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ذوي  األطفالة بالمالءمة الوظيفية لحجر  األمياتفاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي 
االجتماعي موعالقتيا بميارات تفاعمي اضطراب التوحد  

     أسماء ممدوح فتحي عبد المطيفد/ أ.م.   عبد الرحيم د/شيماء عبد السالم عبد الواحد
 ممخص البحث:

 وعيلتنمية برنامج إرشادي  يةالكشؼ عف فاعم ىإل يةييدؼ البحث الحالي بصفة رئيس     
الوعي الثبلثة )التوحد بمحاورىا  األطفاؿ ذوي اضطراباألميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة 

مبلئمة الوعي بالمبلءمة السيكولوجية لمحجرة، الوعي بالمبلئمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، ب
لؤلطفاؿ ذوى  االجتماعي التفاعؿوعبلقتيا بميارات التصميـ الداخمي لمحجرة( وككؿ، 

، التحكـ في التصرؼ آداببمحاورىا الثبلثة )التواصؿ مع اآلخريف، اضطراب التوحد 
أـ لطفؿ مف ذوي ( 63)مف  األساسية البحثوككؿ، وتكونت عينة ( االنفعالية االستجابات

البلتي يمتحؽ أطفاليف بمراكز تأىيؿ ألطفاؿ التوحد في محافظتي المنيا اضطراب التوحد 
ط أف يكوف األطفاؿ مف )الذكور/ اإلناث(، و تـ اختيارىف بطريقة غرضية عمدية بشر وأسواف و 

سنة ويشترط أف يكوف الطفؿ لديو حجرة مستقمة عف والديو  12: 6وفي المرحمة العمرية مف 
التوحد بمفرده أو يشترؾ معو في الحجرة أخوتو، ومف سواء كانت الحجرة خاصة بطفؿ 

اتخذت الباحثتاف نفس عينة البحث األساسية كعينة و  .مستويات اقتصادية واجتماعية مختمفة
مف أميات  العظمىألف النسبة تجريبية وذلؾ نظرًا لندرة فئة عينة البحث وقمة عددىا ونظرًا 

مبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي بال منخفض يفمستوى وعيعينة البحث األساسية 
 وعيوتـ إعداد أدوات البحث المتمثمة في استمارة البيانات العامة، استبياف . اضطراب التوحد

التفاعؿ ميارات ، واستبياف ذوي اضطراب التوحد األطفاؿبالمبلءمة الوظيفية لحجرة  األميات
وبرنامج إرشادي لتنمية وعي األميات بالمبلءمة ، التوحد اضطرابلؤلطفاؿ ذوي االجتماعي 

البحث المنيج الوصفي التحميمي تبع أوقد الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد، 
وأسفرت ،  Spss.xوالمنيج التجريبي، وقد تـ تحميؿ البيانات إحصائيًا باستخداـ برنامج 

األطفاؿ ذوي تعرض  األساسيةميات عينة البحث األاألكبر مف أف النسبة النتائج عف: 
حيث بمغت نسبتيـ  بتأثيث وتجييز حجرة الطفؿالتوحد أبنائيـ لحادث منزلي يتعمؽ  اضطراب
التوحد أبناء أميات عينة البحث  اضطراباألطفاؿ ذوي ، النسبة األكبر مف 63.5%

%، كانت مواقع 60.3ال يرتبطوا بحجرتيـ نفسيًا وال يقضوا بيا وقتًا طويبًل بنسبة  األساسية
 األساسيةالتواصؿ االجتماعي مف أىـ المصادر التي تستمد منيا أميات عينة البحث 

توجد فروؽ ذات  عف المبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد،معموماتيـ 
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األميات عينة البحث متوسطات وعي  في( 0.01)داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ذوي اضطراب التوحد ككؿ باختبلؼ بعض  أطفاليفبالمبلءمة الوظيفية لحجرة  األساسية

متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة والمتغيرات الخاصة بطفؿ التوحد والمتغيرات 
السكنية لصالح )األـ العاممة، المسكف التمميؾ، المستوى التعميمي المرتفع لؤلـ، عدد أفراد 

ط الدخؿ الشيري المرتفع لؤلسرة، الطفؿ األكبر عمرًا، الطفؿ المخصص األسرة األقؿ، متوس
لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا ترجع الختبلؼ متغير جنس الطفؿ. ، بينما لو حجرة خاصة(

متوسطات استجابات أميات  في( 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التوحد  لطفؿاستبياف ميارات التفاعؿ االجتماعي عمى  األساسيةأطفاؿ التوحد عينة البحث 

ككؿ باختبلؼ متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة، والمتغيرات الخاصة بطفؿ 
التوحد، والمتغيرات السكنية لصالح )األـ العاممة، اإلناث مف األطفاؿ، المسكف التمميؾ، 

ألقؿ، الدخؿ الشيري المرتفع، الطفؿ األكبر المستوى التعميمي المرتفع لؤلـ، عدد أفراد األسرة ا
توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند  عمرًا، توفير حجرة خاصة لمطفؿ(.

بالمبلءمة الوظيفية  األساسيةبيف وعي األميات عينة البحث ( 0.05، 0.01مستوى داللة )
لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد بمحاورىا وككؿ وبيف ميارات التفاعؿ االجتماعي 

( بيف 0.01ألطفاؿ التوحد بمحاورىا وككؿ. وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
ة متوسطي استجابات األميات عينة البحث التجريبية عمى استبياف الوعي بالمبلءمة الوظيفي

لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد بمحاوره وككؿ قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي 
المستوى التعميمي لؤلـ ىو العامؿ األكثر تأثيرًا في وعي األميات  .لصالح القياس البعدي

التوحد، كما أف خصوصية حجرة الطفؿ  اضطرابذوي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ 
 التوحد.  اضطرابتأثيرا في ميارات التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذوي  ىي العامؿ األكثر

بضرورة تبني برامج ومشاريع مف قبؿ وزارة اإلسكاف والمتخصصيف في  وتوصي الباحثتان:
مبلءمة المعايير  لمتوعية واالىتماـ باستيفاءالتصميـ الداخمي والعمارة إدارة المنزؿ و مجاؿ 
أطفاؿ التوحد ومراكز تأىيؿ ىؤالء األطفاؿ لتوفير بيئة معيشية  لحجرةبمحاورىا  الوظيفية

 وتعميمية مناسبة ليـ تساعدىـ عمى التكيؼ النفسي وتنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي. 
األطفاؿ ذوي اضطراب  –لمحجرة  الوظيفية المبلءمة - برنامج إرشادي الكممات المفتاحية:

 .االجتماعيميارات التفاعؿ  – التوحد
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Abstract: The current research aims mainly to reveal The Effectiveness of a 

Counseling Program to Develop Mothers' Awareness of the Functional 

Appropriateness for the Autistic Children's Room With its three axes (Awareness 

of the physiological and Health Appropriateness of The Room, Awareness of the 

psychological Appropriateness of the Room, Awareness of the appropriateness of 

the interior design of the Room) and its Relationship to their Social Interaction 

Skills with its Three axes (Communicate with others - etiquette - Control emotional 

responses). The basic research sample consisted of (63) A mother of a child with 

autism, whose children are enrolled in rehabilitation centers for autistic children in 

the governorates of Minia and Aswan. They were chosen in a purposeful and 

deliberate manner, with the conditions that the children should be (males/females), 

and in the age group of 6: 12 years, and it is required that the child has a separate 

room from his parents, whether the room belongs to the autistic child alone or 

shares the room with his brothers, and from economic levels and different social. 

The two researchers took the same basic research sample as an experimental 

sample, due to the scarcity of the research sample category and the small number of 

them, and because the majority of the mothers of the basic research sample had a 

low level of awareness of the functional Appropriateness of the children’s room 

with autism disorder. The research tools include : general data form - A 

questionnaire about mothers’ awareness of the functional Appropriateness of the 

children’s room with autism-  a questionnaire about social interaction skills for 

children with autism, and Counseling Program to Develop Mothers' Awareness of 

the Functional Appropriateness for the Autistic Children's Room . The search 

followed the analytical descriptive method and the experimental method.  The data 

was statistically analyzed using Spss.x . program. The results show that there are 

The largest percentage of mothers in the basic research sample exposed children 

with autism to their children to a domestic accident related to furnishing and 

equipping the child’s room, reaching 63.5%, the largest percentage of children with 

autism being children of mothers of the basic research sample who are not 

psychologically connected to their room and do not spend a long time in it, with a 

percentage of 60.3 %, social networking sites were one of the most important 

sources from which the mothers of the basic research sample derive their 

mailto:asmaa.abdellatief@minia.edu.eg
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information about the functional Appropriateness of the children's room with 

autism, There are statistically significant differences at the level of significance 

(0.01) in the average awareness of mothers in the basic research sample about the 

functional Appropriateness of the room of their children with autism as a whole 

according to the differences of some variables of the social and economic level of 

the family and the variables of the autistic child and the residential variables in 

favor of (working mother, owned housing, The mother’s high educational level, the 

smallest number of family members, the high average monthly income of the 

family, the oldest child, the child has a private room), While there were no 

statistically significant differences due to the difference in the sex of the child, 

There are statistically significant differences at the level of significance (0.01) in 

the average responses of mothers of autistic children, the basic research sample, to 

a questionnaire on the social interaction skills of the autistic child as a whole 

according to the different variables of the socioeconomic level of the family, the 

variables of the autistic child, and the residential variables in favor of the (working 

mother, female children, owned housing, high educational level of the mother, the 

smallest number of family members, high monthly income, the oldest child, the 

child has a private room), There is a positive, statistically significant correlation at 

the level of significance (0.01, 0.05) between the awareness of the mothers of the 

basic research sample about the functional Appropriateness of the room of children 

with autism with its three axes and as a whole, and the social interaction skills of 

autistic children with its three axes and as a whole. Statistically significant 

differences were found at the level of significance (0.01) between the averages 

responses of the mothers of the experimental research sample to the questionnaire 

of awareness of the functional Appropriateness of the children's room with autism 

in its axes and as a whole before and after the application of the counseling 

program in favor of the post measurement. The mother's educational level is the 

most influential factor in mothers' awareness of the functional Appropriateness of 

the children's room with autism, and the privacy of the child's room is the most 

influential factor in the social interaction skills of children with autism. 

The two researchers recommend: the need to adopt programs and projects by the 

Ministry of Housing and specialists in the field of home management, interior 

design and architecture to raise awareness and take care of fulfilling the criteria of 

functional Appropriateness in its axes for the room of autistic children and the 

rehabilitation centers for these children to provide an appropriate living and 

educational environment for them that helps them psychological adjustment and 

the development of social interaction skills. 

Key Words: Counseling Program - functional Appropriateness of the room - 

Autistic Children's - Social Interaction Skills 
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 مقدمة ومشكمة البحث:
الطفولة مف أىـ المراحؿ في  ومستقبمو فمرحمةإف األطفاؿ ىـ القمب النابض لممجتمع       

فيجب االىتماـ باألطفاؿ  ،واالجتماعيةالدعامة األساسية لصحتو النفسية  يحياة اإلنساف وى
تعود نتائج االىتماـ باألطفاؿ إلييـ فحسب ولكف تعود إلى  والورعايتيـ عمى أكمؿ وجو 

 (.25: 2001)عبد العزيز الشخص،  . المجتمع ككؿ عمى المستوى البعيد
الخدمات التربوية توفير ب ذوي االحتياجات الخاصةكبيرًا باألطفاؿ  اىتماماالعالـ  وقد اىتـ    

زمة ليـ، وذلؾ مف أجؿ تنمية قدراتيـ ، والنفسية والصحية والتأىيمية والسكنية البلواالجتماعية
أقرتيا حقوقيـ اإلنسانية والتي والمينية، باعتبارىا حؽ مف  واالجتماعيةالذاتية والعقمية 

لتمكينيـ مف  ؛(7: 2015العالـ )سوسف الجمبي،  أنحاء بمختمؼ المواثيؽ واألعراؼ الدولية
ويعد أطفاؿ التوحد أحد فئات ذوي في المجتمع إلى أقصى حد تسمح بو قدرتيـ،  االندماج

لما  نظراً التي بدأ االىتماـ والعناية بيا بشكؿ ممحوظ في اآلونة األخيرة  الخاصة االحتياجات
يعانيو أطفاؿ تمؾ الفئة مف اضطراب يؤثر عمى مظاىر النمو المتعددة ليـ ويؤدي إلى 

 وغموضًا  عمى أنفسيـ كما أف التوحد يعتبر مف أكثر االضطرابات صعوبة وانغبلقيـ انسحابيـ
 (.7: 2011ىالة الجرواني، رحاب صديؽ، ) ولذويو . لمطفؿ
ت التي ييتـ بيا عمماء الصحة النفسية والتربية التوحد مف المشكبل اضطرابتعد مشكمة و    

التوحد مف تأثير سمبي  الضطرابويرجع ذلؾ لما  ؛واألسرة وغيرىا مف المؤسسات واالجتماع
يؤثر عمى شخصية الطفؿ ونفسيتو وعمى تعميمو وتواصمو  والمجتمع، حيثعمى الطفؿ وأسرتو 

 التوحد. اضطرابمع اآلخريف ولذلؾ نجد أف لممجتمع دور كبير في رعاية األطفاؿ ذوي 
( عف الزيادة الممحوظة لؤلطفاؿ المصابيف 2019وقد كشفت منظمة الصحة العالمية )     

التوحد مف  باضطرابطفؿ واحد  التوحد عامًا بعد عاـ حيث بمغت النسبة إصابة باضطراب
 ( طفؿ. 160كؿ )
ألؼ  800طيؼ التوحد بمصر إلى أكثر مف  باضطرابوقد وصؿ عدد األطفاؿ المصابيف    

 (.2019طفؿ. )مركز رعاية وتأىيؿ حاالت التوحد، 
وىناؾ بعض الخصائص التي يمكف أف تزودنا بمعايير لتشخيص التوحد وقد عرفت باسـ      

تتمخص في التأخر الشديد في النمو حيث  االجتماعية اإلعاقةاإلعاقات الثبلثية لمتوحد وىي 
وال  واالنسحاباالجتماعي وخاصة في نمو العبلقات الشخصية فنجد أنيـ يميموا إلى العزلة 
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عاقة و مع اآلخريف،  يستطيعوا التفاعؿ عاقة التفكير والسموؾ فصاحب و والمغة  االتصاؿا  ا 
التوحد صمب في التفكير والسموؾ ويفتقر إلى الخياؿ ويتميز بالسموؾ المكرر، وقد أستخدـ 
مثمث اإلعاقة كمعيار لتشخيص التوحد مف قبؿ منظمة الصحة العالمية ورابطة الطب النفسي 

 (.2: 2007األمريكية )ريتا جوردف، 
التوحد واألساليب العبلجية الحديثة،  اضطرابوبالرغـ مف التطور الحادث في تشخيص     

عض بمازاؿ غير معروؼ، ف االضطرابواألجيزة الطبية، إال أف السبب الرئيسي وراء ىذا 
كد أمثؿ العبلقة بيف الوالديف والطفؿ، وىناؾ مف  واجتماعيةالدراسات أرجعتو ألسباب نفسية 

اب البيولوجية، كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود أسباب تتعمؽ بالجينات عمى األسب
لـ يتـ التأكد مف سبب التوحد، وجدير بالذكر أف  فاآلأنو حتى  والوالدة إالوظروؼ الحمؿ 

وعدـ القدرة ىذه الفئة تعاني العديد مف المشكبلت لعؿ أبرزىا عدـ القدرة عمى العناية بالذات 
باألنشطة الخاصة بالحياة اليومية حيث يعجز عف رعاية نفسو أو ارتداء المبلبس القياـ عمى 

وخمعيا، أو العناية الشخصية وقضاء حاجتو، وكذلؾ في تقديره لؤلخطاء التي يتعرض ليا. 
    (.31: 2000)عبد الرحمف سميماف، 

 تياجاتاإلحومف أىـ األىداؼ التي يقاس بيا تقدـ المجتمعات السعي لدمج ذوي      
عممية وعممية قابمة لمتنفيذ شاممة ترتكز عمى أسس عبر وضع خطة  الخاصة في المجتمع

ساعدىـ عمى التكيؼ مع تالكريـ ليـ لتوفير سبؿ العيش الستيعاب تمؾ الفئة وتدريبيا 
، ولكف يجب االىتماـ حسبقتصر عمى النواحي االجتماعية والصحية فت وال المجتمع،

بتفاصيؿ أماكف السكف والمعيشة المخصصة لتمؾ الفئة بحيث تكوف سيمة وميسرة وتحقؽ 
)سعد و (7: 2015)نمير خمؼ، متطمباتيـ وحاجاتيـ األساسية داخؿ الفراغات السكنية 

 (. 1، 2008رياض، 
إف الدعـ اإليجابي لسموكيات أطفاؿ التوحد يعتمد بشكؿ أساسي عمى تعديؿ البيئة      

قياـ الطفؿ بسموكيات  احتماليةالمحيطة بالطفؿ بشكؿ يخدـ الطفؿ التوحدي مما يخفض مف 
عطائو  غير مرغوبة ويحد مف عدـ الضبط الذاتي، ويساعد عمى تكيؼ الطفؿ مع ما حولو وا 

ع المحيط فالبيئة المبلئمة لسيكولوجية طفؿ التوحد تساعده عمى شعور بالراحة والتأقمـ م
فقد يفقد طفؿ التوحد القدرة  ومع نفسوتطوير قدرات التواصؿ االجتماعي مع المحيطيف بو 

 (47: 2010)إبراىيـ الزريقات،  .عمى التواصؿ حتى مع نفسو بسبب سوء التكيؼ مع البيئة
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بيئة طفؿ التوحد تعتمد أواًل عمى دراسة سموكيات الطفؿ وعناصر الفراغ المؤثرة تصميـ إف     
عميو سمبًا، وبناء عمى ذلؾ تتـ معالجة الفراغات عف طريؽ تقميص ىذه العناصر واستخداـ 

وذلؾ مما يساعد في زيادة إنتاجية وتعمـ ىذه الفئة عناصر تحفز السموكيات اإليجابية لديو 
، ويساعد التصميـ لمصمـ في إيجاد الحموؿ والوسائؿ والتقنيات الحديثةيعتمد عمى إبداع ا

نتاجيتو وتعممو  لمخبرات  واكتسابوالصحيح لبيئة طفؿ التوحد عمى التحكـ في سموكياتو وا 
ىبل )كما إنو يضمف توفير جوانب األمف والسبلمة في الفراغ الذي يعيش بو الطفؿوالميارات 
  (.45، 2019عجيمي، 

المسكف بما يحتويو مف فراغات داخمية وخارجية أكثر بيئة سكنية مؤثرة في حياة الفرد ويعد    
بصفة عامة والطفؿ بصفة خاصة، إذ تتوقؼ سبلمة الطفؿ وصحتو جسميًا وعقميًا ونفسيًا 
عمى ما توفره لو ىذه البيئة مف إمكانات وتسييبلت تتيح لو إشباع جميع احتياجاتو المختمفة 

 (.407: 2005نى الزاكي، )سمحاء محمد، م
والمسكف المبلئـ ىو المسكف الذي يتضمف قدرًا مناسبًا مف الخصوصية والمساحة الكافية     

واألماف واإلضاءة والتيوية والبنية التحتية األساسية والموقع المناسب وكؿ ذلؾ بتكمفة 
 (.23، 2007)نعمة رقباف، اقتصادية مقننة 

اضطراب التوحد ىو اضطراب في النمو يعيؽ بشكؿ كبير طريقة استجابة المخ  إف      
لممعمومات، ويؤثر في الطريقة التي يتحدث بيا الشخص وتواصمو مع اآلخريف، ولذلؾ طفؿ 

ه إذا تـ تكميفو بأي نشاط مع وجودفالتوحد لديو مشكمة في التعامؿ مع المحفزات مف حولو، 
تشتت انتباىو وال يستجيب لما يطمب منو، كذلؾ عندما تكوف ي بيئة سكنية غير مبلءمة في

