط  0.05فلر عند جس لا  اللة>تيث بلغ  ايمة تجع ا

 المس لا الم لمت جن افلر 

الفرض الرئيسي الثاني: يؤدي البرنامج التدريبي إلى تحسيين مهيارات التواصيل االجتمياعي 

 لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

 ويتفرع من  الفرضين الفرعيين التاليين:

 اللاة إت)اا ية فاي العيااا البعادط باين المجمالع ين ال جريبياة والضاابية  تلتد فاروق أوالً:

 على جعياا ال لاصت االت ماعي ل)الا المجملعة ال جريبية تعاط فلر البرناج  ال دبيبي 

تااع ال حعااق جاان اللااروق بااين المجملعااة الضااابية وال جريبيااة فااي العياااا البعاادط جاان نااالي 

 يلبا الل  8 علة  وتدوي ام بدا  جاد وتني للمجملعات المس

  8جدول 

قي  الوسيط واالنحراف الربيعي لالختبار البعدي وقيمة مان ويتني المحسوبة ودالالتها 

 االحصائية لنتائج االختبارات )للمجوعتين التجريبية والضابطة(

 االبعاد

 (8 -المجموعة التجريبية )ن (8 -المجموعة الضابطة )ن

U Z الداللة 
 الوسيط االنحراف الربيعي الوسيط

االنحراف 

 الربيعي

 0.01 2.45- 9.0 2.0 3.5 2.12 1.850 التواصل

 0.01 2.38- 9.5 1.5 4.0 1.5 1.75 التفاعل االجتماعي

السلوايات 

 النمطية
1.50 1.85 2.5 1.85 9.0 -2.49 0.01 

 0.002 2.94- 4.0 2.5 10.0 3.0 8.50 الدرجة الكلية
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والابط يظهار فياه ايماة اللمايت واالنحاراف الربعاي لبعاد  8جن نالي االااال  علاى الجادوي 

(ن إجاا المجملعاة 1.85 ال لاصت( لالن باب البعدط للمجملعة الضابية بلغ  ايماة اللمايت  

(  وجن نالي جالتظ ناا لهابر الماشارات نراهاا جب للاة 3.0ال جريبية فعد بلغ  ايمة اللميت  

فيما يباص االن باابين للمجمالع ينن وهابا يادي علاى وتال  فاروق جاا باين االن ب      ا ابين  

ولبيااااد نعيعاااة هااابر اللاااروق تاااع امااا بدا  ان بااااب الالجعلماااي  ان بااااب جااااد وي ناااي( للعيناااات 

( 9.0ا  اا   ه   اا با االن ب اا اب بمع   اا داب  الم نااا ر ن وجنااه ت        اا اتت ايم ااه المحساالبة لن 

(ن ااد هنالل فاروق جعنلياة باين المجمالع ين ول)االا المجملعاة 0.01وعند جس لا  اللة  

 ال جريبية 

وجااا بالنساابة لبعااد  ال لاعاات االت ماااعي( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف 

(ن إجااا المجملعااة 1.75اللماايت  الربعاي لالن باااب البعاادط وللمجملعااة الضااابية بلغاا  ايمااة 

(  وجن نالي جالتظ ناا لهابر الماشارات نراهاا جب للاة 4.0ال جريبية فعد بلغ  ايمة اللميت  

فيما يباص االن باابين للمجمالع ينن وهابا يادي علاى وتال  فاروق جاا باين االن ب      ا ابين  

م ناااا ر ن وجناااه ولبيااااد تعيعاااة هااابر اللاااروق تاااع امااا بدا   ان بااااب جااااد وي ناااي( للعيناااات ال

( 16( لعيناة تجمهاا  9.5ت         اتت ايم اه المحسالبة لن ا  ا   ه   ا با االن ب ا اب بمع   ا داب  

(ن ااد هنالل فاروق جعنلياة باين المجمالع ين ول)االا المجملعاة 0.01وعند جس لا  اللة  

 ال جريبية 

الربعااي  وجااا بحعااد  الحر ااة النمييااة( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف

(ن إجاا المجملعاة ال جريبياة 1.50لالن باب البعدط وللمجملعة الضابية بلغ  ايماة اللمايت  

(  وجاان نااالي جالتظ نااا لهاابر الماشاارات نراهااا جب للااة فيمااا 2.50فعااد بلغاا  ايمااة اللماايت  