ىناؾ محفزات بصرية مثؿ األلواف واإلضاءة واأللعاب الكثيرة حولو فيتشتت انتباىو أيضًا، 
ومف ىنا ندرؾ أنو يحتاج إلى الجموس في مكاف يشعره بالراحة النفسية، ولذلؾ كاف مف 

يتمكف مف إيجاد مستوى مف الراحة خاصة تتناسب معو، بحيث  غرفةالضروري تصميـ 
 إيناسزار قبيعو، ا)ى .النفسية و البصرية وبالتالي تتطور حالتو، ويستجيب لما يطمب منو

 (2، 2012الخولي ، 
 إيناسىازار قبيعة، و  Kim, S. & Sherry, A. (2010)مف ات كؿٍ وقد أكدت دراس   

مناسبة في  تصميمية بيئةعمى ضرورة توفير  Jennefer, V. (2012) (،2012الخولي )
 اكتشاؼليتمكنوا مف  احتياجاتيـتراعي بحيث التوحد  األطفاؿ والمراىقيف مرضى مراكز تأىيؿ
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يعزز مف  لتمؾ الفئة في مراكز التأىيؿالتصميمية المريحة والمناسبة أنفسيـ، فتوفير البيئة 
 عمى التعمـ. ـمما يحسف قدرتي واستقبلليتيـ بأنفسيـ ثقتيـ
عمى تأثير  Cardon,T., et al.,(2020)و   Andrew, B.(2010)كما أكدت دراسة    

الموقع وحتى  اختياربدء مف البالغيف عمى صحة وعافية مرضى التوحد  المسكف بيئةتصميـ 
 .المتعمقة بالتصميـ المبلئـالوصوؿ ألدؽ التفاصيؿ 

إف الطفؿ التوحدي يعيش بيننا لكنو فقد لغة التواصؿ مع األشخاص المحيطيف بو، ويجد     
أبعدتو خاصة  احتياجاتصعوبة في التكيؼ مع المكاف والمجتمع، ويرجع ذلؾ إلى إنو ذو 

المبلئمة تحقيؽ وربطيا برباط وثيؽ مع الخاصة  االحتياجاتعف محيطو وعالمو وبمراعاة تمؾ 
سوؼ يتمكف مف العودة إلى ىذا العالـ ليستطيع ولو بقدر بسيط التفاعؿ  ة الطفؿالوظيفية لبيئ

ويعتبر الربط بيف  ، مما ينعكس عمى سموكيات أطفاؿ التوحد،والتكيؼ والتواصؿ مع الحياة
المبلئمة الوظيفية لبيئة الطفؿ التوحدي والمعايير السيكولوجية مف أىـ عناصر النجاح لمتفاعؿ 

مساعدتيـ عمى التكيؼ ويعد بمثابة البوابة الرئيسية لتعزيز سموكياتيـ اإليجابية مع تمؾ الفئة و 
يناس الخولي )ىازار قبيعة مرغوب فيياالوتعديؿ السموكيات غير   (.3، 2012، وا 

 والحب،وتعد عممية التفاعؿ االجتماعي عممية أساسية لئلنساف فيو بحاجة إلى االنتماء،     
وتقدير الذات، والنجاح، ويتعمـ الفرد مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي أنماط السموؾ المتنوعة 

التي تنظـ العبلقات بيف األفراد في إطار القيـ والثقافة والتقاليد المتعارؼ عمييا  اتتجاىواال
 (.143، 2003)شاكر محاميد، 

سموؾ الطفؿ التوحدي، حيث  لتشكيؿاالجتماعي ذات أىمية كبيرة عممية التفاعؿ وتعتبر    
  (.5، 2017 رفيؼ محمد، ،بتوؿ زبيري) ساعد عمى تشكيؿ الضوابط االجتماعية لتمؾ الفئةت

ويمعب التفاعؿ االجتماعي دورًا ىامًا في عممية النمو االجتماعي خاصة ألطفاؿ التوحد،     
االجتماعية والمغوية كسب الطفؿ خبرات عممية تساعده عمى تعمـ الميارات فيذا التفاعؿ يُ 

 45، 2010بطرس، حافظ والحركية وأساليب التعبير عف المشاعر واكتساب القيـ األخبلقية )
– 48). 

 أف Kamps, D., et. al (2002) ، Odom, L., et.al (2003)يرى كٍؿ مف و     
لمتوحدييف يمكنيـ مف إقامة عبلقات قوية مع  االجتماعيميارات التفاعؿ تنمية االىتماـ ب
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 واالستجابةمفظية المف خبلؿ المحادثة والقدرة عمى فيـ معنى رسائميـ غير المحيطيف بيـ، 
 عمى اآلخر. واالنفتاحليا، 
لمبيئة تأثير كبير في  ومف خبلؿ العرض السابؽ لمقراءات والدراسات السابقة يتضح أف     

األميات بالمبلئمة الوظيفية لحجرة  وعيأف إثراء و  لمميارات، واكتسابوحد تعمـ طفؿ التو 
التوحد يساعد عمى توفير حجرة آمنة وصحية ومريحو وجذابة لمطفؿ  اضطراباألطفاؿ ذوي 

مما قد يساعد  تساعده عمى التكيؼ والفيـ والتعمـ واإلحساس الجيد والسميـ داخميا، التوحدي
 .عمى تنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ التوحدي

الرئيسي  السؤاؿئلجابة عمى لومف ىنا نبعت فكرة البحث الحالي في محاولة مف الباحثتاف     
األميات بالمالءمة الوظيفية لحجرة األطفال برنامج إرشادي لتنمية وعي  ةفاعمي ما التالي:
  بميارات تفاعميم االجتماعي.التوحد وعالقتيا  اضطرابذوي 

 :التاليةويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية 
 األساسيةأبناء أميات عينة البحث  التوحدذوي اضطراب  طفاؿاأل معدؿ تعرضما  -1

 وتجييزىا؟ حجرتيـلحادث منزلي يتعمؽ بتأثيث 
 األساسيةأبناء أميات عينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األ ارتباط معدؿ ما -2

 ؟طويبلً  بيا وقتاً  ـنفسيا وقضائي ـبحجرتي
بإجراء  األساسية البحثعينة التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األأميات قياـ  معدؿ ما -3

طفؿ )أنواع البعض التعديبلت والتجديدات في نوع التشطيبات داخؿ حجرة 
 ؟دىانات( لتصبح أكثر مبلئمة –حوائط  -األرضيات

بإجراء  األساسية البحثعينة التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األأميات  قياـ معدؿ ما -4
صيانة ودىانات  -طفؿ )شراء جديدالبعض التعديبلت والتجديدات في أثاث حجرة 

    ؟لمقديـ(
معموماتيا عف  األساسيةاألميات عينة البحث لمصادر التي تستمد منيا ا أىـ ما -5

 ؟التوحدذوي اضطراب  الطفؿالمبلءمة الوظيفية لحجرة 
بالمبلئمة الوظيفية لحجرة  األساسيةاألميات أفراد عينة البحث وعي مستوى ما  -6

 بمحاورىا قبؿ تطبيؽ البرنامج. التوحد األطفاؿ ذوي اضطراب
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ميارات التفاعؿ االجتماعي بمحاورىا لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد أبناء مستوى  ما -7
 قبؿ تطبيؽ البرنامج. األساسيةأميات عينة البحث 

التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األبالمبلئمة الوظيفية لحجرة وعي التوجد فروؽ في ىؿ  -8
تبعا الختبلؼ متغيرات المستوى  األساسيةأفراد عينة البحث  ياتاألمبيف ككؿ 

االجتماعي االقتصادي لؤلسرة )عمؿ األـ، المستوى التعميمي لؤلـ، عدد أفراد األسرة، 
عمر  ،جنس الطفؿ)التوحد والمتغيرات الخاصة بطفؿ  الشيري لؤلسرة(متوسط الدخؿ 

 ؟، والمتغيرات السكنية )نوع المسكف، خصوصية حجرة الطفؿ(الطفؿ(
التوحد ذوي اضطراب طفاؿ ؤلل ككؿ ميارات التفاعؿ االجتماعيتوجد فروؽ في ىؿ  -9

المستوى تبعا الختبلؼ متغيرات  األساسيةأبناء األميات أفراد عينة البحث 
االجتماعي االقتصادي لؤلسرة )عمؿ األـ، المستوى التعميمي لؤلـ، عدد أفراد األسرة، 

، عمر جنس الطفؿوالمتغيرات الخاصة بطفؿ التوحد ) متوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة(
 ؟، والمتغيرات السكنية )نوع المسكف، خصوصية حجرة الطفؿ(الطفؿ(

ذوي طفاؿ األالوظيفية لحجرة  بالمالئمة هاتاألموعي  بين العبلقةما طبيعة  -10
ذوي طفاؿ ؤللبمحاورها وككل وبين مهارات التفاعل االجتماعي التوحد اضطراب 
 ؟بمحاورها وككل التوحداضطراب 

في تفسير نسبة التبايف في المدروسة نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة ىؿ تختمؼ  -11
ذوي اضطراب طفاؿ األبالمبلءمة الوظيفية لحجرة األميات )وعي المتغيرات التابعة 

تبعًا ألوزاف  (التوحدذوي اضطراب طفاؿ ؤللميارات التفاعؿ االجتماعي  التوحد،
  االرتباط؟معامبلت االنحدار ودرجة 

األميات أفراد عينة البحث لتنمية وعي البرنامج اإلرشادي المعد  مدى فاعميةما   -12
 األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد.الوظيفية لحجرة  التجريبية بالمبلءمة

 أىداف البحث:
برنامج إرشادي لتنمية وعي مية الكشؼ عف فاع إلىييدؼ البحث الحالي بصفة رئيسة      

الوعي بمحاورىا الثبلثة ) التوحد اضطراباألطفاؿ ذوي لحجرة األميات بالمبلءمة الوظيفية 
مبلئمة الوعي بالمبلءمة السيكولوجية لمحجرة، الوعي بالمبلئمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، ب
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 اضطرابالتفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذوي وعبلقتيا بميارات التصميـ الداخمي لمحجرة( 
 االستجاباتالتحكـ في ، التصرؼ آدابالتواصؿ مع اآلخريف، ) الثبلثة بمحاورىا التوحد

 وذلؾ مف خبلؿ:( االنفعالية
أبناء أميات عينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األتعرض  معدؿ تحديد -1

 .لحادث منزلي يتعمؽ بتأثيث حجرتيـ وتجييزىا األساسية
أبناء أميات عينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األ معدؿ ارتباط تحديد -2

 .وقتًا طويبلً بيا  ـنفسيا وقضائي ـبحجرتي األساسية
بإجراء  األساسيةعينة البحث توحد الذوي اضطراب طفاؿ أميات األقياـ  معدؿ تحديد -3

طفؿ )أنواع البعض التعديبلت والتجديدات في نوع التشطيبات داخؿ حجرة 
 .دىانات( لتصبح أكثر مبلئمة –حوائط  -األرضيات

بإجراء  األساسيةعينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفاؿ أميات األ معدؿ قياـ تحديد -4
صيانة ودىانات  -طفؿ )شراء جديدالبعض التعديبلت والتجديدات في أثاث حجرة 

    .لمقديـ(
معموماتيا  األساسيةيات أفراد عينة البحث لمصادر التي تستمد منيا األما أىـ تحديد -5

 .التوحدذوي اضطراب  الطفؿعف المبلءمة الوظيفية لحجرة 
بالمبلئمة الوظيفية لحجرة  األساسيةاألميات أفراد عينة البحث وعي مستوى  تحديد -6

 بمحاورىا. التوحد ذوي اضطراب األطفاؿ
ميارات التفاعؿ االجتماعي بمحاورىا لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد مستوى  تحديد -7

 .األساسيةأبناء أميات عينة البحث 
ذوي طفاؿ األوعي بالمبلئمة الوظيفية لحجرة الفي الكشؼ عف داللة الفروؽ  -8

تبعا الختبلؼ  األساسيةأفراد عينة البحث  ياتاألمبيف ككؿ التوحد اضطراب 
متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة )عمؿ األـ، المستوى التعميمي لؤلـ، 

والمتغيرات الخاصة بطفؿ التوحد  عدد أفراد األسرة، متوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة(
، عمر الطفؿ(، والمتغيرات السكنية )نوع المسكف، خصوصية حجرة جنس الطفؿ)

 .الطفؿ(
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ذوي طفاؿ ؤلميارات التفاعؿ االجتماعي ككؿ لفروؽ في عف داللة الالكشؼ  -9
تبعا الختبلؼ متغيرات  األساسيةأبناء األميات أفراد عينة البحث التوحد اضطراب 

المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة )عمؿ األـ، المستوى التعميمي لؤلـ، عدد 
جنس والمتغيرات الخاصة بطفؿ التوحد ) أفراد األسرة، متوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة(

 .، عمر الطفؿ(، والمتغيرات السكنية )نوع المسكف، خصوصية حجرة الطفؿ(الطفؿ
طفاؿ األبين وعي األمهات بالمالئمة الوظيفية لحجرة  الكشؼ عف طبيعة العبلقة -10

طفاؿ ؤللبمحاورها وككل وبين مهارات التفاعل االجتماعي التوحد ذوي اضطراب 
  بمحاورها وككل التوحدذوي اضطراب 

تحديد نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير نسبة التبايف في  -11
ذوي اضطراب طفاؿ بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األ األميات المتغيرات التابعة )وعي

تبعًا ألوزاف ( التوحدذوي اضطراب طفاؿ التوحد، ميارات التفاعؿ االجتماعي لؤل
 االرتباط. بلت االنحدار ودرجة معام

األميات أفراد عينة البحث لتنمية وعي البرنامج اإلرشادي المعد ة يفاعمتقييـ  -12
 .األطفاؿ ذوي اضطراب التوحدالوظيفية لحجرة  التجريبية بالمبلءمة

 أىمية البحث:
 أواًل: األىمية في مجال التخصص:

المنزلي بصفة عامة وتخصص إدارة  االقتصاد مجاؿ في والعربية المحمية المكتبة إثراء -1
ة حيويت موضوعا تناوؿ خبلؿ مف جديدة بمعارؼ المنزؿ والمؤسسات بصفة خاصة

ميارات التفاعؿ االجتماعي و  ذوي اضطراب التوحدالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ك
 .التوحد اضطرابلؤلطفاؿ ذوي 

في الكشؼ عف إظيار الدور الحيوي لمتخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  -2
التوحد والمتعمقة بجوانب  اضطراباألطفاؿ ذوي  الصعوبات والمعوقات التي تواجو فئة

تشكؿ أحد المشكبلت التي تواجو أسر تمؾ الفئة وكمحاولة ىادفة معيشتيـ، باعتبارىا 
مف خبلؿ البرامج اإلرشادية يفية لحجرة الطفؿ بالمبلئمة الوظاألسر  ية وعي تمؾلتنم

تمشيًا مع التطور الحادث بتخصص  لتوفير بيئة تساعده عمى التكيؼ وتنمي قدراتو وذلؾ



 

1195 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعد ـ العد السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بالفئات التي تحتاج لرعاية خاصة مما يسيـ بشكؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات الذي ييتـ 
 كبير في حؿ مشكبلتيـ.

 وتنمية البيئة: ثانيًا: األىمية في مجال خدمة المجتمع
مع  حيث يتمشىمف الموضوعات اليامة في العصر الحالي يعد موضوع البحث  -1

فئة مف ذوي ل الحياةبجودة  باالرتقاءيتـ يلمتنمية المستدامة حيث  2030مصر  رؤية
 التوحد. اضطرابالخاصة وىـ األطفاؿ ذوي  االحتياجات

تتوافؽ مع داخؿ حجرتيـ لتأكيد عمى حاجة فئة األطفاؿ التوحدييف لمتطمبات سكنية ا -2
لتمكنيـ مف التكيؼ وتقميؿ المخاطر التي يتعرضوف ليا في حالة خصائصيـ وقدراتيـ 

  .الحتياجاتيـ مبلئمة الحجرةعدـ 
مف خبلؿ  لتييئة بيئة سكنية مثمى لطفؿ التوحد مف البرنامج اإلرشادي المعد ستفادةاال -3

الطفؿ الفعمية لتحقيؽ  الحتياجاتالمناسب  باختيارتنمية وعي أميات ىؤالء األطفاؿ 
  المبلئمة الوظيفية لحجرتو.

عمى أىمية بعض العوامؿ والمتغيرات التي تؤثر عمى ميارات التفاعؿ  إلقاء الضوء  -4
سيـ في زيادة رصيد المعمومات والحقائؽ لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد مما يُ االجتماعي 

 .عنيـ وكيفية تقديـ الخدمات المناسبة ليـ
 فروض البحث:

األميات أفراد عينة البحث  استجاباتمتوسطات  بيف ذات داللة إحصائيةتوجد فروؽ  -1
 اضطرابالوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي  استبيافعمى  األساسية

متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة )عمؿ األـ، ختبلؼ التوحد ككؿ با
والمتغيرات  المستوى التعميمي لؤلـ، عدد أفراد األسرة، متوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة(

، عمر الطفؿ(، والمتغيرات السكنية )نوع المسكف، جنس الطفؿالخاصة بطفؿ التوحد )
 خصوصية حجرة الطفؿ(.

األميات أفراد عينة البحث  استجاباتمتوسطات  بيفذات داللة إحصائية فروؽ توجد  -2
التوحد  اضطرابميارات التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذوي  استبيافعمى  األساسية
ختبلؼ متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة )عمؿ األـ، المستوى ككؿ با

والمتغيرات الخاصة التعميمي لؤلـ، عدد أفراد األسرة، متوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة( 
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، عمر الطفؿ( والمتغيرات السكنية )نوع المسكف، جنس الطفؿبطفؿ التوحد )
 خصوصية حجرة الطفؿ(.

 األساسيةعينة البحث  األمياتوعي ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عبلقة  توجد -3
)الوعي الثبلثة  التوحد بمحاورىااألطفاؿ ذوي اضطراب بالمبلئمة الوظيفية لحجرة 

بالمبلءمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، الوعي بالمبلءمة السيكولوجية لمحجرة، الوعي 
لؤلطفاؿ ذوي التفاعؿ االجتماعي  ومياراتوككؿ  بمبلءمة التصميـ الداخمي لمحجرة(

، التحكـ في التصرؼ آداب)التواصؿ مع اآلخريف، الثبلثة التوحد بمحاورىا  اضطراب
 وككؿ. (االنفعالية االستجابات

تختمؼ نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة المدروسة في تفسير نسبة التبايف في  -4
ذوي اضطراب طفاؿ بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األاألميات )وعي المتغيرات التابعة 

تبعًا ألوزاف ( التوحدذوي اضطراب طفاؿ التوحد، ميارات التفاعؿ االجتماعي لؤل
 االرتباط. معامبلت االنحدار ودرجة 

عينة البحث  األميات استجاباتبيف متوسطي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -5
الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب  استبيافعمى التجريبية 

 القياسوبعده لصالح تطبيؽ البرنامج اإلرشادي المعد قبؿ بمحاوره وككؿ  التوحد
 البعدي.