يبص االن بابين للمجملع ينن وهبا يدي على وتل  فاروق جاا باين االن ب      ا ابين  ولبيااد 

ة هاابر اللااروق تااع اماا بدا   ان باااب جاااد وي نااي( للعينااات الم نااا ر ن وجنااه ت        اا اتت تعيعاا

( وعناد جسا لا 16( لعيناة تجمهاا  9.5ايم ه المحسلبة لن ا     ه    با االن ب ا اب بمع   ا داب  

 (ن ااد هنالل فروق جعنلية بين المجملع ين ول)الا المجملعة ال جريبية 0.01 اللة  

تااة الكليااة( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف الربعااي لالن باااب البعاادط وجااا  الدب

(ن إجااا المجملعااة ال جريبيااة فعااد بلغاا  ايمااة 8.5وللمجملعااة الضااابية بلغاا  ايمااة اللماايت  

(  وجن نالي جالتظ نا لهبر الماشرات نراهاا جب للاة فيماا يباص االن باابين 10.0اللميت  

تل  فروق جا بين االن ب      ا ابين  ولبيااد تعيعاة هابر اللاروق للمجملع ينن وهبا يدي على و

تااع اماا بدا   ان باااب جاااد وي نااي( للعينااات الم نااا ر ن وجنااه ت        اا اتت ايم ااه المحساالبة 

(ن 0.01( وعناد جسا لا  اللاة  16( لعيناة تجمهاا  4.0لن ا     ه   ا با االن ب ا اب بمع   ا داب  

 لمجملع ين ول)الا المجملعة ال جريبية ااد هنالل فروق جعنلية بين ا

تلتد فروق  اللة إت)ا ية في العياا العبلي والبعدط على جعياا ال لاصت االت مااعي  ثانياً:

 للمجملعة ال جريبية ل)الا العياا البعدط تعاط فلر البرناج  ال دبيبي 
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تع ال حعق جن اللروق بين المجملعة الضاابية وال جريبياة فاي العياماين العبلاي والبعادط علاى 

 يلبا الل  9جعياا ال لاصت االت ماعي جن نالي ام بدا  ان باب ولكل سن والجدوي 

  9جدول 

 قي  الوسيط واالنحراف الربعي لالختبارين القبلي والبعدي وقيمة ولكواسن المحسوبة 

 حصائية لنتائج اختبارات )للمجموعة التجريبية(ودالالتها اال

 المتغير

 (8االختبار البعدي )ن=  (8االختبار القبلي )ن= 

Z الداللة 
 الوسيط

االنحراف 

 الربيعي
 الوسيط

االنحراف 

 الربيعي

 0.02 2.25- 2.5 6.5 2.0 3.5 التواصل

التفاعل 

 االجتماعي
4.0 1.5 6.5 2.0 -2.53 0.01 

السلوايات 

 النمطية
2.5 1.85 7.5 3.5 -2.53 0.01 

 0.01 2.52- 2.5 16.0 2.5 10.0 الدرجة الكلية

والابط يظهار ايماة اللمايت واالنحاراف الربعاي  9جن نالي االااال  علاى الجادوي 

(ن وبعااد إتاارات االن باااب البعاادط 3.5لبعااد  ال لاصاات( لالن باااب العبلااي بلغاا  ايمااة اللماايت  

(  وجن ناالي جالتظ ناا لهابر الماشارات 6.5بلغ  ايمة اللميت   لالن باب وللمجملعة نلسها

نراهاا جب للاة فيماا يباص االن بااابين العبلاي والبعادطن وهابا يادي علااى وتال  فاروق جاا بااين 

االن ب       ابين  ولبياد تعيعة هبر اللروق تع ام بدا   ان باب ولكل سن( للعيناات الم ناا ر ن 

( -2.25المحسلبة لن ا   هبا االن باب بمع   ا داب   zن بماشر وجنه ت         اتت ايمة ولكل س

(ن ااد هنالاال فااروق جعنليااة بااين االن بااابين 0.02(ن وعنااد جساا لا  اللااة  8لعينااة تجمهااا  

 ول)الا االن باب البعدط 

وجااا بالنساابة لبعااد  ال لاعاات االت ماااعي( والاابط يظهاار فيااه ايمااة اللماايت واالنحااراف 

(ن وبعااد اتاارات االن باااب البعاادط لالن باااب 4.0ي بلغاا  ايمااة اللماايت  الربعااي لالن باااب العبلاا

(  وجاان ناالي جالتظ نااا لهابر الماشاارات نراهااا  6.5وللمجملعاة نلسااها بلغا  ايمااة اللمايت  

(ن لعيناة تجمهاا -2.53جب للة فيما يبص االن يابين العبلي والبعدطن وهبا االن باب بمعاداب  

اد هنالااال فاااروق جعنلياااة باااين االن باااابين ول)اااالا (ن ا0.01( وعناااد جسااا لا  اللاااة  8 

 االن بابالبعدط 

و  الساالل ات النمييااة( والاابط يظهاار ايمااة اللماايت واالنحااراف الربعااي لالن باااب 

(ن وبعاد اتارات االن بااب البعادط لالن بااب وللمجملعاة نلساها 2.5العبلي بلغ  ايماة اللمايت  

(  وجن ناالي جالتظ ناا لهابر الماشارات نراهاا  جب للاة فيماا يباص 3.5بلغ  ايمة اللميت  

االن يابين العبلي والبعدطن وهبا يدي على وتل  فروق جا بين االن بابين  وجنه تااتت ايماة 

( وعناد 8(ن لعيناة تجمهاا  -2.53المحسلبة لن ا   هبا االن بااب بمعاداب   zولكل سن بماشر 

 وق جعنلية بين االن بابين ول)الا االن باب البعدط (ن ااد هنالل فر0.01جس لا  اللة  
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وجااا  الدبتااة الكليااة لمعياااا ال لاصاات االت ماااعي( والاابط يظهاار ايمااة اللماايت واالنحااراف 

(ن وبعد اترات االن باب البعدط لالن بااب 10.0الربعي في االن باب العبلي بلغ  ايمة اللميت  

جان ناالي جالتظ ناا لهابر الماشارات نراهاا  (  و16.0وللمجملعة نلسها بلغ  ايمة اللمايت  

جب للاااة فيماااا يباااص االن ياااابين العبلاااي والبعااادطن وهااابا يااادي علاااى وتااال  فاااروق جاااا باااين 

المحساالبة لن ااا   هاابا االن باااب بمعااداب  zاالن بااابين  وجنااه تاااتت ايمااة ولكل ساان بماشاار 

نليااة باااين (ن ااد هنالاال فااروق جع0.01( وعنااد جساا لا  اللااة  8(ن لعينااة تجمهااا  2.52 

 االن بابين ول)الا االن باب البعدط 

 حج  األثر: 

باماا بدا  ب االخ البياات ل حسااين ال لاصاات  PRTلل حعااق جاان تجااع افلاار لبرناااج  

(ن Cohen’sاالت ماعي  الدبتة الكلية( تع تساخ ايمة تجع افلر للبرناج  بحساخ جعا لاة  

وهابر العيماة تعاا ي  0.53تسااوط فينهاا  0.05›تيث بلغ  ايمة تجع افلر عند جسا لا  اللاة

 المس لا الم لمت جن افلر 

 تفسير النتائج:

أوالً: مناقشييية النتيييائج المتعلقييية بيييالفرض الرئيسيييي األول واليييذي يييينص عليييى أن البرنيييامج 

 التدريبي يؤدي إلى تحسين المعالجة الحسية لدى أطفال طيف التوحد.

( فاي  0.05ة ات)اا ية عناد جسا لا  وشابت ن ا   اللر  افوي إلاى وتال  فاروق اات  اللا

تحسااين المعالجااة الحسااية فااي العياااا البعاادط ل)ااالا المجملعااة ال جريبيااة الاابين تعرباال 

للبرناج  ال دبيبي المبني على ام راتجيات االم جابة المحلبياة وفاي الال  اللاة وتي ياد علاى 

ساين المعالجاة الحساية فاعلية البرناج  ال دبيبي المبني على عالج االم جابة المحلبية في تح

وود ب لخ البيت لاه تايلير ايجاابي علاى الب)اا ص الحساية لألالااي اوط ابايراخ اياف 

ال لتدن على تمية ابعا  جعياا المعالجة الحسية بام  نات المعالجة الشميةن وو ا ال حسان فاي 

  االبعااا  افناارا إلااى  يااا   ان بااار افالاااي المشاااب ين وانبلااا  فااي ال شاا   وفااي انبلااا

 Ward etalب و  اللعاات الحسااية لااديهع وهاابا جااا و ااد عليااه واب  ووناارود فااي  باماا هع  