 األسموب البحثي:
 يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي، والمنيج التجريبي.    منيج البحث:أوال:  

( بأنو المنيج الذي يعتمد عمى 6، 2011) العسكري عبوديعرفو  المنيج الوصفي التحميمي:
وتفسيرىا الكتشاؼ العبلقة بيف المتغيرات تجميع الحقائؽ والمعمومات ومقارنتيا وتحميميا 

  مقبولة.لمتوصؿ لتعميمات 
( 304، 2012، حساـ مازف )(28، 2003محمود منسي ) كؿ مف يعرفوالمنيج التجريبي: 

واقعة أو  التي تحددومضبوط لمشروط مقصود عمى إحداث تغيير  يعتمد"المنيج الذي  بأنو
 تمؾ الظاىرة وتفسيرىا". عف التي تنتجمع مبلحظة التغيرات  ،معينة ظاىرة
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 والمفاىيم اإلجرائية:ثانيًا: المصطمحات العممية 
 The Effectivenessالفاعمية: 

تحقيؽ لأي معالجة  التأثير الذي تحدثوقياس ( بأنيا 401، 1423يعرفيا ماىر صبري )      
 مخرجات معرفية مرجوة.ل والوصوؿؼ تعميمية محددة، أىدا
ومدي اإلرشادي المعد البرنامج التأثير الذي يحدثو قياس وتعرفيا الباحثتاف إجرائيًا بأنيا "     

ومدي  المحددةمف خبلؿ مقارنة النتائج باألىداؼ لموصوؿ لممخرجات المرجوة صبلحيتو 
 .بقياتطا

 Counseling Program: البرنامج اإلرشادي
مجموعة مف األنشطة المخططة تيدؼ إلى تقديـ  ( بأنو10، 2005يعرفو حامد زىراف )    

حؿ المشكبلت الحياتية أو تنمية قدراتو ومياراتو للمفرد حتى يتمكف مف  المساعدة المتكاممة
  التوافؽ معيا.

خطة منيجية تشتمؿ عمى مجموعة ( بأنو 76، 2013ويعرفو حسف شحاتة وزينب النجار )   
األفراد  واحتياجاتتتناسب مع خصائص والخبرات المترابطة مف المعمومات واألنشطة المنظمة 

 .اإلرشادية جمساتالالمعد البرنامج مف أجميـ ويقدـ في صورة عدد مف 
" خطة منيجية تشتمؿ عمى مجموعة مف  البرنامج اإلرشادي إجرائيًا بأنو:الباحثتان عرف تو  

المعمومات واألنشطة المنظمة المترابطة والخبرات تقدـ عمى شكؿ جمسات إرشادية مخططة، تمد 
 ـبالمعمومات والمعارؼ والخبرات البلزمة لتنمية وعيي ذوي اضطراب التوحداألطفاؿ  أميات

 .ذوي اضطراب التوحدطفؿ البالمبلئمة الوظيفية لحجرة 
 Development التنمية:

تاحة الفرص المجتمعية والبيئية بأنيا " (224، 2011تعرفيا أميرة حسف )    لبلرتقاء توفير وا 
 اً و ليصبح الفرد أكثر نضجطاقات تستطيعإلى أقصى ما بخصائص الفرد بشكؿ تدريجي ومستمر 

 .عف ذي قبؿ ءونما
 Awareness الوعي:
 ,.Gillet, R., & McMillan,J., (2001, 247)  ، Cowan, D كؿ مف يعرفو     

وىو لدى الفرد يتكوف مف العديد مف األفعاؿ العقمية المشتركة،  استعدادبأنو  (931 ,2004)
وىو طريقة تصور الناس لمطرؽ الطبيعية والعادية لمقياـ باألشياء وفيميـ أساس كؿ معرفة 

 ، فيو المعرفة التي تؤدي لمفيـ.البدييي أو المنطقي لمعالـ
التي  والمشاعر اتتجاىواإلمجموعة المفاىيـ والمعارؼ "  وتعرفو الباحثتان إجرائيًا بأنو    

دراؾ الفرد لنفسو ولمعالـ المحيط"  .تؤدي لفيـ وا 
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 Autism Children withالتوحد:  ذو اضطراب الطفل
طفؿ يعاني مف اضطرابات نمائية تطورية  " بأنو APAو جمعية عمـ النفس األمريكية تعرف    

مركبة معقدة يبدأ في الظيور خبلؿ السنوات الثبلثة األولى مف عمر الطفؿ وينتج عنو 
اضطرابات عصبية تظير في شكؿ مشكبلت في التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي، ونشاطات 

الء األطفاؿ المعب، ويستجيب ىذا الطفؿ لؤلشياء أكثر مف استجابتو لؤلشخاص، ويضطرب ىؤ 
 . (68، 2006المغموث، )فيد" مف التغيرات التي تحدث في بيئتيـ

والتي تعني العزلة أو  (autos)ترجمة لمكممة اإلغريقية أو اليونانية  بأنوالتوحد لغويًا  يعرؼو     
االنعزاؿ أو التوحد مع الذات، والتوحد اضطراب وليس مرض، فالطفؿ التوحدي لديو عالمو 

ذي يرفض فيو التعامؿ مع اآلخريف فتظير عمى الطفؿ مشاكؿ في النطؽ الخاص بو وال
والتواصؿ وقصور في أداء الميارات الوظيفية اليومية تختمؼ مف طفؿ آلخر. )ىبل عجيمي، 

2019 ،20) 
" اضطراب يؤثر في التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي لمطفؿ حيث  وتعرفو الباحثتان إجرائيًا بأنو   

كامبًل  يفقد القدرة عمى التواصؿ مع الوالديف واآلخريف ويجعمو منسحب تماما ومنشغؿ انشغاالً 
بخياالتو وأفكاره مع ظيور قصور في أداء الميارات الوظيفية اليومية ويضطرب طفؿ التوحد مف 

 ."المحيطة بوالتغيرات التي تحدث في البيئة 
 Child roomحجرة الطفل: 

( بأنيا " الفراغ المخصص لمطفؿ 302، 2015ووئاـ معروؼ ) تعرفيا وفاء الصفتي    
داخؿ المسكف، والمخصص لمنوـ والراحة وممارسة األنشطة اليومية المتعددة ويحتوي ىذا 

 الفراغ عمى أثاث وأجيزة ومفروشات تستخدـ لتمبية كافة احتياجات الطفؿ المختمفة.
  Functional Appropriateness اٌٛظ١ف١خ:اٌّالئّخ   

 الفراغمدى توفير بأنيا "  المبلئمة الوظيفية لمفراغ (150، 1990) أبو العبلمحمد  يعرؼ    
الفسيولوجية، والسيكولوجية، والصحية، والتصميمية لتيسير  اإلنسانيةوالمتطمبات لمحاجات 

  .االحتياجاتوالتي تقابؿ تمؾ  الفراغإنجاز األنشطة المختمفة لمفرد داخؿ 
في توفير  الفراغعمى أنيا " كفاءة  (6، 2009) عبد العاطي، سماح حمداف حنافوتعرفيا     

اإلنساف  احتياجاتلقاطنيو يمكنيـ مف إنجاز األنشطة المختمفة البلزمة إلشباع وسط مبلءـ 
وجية والسيكولوجية والصحية مة الفسيولءاألساسية ومتطمباتو المعيشية المختمفة، وتتضمف المبل

 اخمي.ومبلءمة التصميـ الد
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  المالءمة الوظيفية لحجرة األطفال ذوي اضطراب التوحد:الوعي ب

Awareness Functional Appropriateness for the autistic children's room: 

إجرائيًا عمى  التوحد اضطراباألطفال ذوي المالءمة الوظيفية لحجرة الباحثتان وتعرؼ    
يجب أف تكوف عميو غرفة طفميا لتشبع  عماـ طفؿ التوحد أ اتاتجاىو مفاىيـ ومعارؼ إنيا " 

 وذلؾ لتحقيؽحياتو  وأسموبومناسبتيا لخصائص طفؿ التوحد اإلنسانية والسكنية  احتياجاتو
التفاعؿ اإليجابي والمباشر بيف طفؿ التوحد وحجرتو أثناء قيامو بأنشطتو المختمفة في سيولة 

الطفؿ مف أف ينمو ويتطور وتنضج حواسو لمزاولة مكف ، مما يوفر لو بيئة آمنة تُ وأماف
 أو صحي أو نفسي. األنشطة المختمفة دوف إجياد جسمي

 التوحد: اضطراباألطفال ذوي المالئمة الوظيفية لحجرة الوعي بمحاور 
 : طفل التوحد المالءمة الفسيولوجية الصحية لحجرةالوعي ب: المحور األول

Awareness of the physiological and Health Appropriateness of 
the autistic child's room: 

أف "  ( المبلءمة الفسيولوجية بأنيا5، 2009)سماح حمداف حناف عبد العاطي،  تعرؼ    
متمثمة في الموقع العوامؿ الفسيولوجية التي تحقؽ االتزاف البيولوجي لئلنساف  يتوافر في الفراغ

التيوية الجيدة والشمس والمناخ الجيد والوسط توافر و الذي يطؿ عمى مناظر طبيعية مبيجة، 
توفر الفراغ المبلئـ لحركة اإلنساف بأماف المناسب لتحقيؽ شروط التدفئة والتيوية الجيدة و 

 ."داخؿ الفراغ
المبلءمة الصحية بأنيا " توافر الشروط الصحية لمفراغ  (28، 2015إيماف سالـ )وتعرؼ     

ومحطات المحموؿ مصادر التموث المختمفة مف شبكات الضغط العالي بعده عف مف حيث 
جراءات الوقاية مف الحوادث، مع المحافظة عمى النظافة وخموه مف ومصادر الضوضاء ، وا 

 الحشرات والقوارض مما يحفظ لمطفؿ صحة جيدة"
بأنيا إجرائيًا لحجرة طفل التوحد الباحثتان المالءمة الفسيولوجية الصحية وتعرف     

عناصر السبلمة  عف أىمية توفيرالتوحد  الطفؿ ذوي اضطرابأـ  اتاتجاىو مفاىيـ ومعارؼ "
تحقؽ الراحة السكنية لمطفؿ فسيولوجيًا، وصحيًا، وبيئيًا التي مختمفة البيئية المؤثرات الواألماف و 
وتتضمف مدى توفر التيوية البلزمة، والتأثير الفسيولوجي المبلئـ لمضوء مع تو في حجر 

المحافظة عمى التوازف الحراري لمجسـ بالحماية مف كؿ ما ييدد سبلمة الطفؿ مثؿ )البرد، 
التحكـ في المناخ الداخمي لمحجرة باستخداـ أنظمة  إمكانيةوالمطر، والحرارة، والرطوبة( مع 

المختمفة، ومدى توفر الشروط الصحية بالحجرة كالمحافظة عمى نظافة الحجرة التيوية والتدفئة 
وخموىا مف الحشرات وكذلؾ مف حيث بعد الحجرة عف مصادر التموث مثؿ شبكات الضغط 
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جراءات الوقاية مف الحوادث كالحروؽ  العالي وشبكات المحموؿ ومصادر الضوضاء، وا 
مرتبطة بعضيا و  ترتبط بالسبلمة الجسدية لمطفؿ ؿوالكيرباء والسقوط مف النوافذ وكميا عوام

 ."مع بعض ويؤثر كؿ منيا عمى اآلخر وتعتبر جزء منو
 :طفل التوحد المالءمة السيكولوجية لحجرةالوعي ب: المحور الثاني

Awareness of the psychological Appropriateness of the autistic 
child's room: 

أف يحقؽ ( المبلءمة السيكولوجية لممسكف بأنيا " مراعاة 68، 2012تعرؼ ميجة مسمـ )     
 حياة اجتماعيةلمتمتع بالظروؼ المناسبة  ليـ رفو يو  لساكنيو اإلحساس بالخصوصيةالمسكف 
، وكذلؾ توفير الراحة النفسية ـوتوفر لي ساكنيوسميمة، وترتيب المسكف بطريقة ترضي  ونفسية

 واليدوء ليشعر ساكنيو بالدؼء والسعادة والسكوف"األمف واألماف 
مفاىيـ " إجرائيًا عمى إنياالمالءمة السيكولوجية لحجرة طفل التوحد الوعي بوتعرف الباحثتان 

لمطفؿ أـ طفؿ التوحد عف أىمية توفير العوامؿ التي تحقؽ الراحة النفسية  اتاتجاىو ومعارؼ 
بما يضمف شعور الطفؿ بالرضا  األمف واألمافاإلحساس باليدوء والخصوصية و في حجرتو ك

  والسعادة"
 :التوحد اضطراباألطفال ذوي  مالءمة التصميم الداخمي لحجرةالمحور الثالث: الوعي ب

Awareness of the appropriateness of the interior design of an 
autistic child's room 

التصميـ الداخمي بأنيا " اإلدراؾ الواسع والوعي ببل  ( مبلءمة36، 2007تعرؼ نعمة رقباف )   
األمور المعمارية وتفاصيميا وخاصة الداخمية منيا، ولمخامات وماىيتيا وكيفية حدود لكافة 
باألثاث ومقاييسو وتوزيعو في الفراغ الداخمي حسب  الخاصة، ويشمؿ أيضًا المعرفة استخداميا

في المكاف وكذلؾ بأمور التنسيؽ األخرى  واختيارىا استعمالياالغرض منو، وباأللواف وكيفية 
  كاستخداـ اإلكسسوارات المتعددة األخرى البلزمة لمفراغ حسب وظيفتو.

بأنو  لمفراغ ميـ الداخمي( مبلءمة التص6، 2009تعرؼ حناف عبد العاطي، سماح حمداف )و    
 مستخدميو"لمتطمبات وأسموب حياة بالفراغ "مراعاة عناصر التصميـ الداخمي 

التوحد  اضطراباألطفال ذوي مالءمة التصميم الداخمي لحجرة الوعي بوتعرف الباحثتان    
أـ طفؿ التوحد عف أىمية توفير عناصر التصميـ  اتاتجاىو مفاىيـ ومعارؼ  إجرائيًا عمى إنيا "

 األثاثو  تصميـ الفراغاتكمبلءمة في حجرتو طفميا التوحدي المبلءمة لخصائص الداخمي 
 واأللوافالمبلءمة لمطفؿ ومكمبلت التصميـ الداخمي واستخداـ الخامات والمواد  ومقاييسو وتوزيعو

  ."المناسبة
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  :التوحد اضطرابلألطفال ذوي  ميارات التفاعل االجتماعي
Social interaction skills for children with autism:  

 اضطرابلؤلطفاؿ ذوي ميارات التفاعؿ االجتماعي  Gillson, T,. (2000, 10)يعرؼ    
التي يعبر مف خبلليا الطفؿ لآلخريف عف ذاتو ويتواصؿ معيـ، ويكوف  اتالميار التوحد بأنيا "

االجتماعية، مع مراعاة قواعد الذوؽ االجتماعي عند التفاعؿ صداقات ويشارؾ في األنشطة 
   معيـ"
، يتدرب عمييا اجتماعيا( بأنيا " عادات وسموكيات مقبولة 223، 2001تعرفيا أميرة بخش )   

الطفؿ لدرجة اإلتقاف والتمكف عف طريؽ التفاعؿ االجتماعي الذي يعتبر عممية مشاركة بيف 
الخاصة واآلخريف مف خبلؿ مواقؼ الحياة اليومية، والتي تفيده في إقامة  االحتياجاتالطفؿ ذو 

 عبلقات ناجحة مع اآلخريف في محيط مجالو النفسي.
التوحد وتقـو  اضطرابالطفؿ ذو أي ميارة يؤدييا ىي ًا عمى إنيا " وتعرفيا الباحثتان إجرائي   

    "في مواقؼ الحياة اليومية اجتماعياً بطريقة مقبولة  بتسييؿ التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف
 :لطفل التوحد محاور ميارات التفاعل االجتماعي

 Communicate with others المحور األول: التواصل مع اآلخرين:
 البلتيني األصؿمأخوذة عف   Communisبمعنى Common ة التواصؿكمم    

Communication  االتصاؿ العاـ ، واليدؼ مف االتصاؿ باآلخريف ىو التوصؿ الى اتفاؽ أو
 ) 15:  2001تـ بصدده االتصاؿ ) زينب شقير ، يوحدة التفكير الذى 

التوحد عمى تبادؿ المعمومات واألفكار ( بأنو "قدرة طفؿ 10، 2005التيامي )السيديس ويعرفو   
 والمشاعر بينو وبيف األفراد اآلخريف مما ييسر التفاىـ المتبادؿ بينيـ"

تبادؿ المعمومات  التوحد فيذو اضطراب طفؿ الوتعرفو الباحثتاف إجرائيًا عمى إنو " ميارة     
  "اجتماعيامع اآلخريف بطريقة مقبولة  واألفكار والمشاعر
  etiquette :التصرف آدابالمحور الثاني: 

بأنو "مراعاة طفؿ التوحد لقواعد السموؾ ( 379، 2017تعرفيا بتوؿ زبيري، رفيؼ محمد )    
االجتماعي العامة وفقا لقوانيف الصح والخطأ، ووفقا لقواعد الثواب والعقاب التي يتمقاىا مف 

 أو معممتو"أسرتو 
بقوانيف الصواب والخطأ ميارة طفؿ التوحد في االلتزاـ " عمى إنووتعرفو الباحثتان إجرائيًا    

 التي يتمقاىا مف القائميف عمى رعايتو"قواعد الثواب والعقاب وفقًا ل
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 Control emotional responses :االنفعالية االستجاباتالتحكم في المحور الثالث: 

الطفؿ التوحدي تجاه  استجابة( بأنيا "380، 2017) ، رفيؼ محمدتعرفيا بتوؿ زبيري    
وأيضًا مقبولة اجتماعيا  و حركات جسدية أو إيماءاتاآلخريف بأصوات أو إشارات أ انفعاالت

في مواقؼ الفرح والحزف بتعبيرات تتناسب مع الذاتية  االنفعالية استجاباتوقدرتو عمى ضبط 
 الموقؼ االجتماعي الذي يمر بو"

بطريقة منضبطة  االستجابةميارة الطفؿ التوحدي في " إنو وتعرفو الباحثتان إجرائيًا عمى   
 استجاباتوالتحكـ في بالوسائؿ المفظية وغير المفظية وكذلؾ ميارتو في اآلخريف  انفعاالت تجاه

  يويف"بما يتناسب مع الموقؼ الذي يمر بو دوف مبالغة أو ت االنفعالية
 : حدود البحث:ثالثاً 

 التالي:يتحدد ىذا البحث عمى النحو 
  عينة البحث من ثالث مجموعات: لمبحث: تكونتالحدود البشرية 

وتـ توحد ال اضطراب مف ذوي طفؿلأـ ( 15) تضمنت :االستطالعيةعينة البحث  -1
استمارة المتمثمة في ) البحثوذلؾ لتقنيف أدوات  األساسية البحثبنفس شروط عينة  اختيارىف

ذوي اضطراب  األطفاؿبالمبلءمة الوظيفية لحجرة األميات وعي استبياف ، البيانات العامة
 (.التوحد اضطرابذوي  لؤلطفاؿميارات التفاعؿ االجتماعي استبياف ، التوحد

أـ لطفؿ مف ذوي اضطراب التوحد البلتي ( 63)تضمنت عينة البحث األساسية:  -2
يمتحؽ أطفاليف بمراكز تأىيؿ ألطفاؿ التوحد في محافظتي المنيا وأسواف وتـ اختيارىف 
بطريقة غرضية عمدية بشروط أف يكوف األطفاؿ مف )الذكور/ اإلناث(، وفي المرحمة العمرية 

و سواء كانت الحجرة سنة ويشترط أف يكوف الطفؿ لديو حجرة مستقمة عف والدي 12: 6مف 
خاصة بطفؿ التوحد بمفرده أو يشترؾ معو في الحجرة أخوتو، ومف مستويات اقتصادية 

وضح الخصائص الديموجرافية والوصفية ( ت14إلى ) (12) مف وؿاجدالو واجتماعية مختمفة، 
 .األساسيةلمفردات عينة البحث 

 حيث اتخذتأـ لطفؿ مف ذوي اضطراب التوحد ( 63وقواميا ) :التجريبيةعينة البحث  -3
وقمة نظرًا لندرة فئة عينة البحث عينة تجريبية وذلؾ كالباحثتاف نفس عينة البحث األساسية 

األطفاؿ ذوي وعي األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة لما أظيرتو نتائج مستوى ونظرًا عددىا 
كاف مستوى أفراد عينة البحث األساسية مف األميات  العظمىمف أف النسبة التوحد  اضطراب

 %14.3% ونسبة األميات ذوات الوعي المتوسط  81 فحيث بمغت نسبتيوعييف منخفض 
، وتـ (20كما يتضح في جدوؿ )% 4.8بينما بمغت نسبة األميات ذوات الوعي المرتفع 

األطفاؿ ذوي تطبيؽ البرنامج اإلرشادي المعد لتنمية وعي األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة 
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وضح الخصائص الديموجرافية ت (14( إلى )12مف )وؿ اجدالو التوحد عمييـ  اضطراب
 والوصفية لمفردات عينة البحث التجريبية.

 : المكانية لمبحثالحدود 
مف أميات  األساسية تـ اختيار أفراد العينة: األساسية البحثالحدود المكانية لعينة  -1

في  التوحدذوي اضطراب ألطفاؿ اتأىيؿ لالبلتي يمتحؽ أطفاليف بمراكز التوحد  أطفاؿ
مركز )أواًل: في محافظة المنيا التالية  المراكز عمى محافظتي المنيا وأسواف مف المترددات

، بإطسا ، جمعية حراءبأبو قرقاص مركز السراج، بالمنيا، جمعية كياف بالمنيا شباب التحدي
بكـو  مركز حمـ طفؿ، بأسواف مركز معاؾ ثانيًا: في محافظة أسواف ) موي(بم مركز حياة

بالمبلءمة  األميات وعي" ستبيانيالقبمي إلتطبيؽ وتـ ( أسوافبىيز ىاندز  إف، مركز أمبو
، و"ميارات التفاعؿ االجتماعي لطفؿ التوحد" عمى األميات  "الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد 
 .التأىيؿمراكز  بمقرأفراد عينة البحث األساسية 

نظرا لمظروؼ التي تمر بيا الببلد نتيجة جائحة   :الحدود المكانية لعينة البحث التجريبية -2
أف  تافالباحث فاقترحتكورونا وخوؼ األميات مف التجمع لتطبيؽ جمسات البرنامج فيروس 

إمكانيات مشابية لمتواصؿ الفعمي يتـ التطبيؽ مف خبلؿ أحد برامج التواصؿ والتي بيا 
الصوت والصور والفيديوىات وشرائح عرض الباوربوينت( ورحبت األميات بالفكرة )كعرض 

لسيولة التواصؿ بيف الباحثتاف  Whats Appوتـ عمؿ جروب عمى تطبيؽ الواتس آب 
التجريبية وتـ تطبيؽ البرنامج عف بعد  البحثالتوحد عينة ذوي اضطراب طفاؿ األوأميات 

بما يتناسب مع سبوع أكؿ واحدة لجمسة ، حيث تـ تحديد موعد  Zoomمف خبلؿ تطبيؽ 
 .وتقـو الباحثتاف بإرساؿ لينؾ االجتماع قبؿ بدء كؿ جمسةأفراد العينة التجريبية 

  الحدود الزمنية لمبحث:
/ فبراير 8وحتى  2020/نوفمبر 16في الفترة مف قامت الباحثتاف بجمع البيانات وتفريغيا     

البرنامج اإلرشادي المعد تطبيؽ وبعد إجراء التحميبلت اإلحصائية واستخراج النتائج تـ  2021
األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد عمي عينة لتنمية وعي 

 .ـ2021 /5/ 6حتى و ، ـ2021 مارس25في الفترة مف البحث التجريبية 
 إعداد الباحثتان()البحث: : أدوات رابعاً 

 قامت الباحثتان بإعداد أدوات البحث اآلتية: 
 .                              لطفؿ التوحد وأسرتو استمارة البيانات العامة -1
 بمحاورهالتوحد  اضطراباألطفاؿ ذوي لحجرة األميات بالمبلءمة الوظيفية وعي استبياف  -2

الوعي  ،التوحدذو اضطراب طفؿ الالوعي بالمبلءمة الفسيولوجية الصحية لحجرة ) الثبلثة
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الوعي بمبلءمة التصميـ  ،التوحدذو اضطراب طفؿ البالمبلءمة السيكولوجية لحجرة 
                                                               .(التوحدذو اضطراب طفؿ الالداخمي لحجرة 

 الثبلثةبمحاوره  لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ميارات التفاعؿ االجتماعياستبياف   -3
"تجيب عنو  (االنفعالية االستجابات، التحكـ في التصرؼ آدابالتواصؿ مع اآلخريف، )

                   .األـ"
األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب برنامج إرشادي لتنمية وعي   -4

 .التوحد
أعدت االستمارة بيدؼ  :التوحد وأسرتوذو اضطراب طفل مل استمارة البيانات العامة -1

الحصوؿ عمى البيانات العامة ألفراد عينة البحث وبعض البيانات التي تفيد في تحديد خصائص 
 الديموجرافية واشتممت االستمارة عمى:  البحثعينة 
  البيانات الديموجرافية: -أ
التعميمي ، المستوى تعمؿ( )تعمؿ / ال عمؿ األـ :متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي -

: شيادة متوسط مستوىاإلعدادية،  /االبتدائية : حاصؿ عمى الشيادة مستوى منخفض) لؤلـ
عدد  مؤىؿ جامعي/ أعمى مف الجامعي(مستوى مرتفع: ثانوية وما يعادليا/ معاىد متوسطة، 

(، متوسط الدخؿ الشيري أفراد فأكثر 7مف / أفراد 6: 5مف / أفراد 4: 3 مفأفراد األسرة )
متوسط الدخؿ السنوي الصافي لؤلسرة بإحصائية  باالستعانةتقسيـ فئات الدخؿ وتـ  :لؤلسرة

وفقًا لمفئات العشرية والمتضمنة في بحث الدخؿ واإلنفاؽ  2018/ 2017عاـ المصرية 
، 2019، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء) 2019الصادرة في يونيو  واالستيبلؾ

أقؿ  إلى جنية 2500مف ): منخفض دخلتقسيـ الدخؿ كما يمي وتـ بناء عمى ذلؾ  (63
 دخل، (جنية 8000جنية إلى أقؿ مف  4000مف )متوسط: دخل ، (جنيو 4000 مف

 .فأكثر( جنيو 8000مف ) مرتفع:
سنوات 6من : )عمر الطفل، (إناث/  ذكور) جنس الطفلالمتغيرات الخاصة بطفل التوحد:  -

 12سنوات حتى  10/ مف واتسن 10حتى أقؿ مف سنوات  8مف / سنوات 8 حتى أقل من
 (سنة

 (، خصوصية حجرة الطفؿقديـ أو جديد )تمميؾ / إيجار نوع المسكف المتغيرات السكنية: -
يشترؾ معو في / يشترؾ معو في الحجرة أحد األخوة/  حجرة خاصة لطفؿ التوحد )توفير

 .(الحجرة أكثر مف أخ
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التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األتعرض معدؿ  تحديد: الوصفيةبيانات تتعمق بالنتائج  -ب
 ، تحديدلحادث منزلي يتعمؽ بتأثيث حجرتيـ وتجييزىا األساسيةأبناء أميات عينة البحث 

 ـبحجرتي األساسيةأبناء أميات عينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفاؿ األ رتباطا معدؿ
عينة التوحد ذوي اضطراب طفاؿ أميات األ معدؿ قياـ ، تحديدبيا وقتا طويبل ـنفسيا وقضائي

طفؿ البإجراء بعض التعديبلت والتجديدات في نوع التشطيبات داخؿ حجرة  األساسيةالبحث 
طفاؿ أميات األ قياـمعدؿ  ، تحديددىانات( لتصبح أكثر مبلئمة –حوائط  -)أنواع األرضيات
ت والتجديدات في أثاث بإجراء بعض التعديبل األساسيةعينة البحث التوحد ذوي اضطراب 

لمصادر التي تستمد منيا ا أىـ ، تحديدصيانة ودىانات لمقديـ( -طفؿ )شراء جديدالحجرة 
ذوي  الطفؿمعموماتيا عف المبلءمة الوظيفية لحجرة  األساسيةيات أفراد عينة البحث األم

بالمبلئمة الوظيفية  األساسيةاألميات أفراد عينة البحث وعي مستوى تحديد ، التوحداضطراب 
ميارات مستوى  تحديد، بمحاورىا قبؿ تطبيؽ البرنامج التوحد األطفاؿ ذوي اضطرابلحجرة 

التفاعؿ االجتماعي بمحاورىا لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد أبناء أميات عينة البحث 
 قبؿ تطبيؽ البرنامج. األساسية

 التوحداألطفال ذوي اضطراب بالمالءمة الوظيفية لحجرة األميات وعي استبيان  -2
 المالءمةالوعي بمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، ءالمالالوعي ب) الثالثةبمحاوره 

 :(مالئمة التصميم الداخمي لمحجرةالوعي بالسيكولوجية لمحجرة، 
لموعي في ضوء القراءات والدراسات السابقة والمفيوـ اإلجرائي أعد ىذا االستبياف      

أـ طفؿ التوحد  اتاتجاىو مفاىيـ ومعارؼ بيدؼ قياس  الوظيفية لحجرة طفؿ التوحدبالمبلءمة 
 دى مناسبة الغرفةعما يجب أف تكوف عميو غرفة طفميا لتشبع احتياجاتو اإلنسانية والسكنية وم

ؽ التفاعؿ اإليجابي والمباشر بيف طفؿ التوحد قٌ حَ تَ لخصائص طفؿ التوحد وأسموب حياتو و 
مو بأنشطتو المختمفة في سيولة وأماف، مما يوفر لو بيئة آمنة تمكف الطفؿ وحجرتو أثناء قيا

مف أف ينمو ويتطور وتنضج حواسو لمزاولة األنشطة المختمفة دوف إجياد جسمي أو صحي 
خبرية تغطي كافة عبارة  (97االستبياف في صورتو النيائية عمى ) اشتمؿوقد  .أو نفسي

الوعي كما يمي مقسمة إلى ثبلث محاور  لحجرة طفؿ التوحدمحاور الوعي بالمبلءمة الوظيفية 
الوعي بالمبلءمة السيكولوجية عبارة،  36ويتضمف  بالمبلئمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة
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،  عبارة 32ويتضمف  الوعي بمبلئمة التصميـ الداخمي لمحجرة، عبارة 29ويتضمف  لمحجرة
ليذا االستبياف وفقًا تحدد استجابات العبارات وتوتـ وضع مفتاح التصحيح الخاص باالستبياف، 

عمى الترتيب  (1، 2، 3)عمى مقياس متدرج متصؿ و ( ال، إلى حد ما، نعـاستجابات ) ةلثبلث
( عمى الترتيب 1،2،3وذلؾ لبلستجابة عمى العبارات موجبة الصياغة، وتعطي الدرجات )

درجات االستبياف إلى ثبلث وقد أمكف تقسيـ لبلستجابة عمى العبارات سالبة الصياغة، 
 مستويات عمى أساس ما يمي:

( 1% مرتفع( وجدوؿ )70أكثر مف % متوسط، 70% إلى 50% منخفض، مف 50مف  )أقؿ
 ذلؾ:يوضح 
( رٛص٠غ دسعبد وً ِؾٛس ِٓ ِؾبٚس االعزج١بْ ٚفمبً ٌّغزٜٛ ٚػٟ األِٙبد ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ 1عذٚي )

 ٌؾغشح األغفبي رٚٞ اظطشاة اٌزٛؽذ
 ِغزٜٛ ٚػٟ األِٙبد ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح األغفبي رٚٞ اظطشاة اٌزٛؽذ ّؾٛساٌ

 ِشرفغ ِزٛعػ ِٕخفط
بٌّالئّخ اٌٛػٟ ث

اٌفغ١ٌٛٛع١خ اٌصؾ١خ 
 ٌٍؾغشح

 6457 (6457: 45) 45ألً ِٓ 

بٌّالءِخ اٌٛػٟ ث
 اٌغ١ىٌٛٛع١خ ٌٍؾغشح

 7.56 (7.56: 5.54) 5.54ألً ِٓ 

ّالئّخ اٌزص١ُّ اٌٛػٟ ث
 اٌذاخٍٟ ٌٍؾغشح

 7656 (7656: 54) 54ألً ِٓ

إعّبٌٟ ٚػٟ األِٙبد 
ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح 

األغفبي رٚٞ اظطشاة 
 اٌزٛؽذ

 56..6 (56..6: 15454) 15454ألً ِٓ 

 كما يمي: محاور ثبلثوقد اشتمؿ االستبياف عمى 
وعي ( عبارة تقيس 36اشتمؿ عمى ) :المالئمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة: المحور األول

 التوحدي بقطعإكساء حواؼ الجدراف والدواليب، والطاوالت الموجودة بغرفة طفميا  بأىميةاألـ 
ـ أرضيات مف الفميف أو المباد في ااستخد األـ أفومعرفة ، مف الكاوتشوؾ أو اإلسفنج الميف

أرضية وحرصيا أف تكوف ، األماكف الخاصة بمعب طفؿ التوحد يحافظ عمى سبلمة الطفؿ
بشريط الصؽ مزدوج األوجو، تثبيت مشايات األرضية فميف، حجرة الطفؿ مف الخشب أو ال

وحرصيا أف تكوف متعددة األدوار في حجرة الطفؿ التوحدي،  اأَلِسرة استخداـووعييا بمخاطر 
ووعييا ، قطع األثاث في غرفة طفميا التوحدي بعيدة عف منطقة الوسط لعدـ اصطدامو بيا

أف تتوفر مساحة كافية حوؿ قطع األثاث في غرفة الطفؿ مما يسمح بسيولة الحركة بأىمية 
دراكيا  ،واالستخداـ أف استخداـ األنسجة ذات الفراء والقابمة لمنسؿ في مفروشات حجرة طفميا وا 

وحرصيا عمى أف يكوف باب حجرة التوحدي قد تسبب لو حوادث االختناؽ إذا قاـ ببمعيا، 
دراكيا  ،جرار وليس المفصميالطفؿ مف النوع ال جميع األلعاب في غرفة طفؿ  حفظضرورة لوا 
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بأىمية أستخدـ حواجز ووعييا وأماف،  التوحد منخفضة ليسيؿ عميو الوصوؿ إلييا بسيولة
في غرفة طفؿ التوحد لمنع أشعة الشمس المباشرة التي )الستائر والتندات( وكاسرات الشمس 

البيضاء،  بأف أفضؿ إضاءة لغرفة طفؿ التوحد ىي إضاءات الميدوعمميا ، استثارتوتسبب 
تسبب تشتت ألنيا في غرفة طفؿ التوحد  أو الممونة  اإلضاءة المتحركة استخداـوتجنبيا 
حتى  ذات زجاج مصنفرمحمية استخداـ وحدات إضاءة وحرصيا عمى ، وترىؽ عينو انتباىو
ووعييا بأىمية استخداـ إضاءة عامة في حجرة الطفؿ خبلؿ نشاط المعب  ،الطفؿ رال تستثي

ومعرفتيا بأف وحدات اإلضاءة المحمية توضع عمى يسار الطفؿ غير  لكثرة تنقؿ الطفؿ.
دراكيا بأف  أحجاـ قطع األثاث بحيث تتناسب مع قياسات جسـ طفميا،  واختيارىااألشوؿ.  وا 
ووعييا في حجرة طفؿ التوحد تسبب لو التشتت البصري، المروحة المعمقة في السقؼ  استخداـ

دراكيا ألىمية توفير بأىمية تجديد ىواء غرفة طفميا التوحدي باستخداـ التيوية الطبيعية،  وا 
بضرورة وعمميا الجو الحار والبارد داخؿ حجرة طفميا التوحدي،  فينظاـ جيد لمتيوية والتدفئة 

دراكيا ألىمية أف تكوف دىانات الحوائط في غرفة الطفؿ خالية مف مادة الرصاص السامة،  وا 
أف  واىتمامياتنظيؼ حجرة طفميا مف األتربة والغبار بصفة مستمرة حفاظا عمى صحتو، 

دراكيا  ةمغطاه بسمؾ لمنع دخوؿ الحشرات الطائرة والزاحف ياغرفة طفم فيتكوف الشبابيؾ  ، وا 
 وشبكاتأف تكوف حجرة طفؿ التوحد تبعد عف خطوط الضغط العالي لمكيرباء  ةألىمي

 .المحموؿ
أدراؾ األـ ( عبارة تقيس مدى 29اشتمؿ عمى ) :المالءمة السيكولوجية لمحجرة: المحور الثاني

دراكيا  ،ألىمية توفير حجرة خاصة لطفؿ التوحد لمحفاظ عمى ىدوءه وخصوصيتو ألىمية  وا 
ووعييا بأىمية ، مف األخوة داخؿ الحجرة لسبلمتيـ النفسية اثنافيزيد عدد األطفاؿ عف  أف ال

أف تكوف حجرة  طفؿ التوحد بعيدة عف ضوضاء الشارع لمتغمب عمى التحسس السمعي 
وعمميا بأىمية  زجاج النوافذ المزدوج لعزؿ الصوت، استخداـووعييا بضرورة ، المفرط لديو

فؿ التوحد  بعوازؿ لمصوت لتوفير الراحة واليدوء لو بالحجرة، عزؿ أسقؼ وحوائط حجرة ط
بوضع قطع مف الكاوتشوؾ أو العجؿ أسفؿ قطع األثاث في حجرة طفؿ التوحد  واىتماميا

أستخدـ السجاد في حجرة طفؿ التوحد ووعييا بأىمية لتفادي الضوضاء عند تحريكيا، 
عدـ وجود أصوات صرير مزعجة ، وحرصيا عمى التأكد مف ؼ مف مستوى الضوضاءيخفلمت

إضاءات الفمورسنت في حجرة  استخداـ، وعمميا  بأف أثناء الفتح والغمؽ لباب حجرة الطفؿ
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طفؿ التوحد يزيد مف تحسسو السمعي بسبب ما تصدره مف أصوات مزعجة لمطفؿ، ووعييا 
تسبب لو اإلزعاج  التوحد  أجيزة التكييؼ مف النوع )الشباؾ(  داخؿ حجرة طفؿ استخداـبأف 

استخداـ الستائر أو ووعييا بأىمية ، بسبب زيادة تحسسو السمعي لمصوت الذي يصدر عنيا
، المظبلت عمى فتحات الشبابيؾ لتحقيؽ خصوصية لحجرة الطفؿ عف المساكف المقابمة

دراكيا  بأف الحجرة المبلئمة لمطفؿ ىي التي تشعره باأللفة  حرصيا عمى أف و ، واالنسجاـوا 
وعمميا بأف توفير اليدوء لحجرة طفميا التوحدي ر طفميا التوحدي باألماف داخؿ حجرتو، يشع

والراحة، وحرصيا عمى معرفة األشياء التي يحبيا ويفضميا طفميا التوحدي  باالسترخاءيشعره 
دراكيا أىمية أف توضح لطفميا التوحدي ،  ليشعر بالراحة والسعادة داخميا وتوفرىا بحجرتو وا 

مبسطة وسائؿ األماف المستخدمة لتأميف المسكف حتى يشعر باألماف ويتخمص مف بطريقة 
دراكيا أف  ، حركة طفؿ التوحد داخؿ حجرتو  يجعمو مضطرب المزاجصعوبة مخاوفو، وا 

وعمميا بأىمية توفير إشارات ووسائؿ بصرية في جميع أنحاء غرفة طفؿ التوحد لتساعده عمى 
 طفؿ التوحد، وحرصيا عمى توفير فراغ خاص داخؿ حجرة واحتياجاتوالتعبير عف مشاعره 

 ، لو في ىذا الفراغ لتيدئتو المفضمةلمتخمص مف سموؾ مضايؽ لو مع توفير األلعاب والوسائؿ 
دراكيا أف وضع بعض الزىور الطبيعية في أصيص مف الببلستيؾ داخؿ حجرة الطفؿ ليا  وا 

 .تأثير ميدئ لمطفؿ وتزيد نسبة تركيزه
مدى إدراؾ  ( عبارة تقيس32اشتمؿ عمى ) :مالئمة التصميم الداخمي لمحجرة ثالث:ال المحور