( وود ام بدا  ام راتيجيات االم جابة المحلبية ماعدت على ماهللة ب الخ افالااي 2013

على الح)اد بعد ماعات جن ال دبيب و بلل االن بار إلى ال عليمات والمرونة فاي االما جابةن 

لاااي فااي بدايااة البرناااج  صااعلبة فااي االماا جابة لل عليمااات وناالف جاان تيااث  اناا  لاادا افا

ب لخ ع بات ال)اعل  إلاى الح)اادن وجاة نهاياة ف ار  ال ادبيب اصابا افالااي لاديهع نشااا 

( Bass etal, 2009تر ي ابيعي في ال)عل  والناوين وهبا جا اشاب إليه بااا وونارود  

يسااعد افالاااي اوط ابايراخ ايااف  علاى ود ال ادنالت العالتيااة جان ناالي ب االخ البيات

ال لتد على ال بلص جن المشكالت الحسية وود ب لخ البيت له تايلير ايجاابي علاى المعالجاة 

الحسية في المجاي الب)رط والسمعي والشمي والدهلياط والحر ين وت شاابه ن اا    باما هع 

ه  في  باما هع علاى جة ن ا   هبا البحث بام  نات المعالجة الشمية  واد ووصى  ياا و جال 



 Doi: 10.21608/jasep.2020.117897  مريم الشرياويد.  -رحاب الزاير  د.

 

 

418 

العمت علاى  باماات   يلاة وج عاد   باما بدا  ب الخ البيات فد المياداد البح اي بحاتاة إلاى 

جايد جن تلل الدبامات وت لق ن ا   البحث الحالي جة ججملعاة  بيار  جان الدباماات الساابعة 

في ود عالج االم جابة المحلبياة عان ارياق ب الخ البيات يسااعد افالااي اوط ابايراخ 

ف ال لتد جن ال بلص جان المشاكالت الحساية ويسااعد علاى تلاصالهع اللغالط و ياا   فاي اي

تلاااعلهع االت ماااعي وتايااد جاان تاالا نهع النلسااي والمعرفااين لعااد ووبااحلا ود االت)اااي جااة 

الح)اااد وتر ااة الح)اااد تساااعد علااى االماا رنات والهاادوت واالتساااا بالسااعا   ووصاالات 

ال علياات جاان الحر ااات النمييااة والب)ااا ص الحسااية الع)ااافير والبياالي  لهااا تساااعد علااى 

 Gross, 2006, Falke 2009 & Meison, 2003 ) 

 & Echroeder, Oster, Graneiteوهاااابا ي لااااق جااااة جااااا تااااات فااااي  

Thompson,2003 ود افالاااي اوط اباايراخ ايااف ال لتااد بحاتااة إلااى بيضااة ابيعيااة )

عان تاتااتهع واالما م ا  بماا هال  جحلا  وتح لط على ج يرات تسية تساعدهع علاى ال عبيار

ج لفر جن الم يرات االيجابية ال ي تبل)هع جن المشكالت ج ات الم يارات السامعية والب)ارية 

 والحر ية وغيرها 

جاة  PRTوي لق الل جة ن ا   البحث الحالي تيث ا ا البرناج  ال ادبيبي باما بدا  

ل ادبيبي علاى تحساين المعالجاة ب لخ البيت إلى جسااعد  افالااي المشااب ين فاي البرنااج  ا

الحسااية لااديهع وتاارع البرناااج  ولاار تيااد بمساا لا ج لماات علااى ماالل يات افالاااي والمعالجااة 

 Baker etalالحسية لديهعن و بلل ت شابه ن اا   البحاث جاة جاا و اد علياه  بيكار وونارود   

( تياااث اشاااابت ن اااا    بامااا هع إلاااى ود االبااايرابات الحساااية لااادا افالااااي اوط 2008

ابيراخ ايف ال لتد جرتبية جة البيضة المحيية باليلات جان تياث االما جابات االت ماعياة 

والسلل ية والعاالية وا  ساخ اللغة وال لاصات االت مااعي  لهاا تسااعد فاي عملياات اال باع 

الحساي  ووجاا فيماا يباص بعاد المعالجاة الشامية فعاد مااعد  البرنااج  فاي تحساين هابا الجانااب 

م وتعاو البات ة إلى ود المعالجة الشمية بحاتة إلى تر يا و  ار ولكن بدبتة غير   الة ات)ا يا

علااى الااروا ا الم اتااة فااي بيضااة اليلاات وجعظااع والاااي العينااة هااع جاان العااا الت اوط الاادنت 