 –مفروشات  –عناصر التصميـ الداخمي لغرفة طفميا التوحدي )أثاث  اختياراألـ ألىمية 
 واىتماميا، الحسية التي يعاني منيا االضطرابات... الخ( وفقا لنوع  -إضاءة  –ألواف 

بالتخطيط لمتعديبلت المطموب تنفيذىا داخؿ غرفة طفميا عمى ورقة رسـ بياني مف حيث 
)طريقة توزيع األثاث، األرضيات ، األلواف...الخ( قبؿ التنفيذ الفعمي، ومعرفتيا بكيفية توزيع 

بتقسيـ الحجرة  واىتماميااألنشطة في حجرة طفميا بشكؿ انسيابي وفقا لحركة الطفؿ بيا، 
خاصة باألنشطة التي يمارسيا الطفؿ مع توفير األدوات البلزمة لكؿ نشاط في ألركاف 
المتعدد األغراض يوفر مساحة أكبر  القابؿ لمطي والفرد  األثاث استخداـوعمميا بأف ، مكانيا

دراكيا أف حفظ لعب طفميا التوحدي والكتب واألدوات بصورة منظمة داخؿ  ،لحجرة الطفؿ وا 
الفوضى ويحفز الطمبات الشفيية، وأدراكيا أنو يجب أال يقؿ عرض أرفؼ أو دواليب يقمؿ 

وعمميا أف سـ لسيولة حركة الطفؿ وتنقمو،  120الممرات داخؿ حجرة طفميا التوحدي عف 
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طفؿ التوحد  ةلطبلء حوائط وأسقؼ حجر  البلمعةفاتحة غير دىانات الببلستيؾ الاستخداـ 
السيراميؾ خامة غير مبلئمة لتغطية أرضيات  يحافظ عمى عدـ استثارتو الحسية، وعمميا أف

حجرة طفميا التوحدي، ووعييا بأىمية وضع إشارات توضيحية باألرضيات كاألسيـ البلصقة 
لتوجيو الطفؿ لفراغات األنشطة المختمفة داخؿ حجرتو، وحرصيا عمى أف تكوف أبواب 

، وأدراكيا أف استخداـ الستائر المعدنية أو ذات الخطوط تعمؿ عمى منزلقة )جرار(الدواليب 
وحرصيا عمى استخداـ الستائر الخفيفة أو الثقيمة السادة أو ذات تشويش طفميا التوحدي، 

بأف تكوف قطع األثاث المتحرؾ في حجرة طفميا خفيفة الوزف  واىتمامياالنقوش الصغيرة، 
دراكيا ألىمية  مراعاة قياسات جسـ الطفؿ خر، ليسيؿ عمى األطفاؿ نقميا مف مكاف آل وا 

، وفيميا ألىمية أف تكوف المقابض المستخدمة لوحدات التخزيف األثاثومناسبتيا ألبعاد 
الصناديؽ  استخداـوعمميا بأف  واألدراج، الدلؼليست بارزة ولكف عبارة عف تجويؼ في 

، ، وأدراكيا أىمية أف ديؽ المغمقةالصنا أفضؿ مف استخداـالمفتوحة لحفظ ألعاب طفؿ التوحد 
دراكيا  أف ارتفاع  تكوف األرفؼ المتوفرة في حجرة طفميا التوحدي في متناوؿ أيدي الطفؿ،  وا 
، المنضدة عف األرض يتحدد بالحد الذي ينبغي أف يكوف عنده مرفؽ الطفؿ فوؽ المنضدة

خامات الطبيعية وحرصيا عمى أف تكوف خامات التنجيد في غرفة طفميا التوحدي مف ال
)الصوؼ والقطف(، وأدراكيا بأىمية أف تخمو جدراف حجرة الطفؿ التوحد مف النقوش 

عمى أف يكوف التصميـ الداخمي لحجرة طفميا التوحدي يعتمد والرسومات الكبيرة، وحرصيا 
ألواف حجرة طفؿ التوحد يعتمد عمى فيـ طبيعة الطفؿ  اختيارلونًا واحدًا، وعمميا أف 

دراكيا أف الموف األحمر مناسب في ركف المعب الخاص بطفؿ التوحد واحتياجاتووشخصيتو  ، وا 
دراكيا أف الموف األصفر  في الركف الخاص بتعميـ الطفؿ وممارسة  مناسبقميؿ الحركة، وا 

دراكيا أف الموف األخضر يناسب حجرات أطفاؿ التوحد ذوي النشاط الزائد، وعمميا اليوايات ، وا 
لموف الوردي في ركف في حجرة طفؿ التوحد ليمجأ لو الطفؿ في حالة ثورانو ا استخداـبضرورة 

 وغضبو لتأثيره الميدئ.
التوحد بمحاوره الثالثة لألطفال ذوي اضطراب ميارات التفاعل االجتماعي  استبيان -3

 :(االنفعالية االستجاباتالتحكم في ، التصرف آداب)التواصل مع اآلخرين، 
نًهبساد  في ضوء القراءات والدراسات السابقة والمفيوـ اإلجرائيأعد ىذا االستبياف      

يؤدييا التي  المياراتمستوى بيدؼ قياس  انزىؽذرو اظطشاة  مطفهانزفبعم االعزًبعٍ ن
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طفؿ التوحد وتقـو بتسييؿ التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف بطريقة مقبولة اجتماعيا في مواقؼ 
تجيب خبرية ( عبارة 43االستبياف في صورتو النيائية عمى )وقد اشتمؿ . الحياة اليومية

وتغطي كافة محاور ميارات التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذوي  ،عمييا أـ طفؿ التوحد
التواصؿ مع اآلخريف ويتضمف محور التوحد مقسمة إلى ثبلث محاور كما يمي  اضطراب

، محور التحكـ في االستجابات عبارة 13التصرؼ ويتضمف  آدابمحور عبارة،  17
تحدد وتوتـ وضع مفتاح التصحيح الخاص باالستبياف، عبارة  13ويتضمف  االنفعالية

عمى مقياس و ( ال، إلى حد ما، نعـاستجابات ) ةلثبلثليذا االستبياف وفقًا استجابات العبارات 
الصياغة، عمى الترتيب وذلؾ لبلستجابة عمى العبارات موجبة  (1، 2، 3)متدرج متصؿ 

وقد أمكف  ،( عمى الترتيب لبلستجابة عمى العبارات سالبة الصياغة3،2،1وتعطي الدرجات )
 تقسيـ درجات االستبياف إلى ثبلث مستويات عمى أساس ما يمي:

( 2% مرتفع( وجدوؿ )70% متوسط، أكثر مف 70% إلى 50% منخفض، مف 50)أقؿ مف 
 يوضح ذلؾ :

ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌألغفبي ( رٛص٠غ دسعبد وً ِؾٛس ِٓ ِؾبٚس االعزج١بْ ٚفمبً ٌّغزٜٛ 6عذٚي )
 اٌزٛؽذ اظطشاةرٚٞ 

 اظطشاة اٌزٛؽذِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌألغفبي رٚٞ ِغزٜٛ  اٌّؾٛس
 ِشرفغ ِزٛعػ ِٕخفط

 35.7 (35.7 :25.5 ) 25.5  أقؿ مف اٌزٛاصً ِغ ا٢خش٠ٓ
 27.3 (27.3 :19.5) 19.5أقؿ مف  اٌزصشف آداة

اٌزؾىُ فٟ االعزغبثبد 
 االٔفؼب١ٌخ

 27.3 (27.3 :19.5) 19.5 أقؿ مف
ِٙبساد اٌزفبػً إعّبٌٟ 

االعزّبػٟ ٌألغفبي رٚٞ 
 اظطشاة اٌزٛؽذ

 90.3 (90.3 :64.5) 64.5أقؿ مف 

 كما يمي:محاور  ثبلثوقد اشتمؿ االستبياف عمى 
طفؿ  اىتماـ( عبارة تقيس مدى 17: ويشتمؿ عمى )اآلخرينالتواصل مع األول: المحور 

مف  إتجاهوتحدثو مع اآلخريف وعينو في باألشياء،  اىتماموالتوحد باألشخاص أكثر مف 
المحيطيف بو بإصدار أصوات أو قيامو بحركات معينة،  انتباهيتحدث إليو، ومحاولتو لجذب 
وفيمو لتعبيرات وجوه لحديث أقرانو وفيـ إشاراتيـ،  وانتباىووتفاعمو مع القائميف برعايتو، 

، مف المواقؼ التي تتطمب التواصؿ مع اآلخريف مثؿ الحوار المتبادؿ انسحابووعدـ اآلخريف، 
بدائو تفاعبلً بحب والديو لو،  واىتمامو بمحادثو قصيرة وبدئو ، مع األطفاؿ مف نفس عمره وا 

صداره أصوات عند مقابمة أشخاص يعرفيـ،   .لمتعبير عف الفرحة لمشاركة اآلخريف أفراحيـوا 
حسف تصرؼ طفؿ التوحد ( عبارة تقيس 13واشتمؿ عمى ) :التصرف آدابالثاني: المحور  

لتوجييات أفراد أسرتو، ومبادرة األخريف بالتحية،  واستجابتوعند زيارة األىؿ والمعارؼ، 
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تباعو لمقواعد في األلعاب الجماعية،  بالتعزيزات المعنوية، ومساعدتو لوالديو في  واىتمامووا 
رغبتو في الحصوؿ عمى شيء، وقولو شكرا عند أخذه لشيء  دعن واستئذانوأعماؿ المنزؿ، 

لدوره كباقي المجموعة أثناء المعب، وحسف تصرفو عند مرافقة  وانتظارهتاجو مف أحد، يح
 واستجابتوالباب عند الدخوؿ،  وطرقو عند الذىاب لمتنزه،  وحسف تصرفو والديو أثناء التسوؽ، 

 .تشجيع اآلخريف لوعند إيجابيا 
حسف  ( عبارة تقيس13واشتمؿ عمى ) :االنفعالية االستجاباتالتحكم في الثالث: المحور 

بود مع أقرانو، وشعوره بالسعادة أثناء المعب، تصرفو عندما ال يحصؿ عمى ما يريد، تفاعمو 
عند ذىابو لممدرسة أو لمركز التأىيؿ،  بالسعادةوتصفيقو عندما يكوف سعيد، وشعوره 

لمغة الجسد واإليماءات االجتماعية عند  واستعمالوفي وجو األشخاص الذيف يحبيـ،  وابتسامتو
قبالو، التعبير عف نفسو  في غضبو وثورتو فبل يغضب ألتفو األسباب، وتحكموعمى التعمـ،  وا 

 لمضحؾ.يضحؾ فقط عند وجود مبرر 
 يقصد بتقنيف األدوات قياس صدؽ وثبات األدوات:لدراسة: تقنين أدوات ا

 :التوحد اضطراباألطفال ذوي لحجرة األميات بالمالءمة الوظيفية وعي استبيان  -1
 الباحثتاف في ذلؾ عمى كؿ مف: اعتمدت :ستبيانصدق االأواًل: 

عمى مجموعة  ستبيافوذلؾ مف خبلؿ عرض اال Validity Contentصدق المحتوى: -أ
إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد مف األساتذة المحكميف المتخصصيف في 

 االقتصادبقسـ  إدارة المنزؿالمنزلي جامعة حمواف، ومجموعة مف األساتذة المتخصصيف في 
وبعض األساتذة المتخصصيف في مجاؿ ، المنزلي بكمية التربية النوعية جامعة )عيف شمس(

وذلؾ إلبداء الرأي في مبلئمة االستبياف ، جامعة المنيا دابالنفس وعمـ االجتماع بكمية اآلعمـ 
لميدؼ الذي وضع مف أجمو، ومدي دقة الصياغة المغوية لمفرداتو، وسبلمة مضمونو، ومدي 

كؿ عبارة بمفيوـ المحور الذي تتضمنو، ومناسبة التقدير الذي وضع لكؿ عبارة،  ارتباط
ضافة عبارات بيف  االتفاؽتـ حساب نسبة و ( محكـ 11بمغ عددىـ )و يروف أىميتيا  وا 

المحكميف عمى  اتفاؽوتراوحت نسبة تكرار  ستبيافكؿ عبارة مف عبارات االلالمحكميف 
%( وقد أبدى المحكموف بعض المبلحظات العممية التي 97% إلى  86.7العبارات ما بيف)

 .الباحثتافبيا  تأخذ
بطريقة لبلستبياف تـ حساب صدؽ التكويف  :Construct Validityصدق التكوين  -ب

الداخمي عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ "بيرسوف" بيف درجة  االتساؽصدؽ 
 توضح ذلؾ: (5لى )إ( 3)كؿ عبارة ودرجة المحور والجداوؿ مف 
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بٌّالءِخ اٌٛػٟ ثِؾٛس )( ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح ٚدسعخ اٌّؾٛس .عذٚي )

 ( اٌطفً رٚٞ اظطشاة اٌزٛؽذ اٌفغ١ٌٛٛع١خ اٌصؾ١خ ٌؾغشح

 االسرجبغ َ االسرجبغ َ االسرجبغ َ  االسرجبغ َ
1 .5466** 11 .545.** 61 .5676** .1 .5665** 
6 .5646**  16 .5766* 66 .565.** .6 .56..** 
. .5661**  1. .5657**  6. .5444** .. .5464** 
5 .5754*  15 .5446**  65 .5446** .5 .57.1* 
4 .566.**  14 .5714* 64 .5464** .4 .5676** 
7 .5765*  17 .567.**  67 .5446** .7 .5467** 
6 .5616** 16 .54..** 66 .56.5**   
4 .56..**  14 .5465** 64 .5616**   
6 .5641**  16 .5761* 66 .54.4**   
1. .5417** 6. .5645** .. .56.7**   
        

، 0.01) أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى داللة (3)جدوؿ يتضح مف      
المبلءمة الفسيولوجية الصحية الوعي ب) وتجانس عبارات محور مما يدؿ عمى صدؽ (0.05

 وصبلحيتو لمتطبيؽ. (لحجرة طفؿ التوحد
بٌّالءِخ اٌغ١ىٌٛٛع١خ اٌٛػٟ ثٚدسعخ اٌّؾٛس )( ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح 5عذٚي )

  ( اٌطفً رٚٞ اظطشاة اٌزٛؽذ ٌؾغشح

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م  االرتباط م
37 0.985** 43 0.873** 49 0.834** 55 0.963** 61 0.893** 
38 0.942** 44 0.742** 50 0.804** 56 0.804** 62 0.838** 
39 0.885** 45 0.917** 51 0.719** 57 0.643* 63 0.952** 
40 0.732** 46 0.637* 52 0.629* 58 0.797** 64 0.791** 
41 0.612* 47 0.862** 53 0.903** 59 0.854** 65 0.873** 
42 0.855** 48 0.932** 54 0.865** 60 0.964**   
( 0.05، 0.01) مستوى داللةأف معامبلت االرتباط كميا دالة عند  (4)جدوؿ يتضح مف     

الطفؿ ذوي  لحجرةالمبلءمة السيكولوجية الوعي ب) مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور
 وصبلحيتو لمتطبيؽ. (اضطراب التوحد
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 ٌؾغشحِالءِخ اٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ ( ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح ٚدسعخ اٌّؾٛس )4عذٚي )

   (اٌطفً رٚٞ اظطشاة اٌزٛؽذ

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م  االرتباط م
66 0.747** 74 0.909** 82 0.792** 90 0.842** 
67 0.632* 75 0.939** 83 0.935** 91 0.866** 
68 0.774** 76 0.607* 84 0.854** 92 0.795** 
69 0.813** 77 0.886** 85 0.828** 93 0.947** 
70 0.937** 78 0.834** 86 0.801** 94 0.835** 
71 0.885** 79 0.888** 87 0.875** 95 0.778** 
72 0.811** 80 0.893** 88 0.831** 96 0.966** 
73 0.719** 81 0.955** 89 0.962** 97 0.946** 

، 0.01( أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى داللة )5يتضح مف جدوؿ )     
الطفؿ  لحجرةمبلءمة التصميـ الداخمي محور )مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات  (0.05

 وصبلحيتو لمتطبيؽ. (ذوي اضطراب التوحد

 لحجرةالمبلءمة الوظيفية وعي األميات ب: تـ حساب الثبات الستبياف ثبات االستبيان :ثانياً 
، وباستخداـ  Alpha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ  باستخداـالطفؿ ذوي اضطراب التوحد 

وتـ التصحيح مف أثر التجزئة النصفية باستخداـ معامؿ  Split- halfطريقة التجزئة النصفية 
وكانت قيـ االرتباط دالة عند  Guttman، جيتماف  Spearman-Brownإسبيرماف براوف 

 مف الواحد الصحيح، مما يدؿ عمى ثبات االستبياف وصبلحيتو القترابيا( 0.01مستوى )
 (.6لمتطبيؽ كما يتضح مف الجدوؿ التالي رقـ )

 اٌطفً  ٌؾغشحبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ثاألِٙبد اعزج١بْ ٚػٟ ( ل١ُ ِؼبًِ اٌضجبد ٌّؾبٚس 7)عذٚي 

 رٚٞ اظطشاة اٌزٛؽذ

 معامل الفا المحاور
التجزئة 

 النصفية

سبيرمان ا

 براون
 جيتمان

للحجرةالمالءمة الفسيولوجية الصحية ب : الوعياألولالمحور   157.0 15700 157.0 157.1 

المالءمة السيكولوجية للحجرةالوعي ب الثاني:المحور   15... 15..0 15.00 15.70 

مالءمة التصميم الداخلي للحجرةالوعي ب الثالث:المحور   15.1. 15.70 15..0 15..0 

ككل االستبيانثبات   15.07 15.10 15.7. 15.00 

 :اٌزٛؽذ اظطشاةٌألغفبي رٚٞ ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ اعزج١بْ  -6

 الباحثتاف في ذلؾ عمى كؿ مف: اعتمدت :ستبيانصدق االأواًل: 
عمى مجموعة  ستبيافوذلؾ مف خبلؿ عرض اال Validity Contentصدق المحتوى:  -أ

إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد مف األساتذة المحكميف المتخصصيف في 
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 االقتصادبقسـ  إدارة المنزؿالمنزلي جامعة حمواف، ومجموعة مف األساتذة المتخصصيف في 
وبعض األساتذة المتخصصيف في مجاؿ ، المنزلي بكمية التربية النوعية جامعة )عيف شمس(

ذلؾ إلبداء الرأي في مبلئمة االستبياف و ، عمـ النفس وعمـ االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنيا
لميدؼ الذي وضع مف أجمو، ومدي دقة الصياغة المغوية لمفرداتو، وسبلمة مضمونو، ومدي 

كؿ عبارة بمفيوـ المحور الذي تتضمنو، ومناسبة التقدير الذي وضع لكؿ عبارة،  ارتباط
ضافة عبارات يروف أىميتيا  بيف  االتفاؽة تـ حساب نسب و( محكـ 11بمغ عددىـ )و وا 

المحكميف عمى  اتفاؽوتراوحت نسبة تكرار  ستبيافكؿ عبارة مف عبارات االلالمحكميف 
%( وقد أبدى المحكموف بعض المبلحظات العممية التي 97% إلى  86.7العبارات ما بيف)

 .الباحثتافبيا  تأخذ
بطريقة لبلستبياف حساب صدؽ التكويف  ـت :Construct Validity صدق التكوين -ب

الداخمي عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ "بيرسوف" بيف درجة  االتساؽصدؽ 
 ( توضح ذلؾ:9) :( 7كؿ عبارة ودرجة المحور والجداوؿ مف )

  (اٌزٛاصً ِغ ا٢خش٠ٓ( ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح ٚدسعخ اٌّؾٛس )6عذٚي )
 االسرجبغ َ االسرجبغ َ االسرجبغ َ

1- .544.** 6- .5466** 1. .56.5** 

6- .5645** 4- .56.7** 15 .5447** 

.- .5666** 6- .56.4** 14 .5661** 

5- .751* 1.- .5645** 17 .5461** 

4- .5655** 11- .5667** 16 .5654** 

7- .5646** 16- .57.6*   

( 0.05، 0.01) عند مستوى داللة( أف معامبلت االرتباط كميا دالة 7يتضح مف جدوؿ )   
 ( وصبلحيتو لمتطبيؽ.التواصؿ مع اآلخريفمما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور )

  (اٌزصشف آداة( ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح ٚدسعخ اٌّؾٛس )4عذٚي )

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م
18 0.785** 22 0.842** 26 0.617* 30 0.836** 
19 0.602* 23 0.786** 27 0.625*   
20 0.776** 24 0.834** 28 0.764**   
21 0.931** 25 0.926** 29 0.614*   

 (0.05، 0.01( أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى داللة )8يتضح مف جدوؿ )    
 لمتطبيؽ.( وصبلحيتو التصرؼ آدابمما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات محور )
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  (االٔفؼب١ٌخ اإلعزغبثبداٌزؾىُ فٟ ( ل١ُ ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ دسعخ وً ػجبسح ٚدسعخ اٌّؾٛس )6عذٚي )

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م
31 0.946** 35 0.971** 39 0.858** 43 0.931** 
32 0.786** 36 0.621* 40 0.748**   
33 0.894** 37 0.954** 41 0.613*   
34 0.753** 38 0.771** 42 0.885**   
 (0.05، 0.01) أف معامبلت االرتباط كميا دالة عند مستوى داللة (9)جدوؿ يتضح مف     

( وصبلحيتو االنفعالية اإلستجاباتالتحكـ في )محور مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات 
 لمتطبيؽ.

 يهبساد انزفبعم االعزًبعٍ نطفم انزىؽذ ستبيافتـ حساب الثبات ال: ستبيانثبات اال :ثانياً 

طريقة التجزئة النصفية  استخداـوب ،Alpha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ  استخداـب
Split- half سبيرماف براوف إمعامؿ  استخداـوتـ التصحيح مف أثر التجزئة النصفية ب

Spearman-Brown  جيتماف ،Guttman ( 0.01وكانت قيـ االرتباط دالة عند مستوى )
وصبلحيتو لمتطبيؽ كما يتضح مف  ستبيافمف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى ثبات اال القترابيا

 (.10الجدوؿ التالي رقـ )
 ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌطفً اٌزٛؽذ( ل١ُ ِؼبًِ اٌضجبد ٌّؾبٚس اعزج١بْ .1عذٚي )

 معامل الفا المحاور
التجزئة 

 النصفية

سبيرمان ا

 براون
 جيتمان

التواصل مع األخرين المحور األول:  15.07 15... 15.00 15.0. 

التصرف آدابالمحور الثاني:   15.1. 1577. 15... 157.0 

االنفعالية اإلستجاباتالتحكم في  :الثالثالمحور   1570. 1571. 15771 1570. 

ككل المقياسثبات   15.00 15.00 15.1. 15..1 

األطفـال ذوي اضـطراب بالمالءمة الوظيفية لحجـرة األميات برنامج إرشادي لتنمية وعي  -4
 (تان)إعداد الباحث                                                     التوحد:  

 ىدف البرنامج: 
ذوي  األطفاؿ ة لحجرةبالمبلءمة الوظيفي األمياتالمساىمة في رفع مستوى وعي     

 .اضطراب التوحد
 محتوى البرنامج:

والدراسات السابقة المرتبطة مف خبلؿ اإلطار النظري لمبحث تـ إعداد وبناء البرنامج       
استبياف وعي األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي ومف البيانات المستمدة مف 
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أعد بيدؼ المسح القبمي ووفقا لمبيانات المتحصؿ عمييا تـ تحديد  والذي اضطراب التوحد
لتنمية وعي األميات بالمبلءمة الوظيفية التدريبية المعموماتية والميارية الفعمية  االحتياجات

 مف خبلؿ ثبلث محاور رئيسية تتمثؿ في: اضطراب التوحدلحجرة األطفاؿ ذوي 
 المبلءمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة. -أ
 المبلءمة السيكولوجية لمحجرة. -ب
 مبلءمة التصميـ الداخمي لمحجرة. -ج

عمى جمسات ودروس  تحتويفي صورة وحدات تعميمية  المحاوروصيغت تمؾ  وقد     
وجداني(، وتـ  – مياري –تعميمية إرشادية شمؿ كؿ منيا عمى جوانب التعمـ الثبلثة )معرفي 

، ويحدد لكؿ إعداد المحتوى باالستعانة بالعديد مف المراجع العممية العربية واألجنبية المختمفة
جمسة عنوانيا واليدؼ منيا ومحتواىا مف المادة العممية والطرؽ والوسائؿ اإلرشادية 

 المستخدمة.
 المدى الزمني لتطبيق البرنامج:

( جمسات، بواقع جمسة 7سبع أسابيع متتالية مف خبلؿ )استغرقت مدة تطبيؽ البرنامج     
ساعات  10واحدة أسبوعيا، زمف كؿ جمسة ساعة ونصؼ أي استغرؽ تطبيؽ البرنامج 

. وتـ توزيع الجمسات كما 2021/ 5/ 6، وحتى 2021/ 3/ 25ونصؼ وذلؾ في الفترة مف 
 (11ىو موضح بجدوؿ )

 ذوي اضطراب التوحدبرنامج وعي األميات بالمالءمة الوظيفية لحجرة األطفال  خطة تطبيق( 11جدول )

اٌغٍغخ 

 ٚػٕٛأٙب

 اٌؼٕبصش

)ِؾزٜٛ اٌغٍغخ 

 اإلسشبد٠خ(

األ٘ذاف اإلعشائ١خ ٌغٍغبد 

 اٌجشٔبِظ:

طفم انفٍ َهبَخ انغهغخ ركىٌ أو 

انزىؽذ قبدسح عهً روٌ اظطشاة 

 أٌ:

اإلعزشار١غ١بد 

ٚاٌٛعبئً 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّغزخذِخ

 إعشاءاد اٌزم٠ُٛ

اٌغٍغخ 

 األٌٚٝ:

افززبؽُخ 

 رًهُذَخ

)رعبسف 

ورعشَف 

ثبنجشَبيظ 

وأهذافه 

 وأهًُزه(

بهُخ انزىؽذ ي

عًبد غفم 

انزىؽذ 

وخصبئصه 

 واؽزُبعبره.

 رعبسف. -

 ثبنجشَبيظ. انزعشَف -

 انجشَبيظ أهذاف-

 .وأهًُزه

 انزىؽذ. هُهيب  -

رو طفم انعًبد  -

 انزىؽذ.اظطشاة 

 خصبئص-

غفم  واؽزُبعبد

َغت  انزىؽذ انزٍ

يشاعبرهب عُذ رصًُى 

 انجُئخ انخبصخ ثه

 أٚال: األ٘ذاف اٌّؼشف١خ:

 رزعشف ثبنجشَبيظ. -1

 رفهى األهذاف انعبيخ نهجشَبيظ. -2

 رفهى يبهُخ اظطشاة انزىؽذ. -3

 رزكش عًبد غفم انزىؽذ. -4

رعددددذد خصددددبئص واؽزُبعددددبد  -5

غفدم انزىؽددذ انزددٍ َغددت يشاعبرهددب 

 رصًُى انجُئخ انخبصخ ثه.عُذ 

 صب١ٔب: األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ: 

رالؽددددع األ ددددكبل انزخطُطُددددخ  -1

 وانزىظُؾُخ انًغزخذيخ.

 صبٌضب: األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ:

رقددذس أهًُددخ ؽعددىس عهغددبد  -1

 انجشَبيظ اإلس بدٌ.

رشدددبسي فدددٍ انًُبقشدددخ أصُدددب   -2

 انغهغخ.

 انًؾبظشح. -

انؾىاس  -

 وانًُبقشخ.

انعصف  -

 انزهٍُ.

االعزعبَخ  -

ثعشوض 

(Power 

Point) 

 

٠زُ اٌزم٠ُٛ أصٕبء اٌغٍغخ 

ِٓ خالي اعزغبثخ 

 أِٙبد أغفبي اٌزٛؽذ

 5أصٕبء اٌششػ

فٟ ٔٙب٠خ  اٌزم٠ُ٠ٛزُ 

اٌغٍغخ ِٓ خالي إٌمبء 

 أعئٍخ ػٓ:

عذدٌ عًبد غفم  -1

 انزىؽذ؟

وظؾٍ خصبئص  -2

غفم انزىؽذ  واؽزُبعبد

انزٍ َغت يشاعبرهب عُذ 

بصخ رصًُى انجُئخ انخ

 ثه؟

٠زُ اٌزم٠ُٛ أصٕبء  - انًؾبظشح- أٚال: األ٘ذاف اٌّؼشف١خ: رعشَف انًال يخ -اٌغٍغخ 
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اٌغٍغخ 

 ٚػٕٛأٙب

 اٌؼٕبصش

)ِؾزٜٛ اٌغٍغخ 

 اإلسشبد٠خ(

األ٘ذاف اإلعشائ١خ ٌغٍغبد 

 اٌجشٔبِظ:

طفم انفٍ َهبَخ انغهغخ ركىٌ أو 

انزىؽذ قبدسح عهً روٌ اظطشاة 

 أٌ:

اإلعزشار١غ١بد 

ٚاٌٛعبئً 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّغزخذِخ

 إعشاءاد اٌزم٠ُٛ

 اٌضب١ٔخ

 ٚاٌضبٌضخ

انًال يخ 

انىظُفُخ 

نؾغشح 

روٌ  األغفبل

اظطشاة 

 انزىؽذ.

انًؾىس 

األول: 

انًال يخ 

انفغُىنىعُخ 

انصؾُخ 

 نهؾغشح.

 

نؾغشح انىظُفُخ 

روٌ  األغفبل

 .اظطشاة انزىؽذ

أهًُخ يشاعبح -

انًال يخ انىظُفُخ 

األغفبل روٌ نؾغشح 

 .انزىؽذاظطشاة 

 يؾبوس انًال يخ-

انىظُفُخ نؾغشح 

األغفبل روٌ 

 .اظطشاة انزىؽذ

 انًال يخ أوالً:

انفغُىنىعُخ انصؾُخ 

 نهؾغشح.

*يفهدددددىو انًال يدددددخ  

انفغُىنىعُخ انصؾُخ 

 نهؾغشح.

*عُبصددددش انًال يددددخ 

انفغُىنىعُخ انصؾُخ 

 نؾغشح غفم انزىؽذ.

عىاَدددددددت األيدددددددٍ  -أ

وانغدددداليخ انغغددددذَخ 

 نؾغشح غفم انزىؽذ.

يال يخ إظب ح  -ة

 ؽغشح غفم انزىؽذ.

يال يخ رذفئخ  -ط

ورهىَخ ؽغشح غفم 

 انزىؽذ.

يال يخ انششوغ  -د

 انصؾُخ ثبنؾغشح.

 

رفهددددددى انًقصددددددىد ثبنًال يددددددخ  -1

 .انىظُفُخ نؾغشح غفم انزىؽذ

رعهددم أهًُددخ يشاعددبح انًال يددخ  -2

 انىظُفُخ نؾغشح غفم انزىؽذ.

انًال يخ انىظُفُخ رعذد يؾبوس  -3

 نؾغشح غفم انزىؽذ.

رددددددددذسي يفهددددددددىو انًال يددددددددخ  -4

انفغُىنىعُخ انصؾُخ نؾغشح غفدم 

 انزىؽذ

رعطٍ أيضهخ عٍ عىاَدت األيدٍ  -5

وانغدددداليخ انغغددددذَخ انزددددٍ َغددددت 

 .يشاعبرهب فٍ ؽغشح غفم انزىؽذ

رعددددددذد خصددددددبئص اإلظددددددب ح  -6

انًال يددددخ نؾغددددشح غفددددم انزىؽددددذ 

وانزدددٍ رُبعدددت رؾغغددده انجصدددشٌ 

 .شغانًف

كُددف ركددىٌ  شفددخ غفددم  رددذسي -7

انزىؽددذ يال يددخ فغددُىنىعُبً ندده يددٍ 

ؽُددددددش رددددددىفُش عىايددددددم انزذفئددددددخ 

  وانزهىَخ.

رعطدددددٍ أيضهدددددخ عدددددٍ يالئًدددددخ  -8 

انشدددشوغ انصدددؾُخ نؾغدددشح غفدددم 

 .انزىؽذ

 صب١ٔبً: األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ:

رشعى يخطػ نًؾبوس انًال يخ  -1

 انىظُفُخ نؾغشح غفم انزىؽذ.

طُطُددددخ رالؽددددع األ ددددكبل انزخ -2

 وانزىظُؾُخ انًغزخذيخ.

رالؽددددددع أَددددددىا  اإلظددددددب اد  -3

انًال يددخ نؾغددشح غفددم انزىؽددذ فددٍ 

 انصىس انزٍ رعشض ثبنغهغخ.

رخزدددبس األَدددىا  انًخزهفدددخ يدددٍ  -4

اإلظددب ح انزددٍ رالئددى ؽغددشح غفددم 

 انزىؽذ.

رًُدددددض ثدددددٍُ وعدددددبئم انزذفئدددددخ  -5

وانزهىَددخ انًال يددخ وانمُددش يال يددخ 

 نؾغشح غفم انزىؽذ.

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ:صبٌضبً: 

رقدددذس أهًُدددخ يشاعدددبح عىاَدددت  -1

األيددٍ وانغدداليخ انغغددذَخ نؾغددشح 

 غفم انزىؽذ.

رقدددذس أهًُدددخ يشاعدددبح يال يدددخ  -2

إظددددب ح انؾغددددشح نطفددددم انزىؽددددذ 

انؾددددددددددددددددددددددددىاس -

 وانًُبقشخ. 

انعصدددددددددددددددددددددف -

 انزهٍُ.

االعدددددددددددددددزعبَخ  -

 عشوضثدددددددددددددددددبن

زقذًَُددددددددددددددددددددددخ ان

power point 

انًضودح ثبنشعىو 

 انزخطُطُدددددددددددددددددخ
وانصددددددددددددددددىس 

 انزىظُؾُخ.

 

ِٓ خالي اٌغٍغخ 

أِٙبد أغفبي اعزغبثخ 

 5أصٕبء اٌششػ اٌزٛؽذ

فٟ ٔٙب٠خ  اٌزم٠ُ٠ٛزُ  -

اٌغٍغخ ِٓ خالي إٌمبء 

 أعئٍخ ػٓ:
رعهم أهًُخ يشاعبح  -1

انًال يخ انىظُفُخ نؾغشح 

 غفم انزىؽذ؟

رعذد يؾبوس انًال يخ  -2

انىظُفُخ نؾغشح غفم 

 انزىؽذ؟

رعطٍ أيضهخ عٍ  -4

عىاَت األيٍ وانغاليخ 

انغغذَخ انزٍ َغت 

رىافشهب فٍ ؽغشح غفم 

 .انزىؽذ

رعذد خصبئص  -2

ال يخ نؾغشح اإلظب ح انً

 غفم انزىؽذ؟

رزكش وعبئم انزذفئخ  -3

وانزهىَخ انًُبعجخ نؾغشح 

 غفم انزىؽذ؟

رعطٍ أيضهخ عٍ  -4

يال يخ انششوغ انصؾُخ 

 نؾغشح غفم انزىؽذ؟
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اٌغٍغخ 

 ٚػٕٛأٙب

 اٌؼٕبصش

)ِؾزٜٛ اٌغٍغخ 

 اإلسشبد٠خ(

األ٘ذاف اإلعشائ١خ ٌغٍغبد 

 اٌجشٔبِظ:

طفم انفٍ َهبَخ انغهغخ ركىٌ أو 

انزىؽذ قبدسح عهً روٌ اظطشاة 

 أٌ:

اإلعزشار١غ١بد 

ٚاٌٛعبئً 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّغزخذِخ

 إعشاءاد اٌزم٠ُٛ

 نهؾفبظ عهً عاليزه انفغُىنىعُخ.

رددؤيٍ ثمهًُددخ يشاعددبح يال يددخ  -3

 رذفئخ ورهىَخ انؾغشح نطفم انزىؽذ.

انشدشوغ رهزى ثًشاعدبح يال يدخ  -4

 انصؾُخ نؾغشح غفم انزىؽذ.

اٌغٍغخ 

 اٌشاثؼخ 

اٌّؾٛس 

  اٌضبٟٔ

 )اٌّالءِخ

اٌغ١ىٌٛٛع١خ 

ٌؾغشح غفً 

 اٌزٛؽذ(

 

 انًال يددددخيفهددددىو   -

انغددُكىنىعُخ نؾغددشح 

 انزىؽذ.غفم 

عُبصدددش انًال يدددخ  -

انغددُكىنىعُخ نؾغددشح 

 غفم انزىؽذ: 

 اٌٙذٚء5 -أ

 رعشَف انعىظب . -

 يصبدس انعىظب .-

يددب َغدددت يشاعبرددده  -

نخفددددط انعىظددددب  

وانؾفددبظ عهددً هددذو  

 ؽغشح انطفم.

 اٌخصٛص١خ5 -ة

انًقصدددددددددددددددددددددددددىد  -

 ثبنخصىصُخ.

أهًُدددددددددخ ردددددددددىفُش  -

انخصىصددُخ نهؾفددبظ 

عهددددددً عددددددُكىنىعُخ 

 غفم انزىؽذ.

 انخصىصُخ.أَىا  -

 األِٓ ٚاألِب5ْ -ط

أهًُخ ردىفُش األيدٍ  -

واأليبٌ نهؾفدبظ عهدً 

عددددددُكىنىعُخ غفددددددم 

 انزىؽذ.

عُبصدددددددش ردددددددىافش  -

األيدددددددددٍ واأليدددددددددبٌ 

ثبنًغكٍ ثصفخ عبيدخ 

وثؾغددددددددشح انطفددددددددم 

 ثصفخ خبصخ:

ردددددميٍُ األثدددددىاة  -1

 انخبسعُخ.

 رميٍُ انُىافز. -2

أعهضح اإلَزاس  -3

 اإلنكزشوَُخ.

 أٚال: األ٘ذاف اٌّؼشف١خ:

رددددددددذسي يفهددددددددىو انًال يددددددددخ -1

 انغُكىنىعُخ نؾغشح غفم انزىؽذ.

رشدددشػ أهًُدددخ ردددىفُش انهدددذو   -2

ثدددبنؾغشح نهؾفدددبظ عهدددً انغددداليخ 

 انغُكىنىعُخ نطفم انزىؽذ.

رصُف يصبدس انعىظب  انزٍ -3

َغددت رغُجهددب نهؾفددبظ عهددً هددذو  

 ؽغشح غفم انزىؽذ.

رعدددددذد انعىايدددددم انزدددددٍ َغدددددت -4

يشاعبرهدددددب نخفدددددط انعىظدددددب  

 هذو  ؽغشح انطفم. وانؾفبظ عهً

 رزكش انًقصىد ثبنخصىصُخ.-5

رىظددددددددددؼ أهًُددددددددددخ رددددددددددىفُش -6

انخصىصددددددددُخ نهؾفددددددددبظ عهددددددددً 

 عُكىنىعُخ غفم انزىؽذ.

رفددشب ثددٍُ أَددىا  انخصىصددُخ -7

انزددٍ َغددت رؾقُقهددب ثؾغددشح غفددم 

 انزىؽذ.

رىظدددؼ أهًُدددخ ردددىفُش عُبصدددش -8

األيددددٍ واأليددددبٌ ثؾغددددشح انطفددددم 

 نهؾفبظ عهً عاليزه انغُكىنىعُخ.

عُبصدددش األيدددٍ واأليدددبٌ رعدددذد -9

انزددٍ َغددت رىفُشهددب ثؾغددشح غفددم 

 انزىؽذ.