المحاادو  الاابط ال ت االافر فااي بياالتهع بوا ااا الاهاالب وو اليياالب وتيلانااات المابعااةن واااد 

بالمر ا والمشااب ة ود يا ع ال ر ياا علاى افالااي فاي المر اا ووص  البات ة المشرفة اللنية 

علاى الال وتلفيرهاا اادب افجكااد باالباافة إلاى الال فالمعالجاة الشامية يمكان ود يا ع ت)اميع 

 برناج  ج ب)ص في افنشية الشمية لألالاي بال عاود جة جر ا اللفات وووليات وجلبهع 

رئيسييي الثيياني والييذي ييينص علييى أن البرنييامج ثانييياً: مناقشيية النتييائج المتعلقيية بييالفرض ال

 التدريبي يؤدي إلى تحسين التواصل االجتماعي لدى أطفال طيف التوحد.

( فاي 0.05وشابت ن ا   اللر  ال اني إلاى وتال  فاروق اات  اللاة ات)اا ية عناد جسا لا  

ل تحسين ال لاصات االت مااعي فاي العيااا البعادط ل)االا المجملعاة ال جريبياة الابين تعربا

للبرناااج  ال اادبيبي المبنااي علااى االماا جابة المحلبيااةن وفااي الاال  اللااة وتي يااد علااى فاعليااة 
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البرناااج  ال اادبيبي فااي تحسااين جهااابات ال لاصاات االت ماااعين وود ال اادنت العالتااي المبنااي 

بمن النشاا اليبيعي لر لخ البيت اد مااعد فاي ال لاصات االت مااعي لألالااي  PRTعلى 

المشاب ين في المجاالت الر يسية ال اللةن ال لاعت االت ماعين والحر ات النميياة وال لاصات 

ويرتة الل ال حسن إلى وماليب عالج االم جابة المحلبية ال ي ير ا على تعاياا االما جابة 

وج لاصت وتنلية المكافيت الما ية والمعنلية والرجاية والل بهدف ال)حيحة وبشكت ج عية 

تشكيت جهابات وملل يات تديد  جن نالي تنظايع البيضاة والم يارات اليبيعياة ال اي تاا ط إلاى 

ال لاصت الللظي وغير الللظي وال لاعت االت ماعي وام بدا  النمبتة وال لعين  اما راتيجيات 

( ال ااي Vernon, 2012جااة جااا تااات فااي  بامااة فيرناالد  امامااية فااي ال اادبيب وهاابا ي لااق 

و هرت ن ا جها وهمياة ال ادنت االت مااعي فاي  ياا   ال لاصات الب)ارط والمباا بات الللظياة 

واالن بار المش رع لدا افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتاد والبحاث الحاالي اشاابت ن ا جاه 

سلل يات المحد   لدا عينة البحاث إلى تحسن في ال لاصت االت ماعي وااله ما  المش رع وال

تيااث  اااد جاان اللابااا علااى افالاااي النااات جن )ااف الل اار  ال دبيبيااة اه ماااجهع بماان تااللهع 

م فااي جساا لا اللعااب ال بيلااي جااة ججسااع  واا اارابهع جاان بعضااهع الاابعان  مااا و هااروا تحساانا

ما بدا  الح)اد االلك روني وام بدا  ا وات البيلي ج ت المشت في تمشيت شعر الح)ااد وا

 الدلل الاعا  الح)اد االلك روني 

م ابدا افالاي ال جاوخ في البدت بال حياة وب هاا وفاي  وبالنسبة لمجاي ال لاصت ويضا

تكراب الب اف وات وال جاوخ جة افمضلة ج ت االتابة على االماضلة ال الياة الباصاة باافللاد 

جاباتهع عالية عند االتابة علاى الملتل   في االميبت واممات الحيلانات والييلب و ان  ام 

االمضلة الباصة  بجسع الح)اد وا وات الر لخ بالنسبة لالالاي غير النااعين و بلل الحااي 

بالنسبة لألالاي النااعين فكانا  اما جاباتهع عالياة باالشااب  وااليمااتات وال لاصات الب)ارط 

صلهع جاة بعضاهع الابعا واتبا  ال لتيهاتن و اد جن المالتظ على افالاي المشاب ين تلا

م وجة اينرين جن فريق ال دبيبن و بلل تلاصلهع جة البيالي والال يرتاة  م وغير للظيا للظيا

إلى ال لعين والنمبتة المع مد  في البرناج  ال دبيبي وي لق الل جة جاا تاات فاي  باماة وناالد 