 صب١ٔبً: األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ:

رشعدددددددى يخطدددددددػ نًصدددددددبدس  -1

انعىظددددب  انزددددٍ َغددددت رغُجهددددب 

 نهؾفبظ عهً هذو  ؽغشح انطفم.

رشعدددى يخطدددػ َىظدددؼ أَدددى   -2

انخصىصددُخ انزدددٍ َغدددت رؾقُقهدددب 

 ثمشفخ غفم انزىؽذ.

 صبٌضبً: األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ:

هًُددددخ رددددىفُش عُبصددددش رقدددذس أ -1

انًال يددخ انغددُكىنىعُخ فددٍ ؽغددشح 

غفم انزىؽدذ نهؾفدبظ عهدً انصدؾخ 

 انُفغُخ نهطفم.

رهزى ثبنًشدبسكخ فدٍ انًُبقشدبد  -2

 انًؾبظشح-

انؾدددددددددددددددددددددىاس  -

 وانًُبقشخ. 

انعصددددددددددددددددددف  -

 انزهٍُ.

االعدددددددددددددددزعبَخ  -

 عشوضثدددددددددددددددددبن

زقذًَُددددددددددددددددددددددخ ان

power point 

انًضودح ثبنشعىو 

 انزخطُطُدددددددددددددددددخ
وانصددددددددددددددددىس 

 انزىظُؾُخ.
  

٠زُ اٌزم٠ُٛ أصٕبء  -

ِٓ خالي اٌغٍغخ 

أِٙبد أغفبي اعزغبثخ 

 5أصٕبء اٌششػ اٌزٛؽذ

فٟ ٔٙب٠خ  اٌزم٠ُ٠ٛزُ  -

اٌغٍغخ ِٓ خالي إٌمبء 

 أعئٍخ ػٓ:

رزكش يفهىو انًال يدخ  -1

انغددددددُكىنىعُخ نؾغددددددشح 

 غفم انزىؽذ؟

رعددددددددددددذد يصددددددددددددبدس -2

انعىظددددب  انزددددٍ َغددددت 

رغُجهب نهؾفبظ عهً هذو  

 ؽغشح غفم انزىؽذ؟

رزكش أَىا   -3

 انخصىصُخ؟

رزكش عُبصش األيٍ  -6

واأليبٌ انزٍ َغت 

رىفُشهب ثؾغشح غفم 

 انزىؽذ؟
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اٌغٍغخ 

 ٚػٕٛأٙب

 اٌؼٕبصش

)ِؾزٜٛ اٌغٍغخ 

 اإلسشبد٠خ(

األ٘ذاف اإلعشائ١خ ٌغٍغبد 

 اٌجشٔبِظ:

طفم انفٍ َهبَخ انغهغخ ركىٌ أو 

انزىؽذ قبدسح عهً روٌ اظطشاة 

 أٌ:

اإلعزشار١غ١بد 

ٚاٌٛعبئً 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّغزخذِخ

 إعشاءاد اٌزم٠ُٛ

 أصُب  انغهغخ.

اٌغٍغخ 

 اٌخبِغخ

 ٚاٌغبدعخ

المحور 
: الثالث

مالءمة )
التصميم 
الداخمي 

لحجرة طفل 
 (التوحد
 

 انًقصدددددددددددددددددددددددىد  -
ثبنزصدددًُى اندددذاخهٍ 

 نمشفخ غفم انزىؽذ.

 أهًُدددددخ يال يدددددخ -

انزصددددًُى انددددذاخهٍ 

نؾغدددددددددشح غفدددددددددم 

 انزىؽذ. 

أغفبل  َؾزبعه يب  -

انزىؽددذ ثشددكم عددبو 

ثُئدددددددددخ  نزصدددددددددًُى

 يُبعجخ نهى.

خطددددددىاد عًهُددددددخ  -

نزصددًُى ؽغددشح غفددم 

 انزىؽذ.

َقدددبغ هبيدددخ َغدددت  -

يشاعبرهدددددددددددب فدددددددددددٍ 

انزصددددددًُى انددددددذاخهٍ 

 نؾغشح غفم انزىؽذ.

ِالءِةةةةةخ ػٕبصةةةةةش  -

اٌزصةةةةة١ُّ اٌةةةةةذاخٍٟ 

 ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ: 

رصددددددددددددددددددددددددددًُى  -1

 انفشا بد.

 انًًشاد. -2

 انؾدددددددددددددددددددددددىائػ -3
 )انغذساٌ(

 األسظُبد-4

 األثىاة -5

 انُىافز -6

 انخبيبد -7

 األصبس -8

 
 

 أٚالً: األ٘ذاف اٌّؼشف١خ:

رفهددددددى انًقصددددددىد ثبنزصددددددًُى  -1

 انذاخهٍ نؾغشح غفم انزىؽذ.

رددزكش أهًُددخ يال يددخ انزصددًُى  -2

 انذاخهٍ نؾغشح غفم انزىؽذ.

رىظددددؼ يددددب َؾزبعدددده أغفددددبل  -3

عدددبو نزصدددًُى ثُئدددخ انزىؽدددذ ثشدددكم 

 يُبعجخ نهى.

رعذد انخطىاد انعًهُخ انالصيخ  -4

 نزصًُى ؽغشح غفم انزىؽذ.

رعددذد انزقددبغ انهبيددخ انزددٍ َغددت  -5

يشاعبرهدددب فدددٍ انزصدددًُى اندددذاخهٍ 

 نؾغشح غفم انزىؽذ.

رعذد عُبصش انزصًُى اندذاخهٍ  -6

 نؾغشح غفم انزىؽذ.

رىظددؼ يددب َغددت يشاعبردده فددٍ  -7

نهفشا دددبد فدددٍ انزصدددًُى اندددذاخهٍ 

 ؽغشح غفم انزىؽذ.

رفهدددى يدددب َغدددت يشاعبرددده فدددٍ  -8

انزصدددًُى اندددذاخهٍ نهًًدددشاد فدددٍ 

 ؽغشح غفم انزىؽذ.

رعدددذد يدددب َغدددت يشاعبرددده فدددٍ  -9

انزصًُى انذاخهٍ نهؾىائػ انخبصخ 

 ثؾغشح غفم انزىؽذ.

رددزكش يددب َغددت يشاعبردده فددٍ  -11

نزكدددددددىٌ يال يدددددددخ األسظدددددددُبد 

اندددذاخهٍ نؾغدددشح غفدددم  نهزصدددًُى

 انزىؽذ.

رىظددؼ انًىاصددفبد انخبصددخ  -11

ثددبألثىاة نزكددىٌ يال يددخ نهزصددًُى 

 غفم انزىؽذ. انذاخهٍ نؾغشح

رىظددؼ انًىاصددفبد انخبصددخ  -12

ثبنُىافدددز نزكدددىٌ يال يدددخ نهزصدددًُى 

 انذاخهٍ نؾغشح غفم انزىؽذ.

رفهددددى انًىاصددددفبد انخبصددددخ  -13

ثبنخبيدددبد انًغدددزخذيخ فدددٍ  شفدددخ 

انطفدددم نزكدددىٌ يال يدددخ نهزصدددًُى 

 نهؾغشح.انذاخهٍ 

ردددددزكش انًىاصدددددفبد انعبيدددددخ  -14

 ألصبس  شفخ غفم انزىؽذ.

رعددددذد يكىَددددبد األصددددبس فددددٍ  -15

 12: 6يدٍ عدٍ غفم انزىؽدذ شفخ 

 انًؾبظشح-

انؾدددددددددددددددددددددددددىاس -

 وانًُبقشخ. 

انعصددددددددددددددددددددددف -

 انزهٍُ.

االعدددددددددددددددددددزعبَخ -

 عشوضثددددبن

زقذًَُدددددددددخ ان

power 

point 

انًددددددددددضودح 

ثبنشعدددددددددىو 

 انزخطُطُدددخ
وانصدددددىس 

انزىظددددُؾ

 َخ.
 

٠زُ اٌزم٠ُٛ أصٕبء  -

ِٓ خالي اٌغٍغخ 

أِٙبد أغفبي اعزغبثخ 

 5أصٕبء اٌششػ اٌزٛؽذ

فٟ ٔٙب٠خ  اٌزم٠ُ٠ٛزُ  -

اٌغٍغخ ِٓ خالي إٌمبء 

 أعئٍخ ػٓ:

انًقصدددددددددىد ردددددددددزكش  -1

انزصًُى انذاخهٍ ًال يخ ث

 نؾغشح غفم انزىؽذ؟

رىظددددددؼ اؽزُبعددددددبد  -2

غفددم انزىؽددذ ثشددكم عددبو 

 نزصًُى ثُئخ يُبعجه نه؟

رعدددددددددذد انخطدددددددددىاد  -3

انعًهُددخ انالصيددخ نزصددًُى 

 ؽغشح غفم انزىؽذ؟

رعدددددددددددذد عُبصدددددددددددش  -5

انزصًُى اندذاخهٍ نؾغدشح 

غفددددم انزىؽددددذ انزددددٍ رددددى 

 رىظُؾهب فٍ انغهغخ؟

رىظدددددؼ يدددددب َغدددددت  -6

شاعبردددده فددددٍ انزصددددًُى ي

اندددددددددذاخهٍ نهفشا دددددددددبد 

وانًًددددددشاد وانؾددددددىائػ 

 ثؾغشح غفم انزىؽذ؟

رزكش يب َغت يشاعبره  -

نزكىٌ فٍ األسظُبد 

انذاخهٍ  يال يخ نهزصًُى

 ؟نؾغشح غفم انزىؽذ

رىظؼ انًىاصفبد  -6

انخبصخ ثبألثىاة نزكىٌ 

انذاخهٍ يال يخ نهزصًُى 

 ؟غفم انزىؽذ نؾغشح

رزكش انًىاصفبد  -3

خ ثبنُىافز نزكىٌ انخبص

يال يخ نهزصًُى انذاخهٍ 

 نؾغشح غفم انزىؽذ؟

رددددددزكش انًىاصددددددفبد  -5

انخبصدددددددددخ ثبنخبيدددددددددبد 

انًغددددزخذيخ فددددٍ  شفددددخ 

انطفددددم نزكددددىٌ يال يددددخ 

نهزصدددددددددددًُى اندددددددددددذاخهٍ 
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اٌغٍغخ 

 ٚػٕٛأٙب

 اٌؼٕبصش

)ِؾزٜٛ اٌغٍغخ 

 اإلسشبد٠خ(

األ٘ذاف اإلعشائ١خ ٌغٍغبد 

 اٌجشٔبِظ:

طفم انفٍ َهبَخ انغهغخ ركىٌ أو 

انزىؽذ قبدسح عهً روٌ اظطشاة 

 أٌ:

اإلعزشار١غ١بد 

ٚاٌٛعبئً 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّغزخذِخ

 إعشاءاد اٌزم٠ُٛ

 عُخ.

انزصددًًُُخ  االعزجددبسادرعددذد  -16

نكددددم قطعددددخ يددددٍ قطدددد  األصددددبس 

انًغددددزخذيخ داخددددم ؽغددددشح غفددددم 

 انزىؽذ.

 صب١ٔبً: األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ: 

رالؽدددددع انشعدددددىو وانصدددددىس  - 1

 ُؾُخ انًغزخذيخ.انزىظ

رقبسٌ ثدٍُ قطد  األصدبس انضبثدذ  -2

وقطدد  األصددبس انًزؾددشي انًغددزخذو 

 داخم ؽغشح غفم انزىؽذ.

 صبٌضبً: األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ:

رقدددذس أهًُدددخ يشاعدددبح يال يدددخ  -1

انزصددددًُى انددددذاخهٍ فددددٍ عُبصددددش 

 ؽغشح غفم انزىؽذ.

رؾدددشل عهدددً انًشدددبسكخ فدددٍ  -2

 انًُبقشبد أصُب  انغهغخ.

 

 نهؾغشح؟

رعذد االعزجبساد  -5

انزصًًُُخ نكم قطعخ يٍ 

قط  األصبس انًغزخذيخ 

داخم ؽغشح غفم 

 انزىؽذ؟

اٌغٍغخ 

 اٌغبثؼخ

ربثغ اٌّؾٛس 

اٌضبٌش: 

)ِالءِخ 

اٌزص١ُّ 

اٌذاخٍٟ 

ٌؾغشح غفً 

 اٌزٛؽذ( 

ٚشىش ٚخزبَ 

 ٚرم٠ُٛ

ِالءِخ ػٕبصةش ربثغ 

اٌزصةةةةة١ُّ اٌةةةةةةذاخٍٟ 

 ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ: 

ثعددددط يكًددددالد  -9

 انزصًُى انذاخهٍ:

 وعبئذ األسظُخ. -أ

انهىؽدددددددددددددددددددددبد  -ة

 وانصىس.

 األنىاٌ -11

شةةةةةةةةةةةىش ٚخزةةةةةةةةةةةبَ -

 اٌجشٔبِظ5

رمةةةةةةة٠ُٛ اٌجشٔةةةةةةةبِظ -

اإلسشةةةةةبدٞ ثةةةةةئعشاء 

اٌزطج١ةةةةةةةةك اٌجؼةةةةةةةةذٞ 

العةةةةةةةةزج١بْ ٚػةةةةةةةةٟ 

ثبٌّالءِةةةةخ األِٙةةةةبد 

اٌٛظ١ف١ةةةةةةخ ٌؾغةةةةةةةشح 

األغفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبي رٚٞ 

 اٌزٛؽذ اظطشاة

 

 أٚالً: األ٘ذاف اٌّؼشف١خ:

رزكش أهًُخ ويىاصفبد وعدبئذ  -1

هزصددددددًُى ننًال يددددددخ ااألسظددددددُخ 

 انذاخهٍ نؾغشح غفم انزىؽذ.

رىظدددددؼ أهًُدددددخ ويىاصدددددفبد -2

وانصدددددددىس نًال يدددددددخ انهىؽدددددددبد 

انزصدددًُى اندددذاخهٍ نؾغدددشح غفدددم 

 انزىؽذ.

رفهدددى االعزجدددبساد انزدددٍ َغدددت  -3

يشاعبرهب عُذ اخزُبس أندىاٌ ؽغدشح 

 غفم انزىؽذ..

رعطددٍ أيضهددخ نزىظُددف األنددىاٌ  -4

 داخم فشا بد أغفبل انزىؽذ. 

 صب١ٔبً: األ٘ذاف اٌّٙبس٠خ: 

رعدذ خطددخ نىَُدخ نؾغددشح غفههددب  -1

 رزال و ي  خصبئصه.

 صبٌضبً: األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ:

رقدددذس أهًُدددخ يال يدددخ عُصدددش  -1

انهدددىٌ نهزصدددًُى اندددذاخهٍ نؾغدددشح 

 غفم انزىؽذ.

رؾشل عهً رطجُق يدب رعهًزده  -2

نزؾقُق انًال يدخ انىظُفُدخ نؾغدشح 

 غفههب انزىؽذٌ.

 رشبسي فٍ انزقىَى انُهبئٍ. -3

  

 انًؾبظشح-

انؾدددددددددددددددددددددددددىاس -

 وانًُبقشخ. 

انعصددددددددددددددددددددددف -

 انزهٍُ.

االعزعبَخ -

ثبنعشوض 

انزقذًَُخ 

power 

point 

انًضودح 

ثبنشعىو 

انزخطُطُخ 

وانصىس 

انزىظُؾُخ

. 

 

٠زُ اٌزم٠ُٛ أصٕبء اٌغٍغخ 

ِٓ خالي اعزغبثخ أِٙبد 

أغفبي اٌزٛؽذ أصٕبء 

 اٌششػ5

٠زُ اٌزم٠ُٛ فٟ ٔٙب٠خ  -

اٌغٍغخ ِٓ خالي إٌمبء 

 أعئٍخ ػٓ:

ردددددددددزكش أهًُدددددددددخ  -1 -1

ويىاصدددددددددفبد وعدددددددددبئذ 

نًال يدددددددددخ األسظدددددددددُخ 

انزصًُى اندذاخهٍ نؾغدشح 

 غفم انزىؽذ؟

رىظدددددددددددؼ أهًُدددددددددددخ  -2

ويىاصددددددفبد انهىؽددددددبد 

وانصددددددددددىس نًال يددددددددددخ 

انزصًُى اندذاخهٍ نؾغدشح 

 غفم انزىؽذ؟

رىظددددؼ االعزجددددبساد  -3

انزٍ َغت يشاعبرهدب عُدذ 

اخزُبس أنىاٌ ؽغشح غفدم 

 انزىؽذ؟

رعطٍ أيضهدخ نزىظُدف  -4

األندددىاٌ داخدددم فشا دددبد 

 أغفبل انزىؽذ؟

اٌجؼذٞ العزج١بْ اٌزطج١ك 
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اٌغٍغخ 

 ٚػٕٛأٙب

 اٌؼٕبصش

)ِؾزٜٛ اٌغٍغخ 

 اإلسشبد٠خ(

األ٘ذاف اإلعشائ١خ ٌغٍغبد 

 اٌجشٔبِظ:

طفم انفٍ َهبَخ انغهغخ ركىٌ أو 

انزىؽذ قبدسح عهً روٌ اظطشاة 

 أٌ:

اإلعزشار١غ١بد 

ٚاٌٛعبئً 

اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اٌّغزخذِخ

 إعشاءاد اٌزم٠ُٛ

ثبٌّالءِخ األِٙبد ٚػٟ  

األغفبي اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح 

 اٌزٛؽذ5رٚٞ اظطشاة 

عمى مجموعة مف في صورتو األولية  البرنامجعرض تـ  مبرنامج:المحتوى لحساب صدق 
إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد المنزلي األساتذة المحكميف المتخصصيف في 

بقسـ االقتصاد المنزلي  إدارة المنزؿجامعة حمواف، ومجموعة مف األساتذة المتخصصيف في 
وبعض األساتذة المتخصصيف في مجاؿ عمـ ، بكمية التربية النوعية جامعة )عيف شمس(

ذلؾ لحساب معامؿ الصدؽ مف حيث و ، النفس وعمـ االجتماع بكمية اآلداب جامعة المنيا
المحتوى العممي وصحة صياغة األىداؼ ومدى مناسبة التقييـ وصبلحية استخداـ البرنامج 

 لعينة البحث.
 تعديل البرنامج في الصورة النيائية:

 97تـ تعديؿ البرنامج وفقا آلراء السادة المحكميف وبمغت نسبة موافقتيـ عمى البرنامج )     
 %( مما يجعؿ البرنامج جاىز لمتطبيؽ عمى عينة البحث التجريبية.

 :تـ التقييـ عمى ثبلث مراحؿتقييم فاعمية البرنامج: إجراءات 
األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي بتطبيؽ استبياف وعي تقييم قبمي مبدئي: -

التوحد عمى أفراد العينة  ألطفاؿالتوحد واستبياف ميارات التفاعؿ االجتماعي اضطراب 
 وذلؾ قبؿ تطبيؽ جمسات البرنامج )القياس القبمي(.