د واااد ( فااي وهميااة ال لعااين والنمبتااة جااة افالاااي اوط اباايرخ ايااف ال لتاا1980و لتاات 

مااهع البرناااج  ال اادبيبي المسا بد  فااي  يااا   الدافعيااة والمباا ب  االت ماعيااة وال نظاايع الااباتي 

وا اب  السااللع وتعايااا ال لاصاات وتنميااة المهااابات االت ماعيااة العااليااة و يااا   المهااابات 

اال با يااة لعينااة البحااث  مااا ا اادت عليااه تميااة اجهااات افالاااي المشاااب ين والمشاارفة اللنيااة 

( و باماة ليلاي Koegel & Koegd, 2006المر ا وهبا ي لق جة  بامة  لتات و لتاد  ب

 ( Levy etal, 2006وونرود  

ويعاااط ال حساان ف ات المجملعااة ال جريبيااة جعابنااة بااي ات المجملعااة الضااابية فااي 

البحث الحالي في المعالجة الحسية وال لاصت االت ماعي إلى عاد  علاجات جرتبياة بالبرنااج  

ال دبيبي  واد و دت على الل  ما مبق ا رر تمية افجهات والمشرفة اللنية في المر اا  ود 
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 اااد جحلاااام لايااا   الدافعيااة وال لاعاات االت ماااعي لاادا  PRTبدا  نشاااا ب االخ البياات باماا 

م على االالاي جعابن هع في بداية البرناج  تيث  اد  افالاي المشاب ين وال حسن  اد وابحا

جاان ال)ااعب علاايهع اتبااا  افواجاار وال عليمااات والمبااا ب  واللعااب وال نظاايع الااباتي وال لاصاات 

د  وتااال   باماااات   يااار  تااادعع  وب االمااا جابة الب)ااارط والللظاااي  وعلاااى الااارغع جااان عااا

المسا مد جان تيبياق  PRTالمحلبية جاة ب الخ البيات اال ود هنااع  باماات و ادت علاى ود 

لاه فاعلياة فاي تعاديت  ABA  Applied Behavior Analysisتحليات الساللع ال يبيعاي  

ت مااعي مللع افالاي اوط ابيراخ ايف ال لتد في ججااالت ج عاد   وجنهاا ال لاصات اال

والمعالجاااة الحسااايةن تياااث يمكااان امااا بداجه  نشااااا تحليااااط ل حساااين االن باااار وال ر ياااا 

والمهااابات االت ماعيااة   مااا هااي الهاادف جاان البحااث الحااالي وجاان المشاااهدات ال ااي تجاادب 

االشاااب  اليهااا ود وجهااات افالاااي المشاااب ين اباادوا جالتظاااتهع علااى ال حساان المحلاال  علااى 

ب للااة  ج اات ال حساان فااي عااد  ماااعات الناال  وعااا ات اليعااا  واللعااب االااالهع فااي ججاااالت ج

ال عاوني وال بيلي والحر ون يجة لابلل تاع ال عااود جاة المامساات المج معياة فاي  عاع والااي 

المر ااا وتعماايع تنليااب البرناااج  علااى والاااي ال لتااد فااي جملكااة البحاارين واااد اباادا عااد  جاان 

م عدا هع ل دبيب والاي المر ا علاى ب الخ افشباط جن اصحاخ المااب  واالميبالت ا

البيت باالبافة إلى ال عاود جة االتحا  البحريني لللرومية بمباا ب  مااجية جان ب ايس ججلاس 

ا اب  االتحا  ممل الشي  ناصر بن تماد وي نليلاة ل بناي البرنااج  ال ادبيبي وتادبيب افالااي 

باشااراف جر ااا اللفااات و PRTاوط اباايراخ ايااف ال لتااد علااى ب االخ البياات باماا بدا  

 لل لتد ال ابة للجمعية البحرينية لالعااة البهنية وال لتد بمملكة البحرين 

 توصيات البحث:

 يلصي البحث ب يبيق البرناج  على عينات جب للة جن االعااات البهنية وال لتد  -1

االمااا لا   جااان البرنااااج  ال ااادبيبي المسااا بد  فاااي البحاااث العاااا ع علاااى عاااالج االمااا جابة  -2

حلبية بام بدا  ب الخ البيات لجمياة افالااي اوط ابايراخ اياف ال لتاد بمملكاة الم

 البحرين 
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