لقاء األسئمة تقييم مرحمي:-  يستمر طواؿ فترة تطبيؽ جمسات البرنامج مف خبلؿ المناقشات وا 
، لمتأكد مف جمسات البرنامج عمى أفراد العينة التجريبية أثناء وفي نياية كؿ جمسة الشفيية

 مف استيعابيـ لمحتوى كؿ جمسة مف جمسات البرنامج. 
األطفاؿ ذوي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األميات بإعادة تطبيؽ استبياف وعي  تقييم نيائي:-

، وذلؾ بعد االنتياء مف جميع جمسات البرنامج )في الصورة اإللكترونية( التوحد اضطراب
يبية، وذلؾ لمقارنة النتائج القبمية والبعدية وذلؾ )القياس البعدي( عمى عينة البحث التجر 

 لموقوؼ عمى مدى تأثير البرنامج.
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 تطبيق البرنامج: 
أـ لطفؿ مف ذوي ( 63) مف عينة البحث التجريبية والمكونة تـ تطبيؽ البرنامج عمى    

اضطراب التوحد ونظرا لمظروؼ التي تمر بيا الببلد نتيجة جائحة كورونا وخوؼ األميات 
مف التجمع لتطبيؽ جمسات البرنامج فاقترحت الباحثتاف أف يتـ التطبيؽ مف خبلؿ أحد برامج 
 التواصؿ والتي بيا إمكانيات مشابية لمتواصؿ الفعمي كعرض )الصوت والصور والفيديوىات
وشرائح عرض الباوربوينت( ورحبت األميات بالفكرة وتـ عمؿ جروب عمى تطبيؽ الواتس 

لسيولة التواصؿ بيف الباحثتاف وأميات األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد  Whats Appآب 
، حيث تـ  Zoomعينة البحث التجريبية وتـ تطبيؽ البرنامج عف بعد مف خبلؿ تطبيؽ 

وع بما يتناسب مع أفراد العينة التجريبية وتقـو الباحثتاف تحديد موعد لجمسة واحدة كؿ أسب
 بإرساؿ لينؾ االجتماع قبؿ بدء كؿ جمسة.

 إجراءات التقويم: 
 اضطرابوعي األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي تـ إعادة تطبيؽ استبياف     

عمى عينة البحث التجريبية، بعد تحويمو إلى استبياف إلكتروني مف خبلؿ تطبيؽ التوحد 
عينة البحث أفراد عمى األميات التطبيؽ البعدي  لسيولة Google Formجوجؿ فوـر 

وتـ إرسالو ليف مف خبلؿ جروب الواتس آب لمقارنة النتائج القبمية والبعدية، لقياس  التجريبية
 مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي المعد.

 المعالجات اإلحصائية:  :خامساً 
النسب المئوية،  لحساب Spss.xتـ إجراء المعالجات اإلحصائية وذلؾ باستخداـ برنامج      

بيرسػػػػػوف،  ارتبػػػػػاطمعامػػػػػؿ و المعيػػػػػاري،  واالنحػػػػػراؼواألوزاف النسػػػػػبية والمتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية، 
واحػد باسػتخداـ  اتجػاه، وتحميػؿ التبػايف فػي T.Testوالفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ اختبار 

ب ، وحسػػاب معامػػؿ االنحػػدار، وحسػػا لممقارنػػات المتعػػددة  L.S.D، واختبػػارF.Testاختبػػار 
النتػػػائج  اسػػػتخراجوذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ  المعػػػد، تػػػأثير البرنػػػامج اإلرشػػػاديمعامػػػؿ إيتػػػا لمعرفػػػة مػػػدى 

 ومناقشتيا وتفسيرىا.
 النتائج تحميميا وتفسيرىا:

 أٚال: إٌزبئظ اٌٛصف١خ: 

فيمػػػا يمػػػي وصػػػؼ شػػػامؿ لخصػػػائص عينػػػة  :التجريبيـــةو  األساســـيةوصـــف عينـــة البحـــث  -1
 :(14إلى ) (12)مف وؿ اجدالالتجريبية موضحة باألساسية و البحث 
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 ٌألعشح ٚفمب ٌٍخصبئص االعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ اٌزغش٠ج١خاألعبع١خ ٚفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش أ( رٛص٠غ 16عذٚي )

=ْ(7.) 
 إٌغجخ % اٌؼذد اٌفئخ اٌج١بْ 

 ػًّ األَ 

 %4651 7. رؼًّ

 %5656 66 ال رؼًّ 

 %..1 .7 اٌّغّٛع

اٌّغزٜٛ 
 اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ

 %16 16 / اإلػذاد٠خ( االثزذائ١خِغزٜٛ ِٕخفط )ؽبصً ػٍٝ اٌشٙبدح 

 %754. .6 ِغزٜٛ ِزٛعػ )شٙبدح صب٠ٛٔخ ِٚب ٠ؼبدٌٙب / ِؼب٘ذ ِزٛعطخ(

 %5555 64 أػٍٝ ِٓ اٌغبِؼٟ( /ِغزٜٛ ِشرفغ )ؽبصً ػٍٝ ِؤً٘ عبِؼٟ 

 %..1 .7 اٌّغّٛع

ػذد أفشاد 
 األعشح 

 %556. 66 أفشاد 5: .ِٓ 

 %5656 1. أفشاد 7 :4ِٓ 

 %1456 .1 أفشاد فأوضش 6

 %..1 .7 اٌّغّٛع

ِزٛعػ اٌذخً 
اٌشٙشٞ 
 ٌألعشح

 6457 14 ع١ٕٗ( ...5إٌٝ ألً ِٓ  ..64ِٕخفط )ِٓ 

 156. .6 ع١ٕخ( ...4إٌٝ ألً ِٓ ...5ِزٛعػ )ِٓ 

 656. 64 ع١ٕٗ فأوضش( ...4)ِشرفغ 

 %..1 .7 اٌّغّٛع

عمؿ األـ كانت أعمى نسبة لؤلميات أنو بالنسبة لمتغير  (12يتضح مف جدوؿ )     
، وبالنسبة (42.9%بلت بنسبة )عامال( وأقؿ نسبة لؤلميات غير 57.1%العامبلت بنسبة )

وأقؿ  (44.4%بنسبة ) المرتفعأعمى نسبة لممستوى التعميمي  كانتلمتغير مستوى تعميـ األـ  
كانت وبالنسبة لمتغير عدد أفراد األسرة  (،%19)بنسبة نسبة لممستوى التعميمي المنخفض
، والنسبة األقؿ لؤلسرة المكونة %(49.2بنسبة ) أفراد 6: 5النسبة األكبر لؤلسر المكونة مف 

 ألسر أفراد عينة البحثالدخؿ الشيري لمتوسط ، وبالنسبة (%15.9بنسبة ) أفراد فأكثر 7مف 
وأقؿ نسبة لمدخؿ الشيري  (،39.7%) كانت أعمى نسبة لمدخؿ الشيري المرتفع بنسبة

 (.28.6%بنسبة ) المنخفض
 (.7)ْ= ٌٍّزغ١شاد اٌخبصخ ثطفً اٌزٛؽذٚفمب  اٌزغش٠ج١خاألعبع١خ ٚفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش أ( رٛص٠غ .1عذٚي )

 إٌغجخ % اٌؼذد اٌفئخ اٌج١بْ 

 عٕظ اٌطفً

 % 451. 65 روٛس

 7156 6. إٔبس

 %..1 .7 اٌّغّٛع

 ػّش اٌطفً

 %6455 17 عٕٛاد 4ألً ِٓ عٕٛاد ؽزٝ 7ِٓ 

 %6.54 14 عٕٛاد .1عٕٛاد ؽزٝ ألً ِٓ  4ِٓ 

 %4.54 6. عٕخ 16عٕٛاد ؽزٝ  .1ِٓ 

 %..1 .7 اٌّغّٛع

التوحد أبناء أميات  اضطراباألطفاؿ ذوي أف أعمى نسبة مف  (13يتضح مف جدوؿ )     
%(،  38.1(، وأقؿ نسبة كانوا ذكور بنسبة )% 61.9)كانوا إناث بنسبة عينة البحث 

أبناء أميات  التوحدذوي اضطراب طفاؿ ؤللأعمى نسبة  كانتوبالنسبة لمتغير عمر الطفؿ 
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وأقؿ نسبة  %( 50.8سنة بنسبة ) 12سنوات حتى  10في الفئة العمرية مف عينة البحث 
 (. % 23.8بنسبة ) سنوات 10سنوات حتى أقؿ مف  8لؤلطفاؿ في الفئة العمرية مف 

 (.7)ْ=ٌٍّزغ١شاد اٌغى١ٕخ ٚفمب  اٌزغش٠ج١خاألعبع١خ ٚفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش أ( رٛص٠غ 15عذٚي )
 إٌغجخ % اٌؼذد اٌفئخ اٌج١بْ 

ٔٛع 
 اٌّغىٓ

 %.5.. 61 إ٠غبس لذ٠ُ / عذ٠ذ

 %7756 56 ر١ٍّه

 %..1 .7 اٌّغّٛع

خصٛص١خ 
ؽغشح 
 اٌطفً

 %.5.. 61 رٛف١ش ؽغشح خبصخ ٌطفً اٌزٛؽذ

 %5656 66 ٠شزشن ِؼٗ فٟ اٌؾغشح أؽذ األخٛح

 %6.54 14 ٠شزشن ِؼٗ فٟ اٌؾغشح أوضش ِٓ أؿ

 %..1 .7 اٌّغّٛع

كانت أعمى نسبة مف أفراد عينة ( أنو بالنسبة لمتغير نوع المسكف 14يتضح مف جدوؿ )   
سواء  إيجار، وأقؿ نسبة يسكنوا في مسكف (66.7%في مسكف تمميؾ بنسبة ) واالبحث يسكن
الطفؿ ذو ، وبالنسبة لمتغير خصوصية حجرة )%33.3قديـ/ جديد بنسبة ) كاف إيجار

أحد األخوة مع طفؿ التوحد في الحجرة بنسبة  الشتراؾكانت أعمى نسبة  اضطراب التوحد
ألطفاؿ التوحد الذيف يشترؾ معيـ في الحجرة أكثر مف أخ بنسبة ، وأقؿ نسبة  )42.9%)
(23.8%(. 
لحادث  األساسيةأبناء أميات عينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفال األتعرض  معدل -2

 .منزلي يتعمق بتأثيث حجرتيم وتجييزىا
ذوي اضطراب التوحد  أطفالينتعرض لألميات عينة البحث األساسية وفقًا لالتوزيع النسبي ( 15جدول )

 (63)ن= لحادث منزلي يتعمق بتأثيث حجرتيم وتجييزىا.
ٌؾبدس ِٕضٌٟ  اٌزٛؽذ اظطشاةه رٚ غفٍرؼشض ً٘    

؟٠زؼٍك ثزأص١ش ؽغشرٗ ٚرغ١ٙض٘ب  
 إٌغجخ% اٌؼذد

%7.54 .5 ٔؼُ  

%754. .6 ال  

 % .7 اٌّغّٛع

عرض ت األساسيةالنسبة األكبر مف أميات عينة البحث أف ( 15مف جدوؿ ) يتضح     
وتجييزىا  ة الطفؿحجر التوحد أبنائيـ لحادث منزلي يتعمؽ بتأثيث  اضطراباألطفاؿ ذوي 

لـ يتعرض  األساسيةمف أميات عينة البحث  )%36.5بينما )، )%63.5وبمغت نسبتيـ )
 وتجييزىا. ة الطفؿلحادث منزلي يتعمؽ بتأثيث حجر أطفاؿ التوحد أبنائيـ 

عينة البحث  األميات أفراد النسبة األكبر مف وعيبعدـ تمؾ النتيجة الباحثتاف  وتفسر    
، مما يؤكد عمى حجرة طفؿ التوحدل الفسيولوجية الصحيةلمبلءمة بكيفية تحقيؽ ا األساسية
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أىمية تنمية وعي األميات عينة البحث بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد مف خبلؿ 
 .البرنامج اإلرشادي المعد لذلؾ

 مبحجرتي األساسيةأبناء أميات عينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفال األ ارتباط معدل -3
 .بيا وقتا طويال منفسيا وقضائي

اٌزٛؽذ  أغفبٌٙٓ رٚٞ اظطشاةالسرجبغ ٚفمبً ألِٙبد ػ١ٕخ اٌجؾش األعبع١خ ٌ اٌزٛص٠غ إٌغجٟ( 17عذٚي )
 (.7)ْ= ثؾغشرُٙ ٔفغ١ب ٚلعبئُٙ ثٙب ٚلزب غ٠ٛال

 إٌغجخ% اٌؼذد ً٘ ٠شرجػ اٌطفً ثؾغشرٗ ٔفغ١ب ٠ٚمعٟ ثٙب ٚلزب غ٠ٛال

%656. 64 ٔؼُ  

%.7.5 4. ال  

 % .7 اٌّغّٛع

التوحد أبناء  اضطراباألطفاؿ ذوي أف النسبة األكبر مف  (16يتضح مف جدوؿ )      
بمغت  طويبًل حيثال يرتبطوا بحجرتيـ نفسيًا وال يقضوا بيا وقتًا  األساسيةأميات عينة البحث 

مف أطفاؿ التوحد أبناء أميات عينة البحث  )%39.7، بينما نسبة ))%60.3نسبتيـ )
 يرتبطوا بحجرتيـ نفسيًا ويقضوا بيا وقتًا طويبًل. األساسية

أميات أطفاؿ التوحد أفراد عينة البحث معظـ  وعيوتفسر الباحثتاف تمؾ النتيجة بعدـ     
األميات مما يؤكد عمى أىمية تنمية وعي ، التوحد لسيكولوجية طفؿ الحجرةلمبلءمة  األساسية

 عينة البحث بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد مف خبلؿ البرنامج اإلرشادي المعد لذلؾ.
بإجراء بعض  األساسيةعينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفال أميات األقيام  معدل -4

 –حوائط  -طفل )أنواع األرضياتالالتعديالت والتجديدات في نوع التشطيبات داخل حجرة 
 .لتصبح أكثر مالئمةدىانات( 

بإجراء بعض التعديالت  يملقياموفقًا  األساسيةلألميات عينة البحث  التوزيع النسبي( 17جدول )
 –حوائط  -)أنواع األرضياتذوي اضطراب التوحدطفل الوالتجديدات في نوع التشطيبات داخل حجرة 

 .دىانات( لتصبح أكثر مالئمة
ٚاٌزغذ٠ذاد فٟ ٔٛع ً٘ لّزٟ ثئعشاء ثؼط اٌزؼذ٠الد 

)أٔٛاع  رٚ اظطشاة اٌزٛؽذ اٌزشط١جبد داخً ؽغشح غفٍه

؟د٘بٔبد( ٌزصجؼ أوضش ِالئّخ –ؽٛائػ  -األسظ١بد  

 إٌغجخ% اٌؼذد

%6756 16 ٔؼُ  

%.6 57 ال  

 % .7 اٌّغّٛع

التوحد عينة  األطفاؿ ذوي اضطرابأميات ( أف النسبة األكبر مف 17يتضح مف جدوؿ )    
 بإجراء تعديبلت وتجديدات في نوع التشطيبات داخؿ حجرة طفؿلـ يقوموا  األساسية البحث
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حيث بمغت نسبتيـ  دىانات( لتصبح أكثر مبلئمة –حوائط  -)أنواع األرضيات التوحد
بإجراء قاموا  األساسية حثبالأميات أطفاؿ التوحد عينة مف األقؿ ، بينما النسبة )73%)

 –حوائط  -)أنواع األرضيات التوحد التشطيبات داخؿ حجرة طفؿتعديبلت وتجديدات في نوع 
وتفسر الباحثتاف تمؾ النتيجة  .)%26.9حيث بمغت نسبتيـ ) دىانات( لتصبح أكثر مبلئمة

التصميـ الداخمي مبلءمة ب األساسيةمعظـ أميات أطفاؿ التوحد أفراد عينة البحث  وعيبعدـ 
و الطفؿ والتي تتطمب إجراء تعديبلت وتجديدات بصفة مستمرة وفقا لنم طفؿ التوحد لحجرة

يؤكد عمى أىمية تنمية وعي األميات عينة البحث  وىذا الجسدي والعقمي واالجتماعي
 بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد مف خبلؿ البرنامج اإلرشادي المعد لذلؾ.

بإجراء بعض  األساسيةعينة البحث التوحد ذوي اضطراب طفال أميات األ قيام معدل -5
    .صيانة ودىانات لمقديم( -طفل )شراء جديدالالتعديالت والتجديدات في أثاث حجرة 

ثئعشاء ثؼط اٌزؼذ٠الد  ٌُٙم١بٌِألِٙبد ػ١ٕخ اٌجؾش األعبع١خ ٚفمبً  اٌزٛص٠غ إٌغجٟ( 14عذٚي )

 ص١بٔخ ٚد٘بٔبد ٌٍمذ٠ُ(5 -)ششاء عذ٠ذاٌزٛؽذ  اظطشاة رٚٞاٌطفً ٚاٌزغذ٠ذاد فٟ أصبس ؽغشح 

ً٘ لّزٟ ثئعشاء ثؼط اٌزؼذ٠الد ٚاٌزغذ٠ذاد فٟ أصبس ؽغشح 

ص١بٔخ  -اٌزٛؽذ )ششاء عذ٠ذ اظطشاةه رٚ غفٍ  

؟ٚد٘بٔبد ٌٍمذ٠ُ(  

 إٌغجخ% اٌؼذد

%5656 66 ٔؼُ  

%4651 7. ال  

 % .7 اٌّغّٛع

 البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة ( أف النسبة األكبر مف 18يتضح مف جدوؿ )     
بعض التعديبلت والتجديدات في أثاث حجرة طفؿ التوحد )شراء  لـ يقوموا بإجراء األساسية

مف بينما النسبة األقؿ ، ) %57.1حيث بمغت نسبتيـ ) صيانة ودىانات لمقديـ( -جديد
قاموا بإجراء بعض التعديبلت والتجديدات في  األساسية البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة 

 صيانة ودىانات لمقديـ( حيث بمغت نسبتيـ -أثاث حجرة طفؿ التوحد )شراء جديد
معظـ أميات أطفاؿ التوحد أفراد عينة  وعيوتفسر الباحثتاف تمؾ النتيجة بعدـ  .)42.9%)

تتطمب إجراء تعديبلت والتي  طفؿ التوحد التصميـ الداخمي لحجرةمبلءمة ب األساسيةالبحث 
وتجديدات بصفة مستمرة وفقا لنمو الطفؿ الجسدي والعقمي واالجتماعي وىذا يؤكد عمى أىمية 
تنمية وعي األميات عينة البحث بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد مف خبلؿ البرنامج 

 اإلرشادي المعد لذلؾ.



 

1227 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعد ـ العد السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

معموماتيا  األساسيةيات أفراد عينة البحث لمصادر التي تستمد منيا األما أىم تحديد -6
 .التوحدذو اضطراب  الطفلعن المالءمة الوظيفية لحجرة 

 األعبع١خ اٌجؾشّصبدس اٌزٟ رغزّذ ِٕٙب أِٙبد أغفبي اٌزٛؽذ ػ١ٕخ ٌٍ( األٚصاْ إٌغج١خ 16عذٚي )

 ِؼٍِٛبرُٙ ػٓ اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ

ِٕٙب ِؼٍِٛبره  ٓرغزّذ٠اٌّصبدس اٌزٟ  أُِ٘ب ٟ٘ 

 ػٓ اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ

ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ   

 اٌزشر١ت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌٛصْ إٌغجٟ

%1454 1.5 اٌزٍفبص  اٌضبٌش  

%.1 77 اٌشاد٠ٛ  اٌغبثغ  

اٌصؾف اٌّغالد،  61 1.54%  اٌشاثغ 

%1656 .11 إلٔزشٔذِٛالغ ا  اٌضبٟٔ 

 -ر٠ٛزش –)ف١غجٛن  االعزّبػِٟٛالغ اٌزٛاصً 

 ٚغ١ش٘ب(
166 165.%  األٚي 

اٌذاخٍٟاٌزص١ُّ  فٟاٌّزخصص١ٓ   46 1654%  اٌخبِظ 

%1155 64 األصذلبء ٚاأللبسة  اٌغبدط 

%..1 744 اٌّغّٛع   

وغيرىا(  -تويتر –مواقع التواصؿ االجتماعي )فيسبوؾ ( أف 19يتضح مف جدوؿ )     
 البحثالتوحد عينة  أميات األطفاؿ ذوي اضطرابالمصادر التي تستمد منيا  أىـكانت مف 
معموماتيـ عف المبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد حيث جاءت في المركز األوؿ  األساسية
في مييا ي،  )%17.2مواقع اإلنترنت بنسبة )، يمييا في المركز الثاني  )%19.3بنسبة )

المجبلت والصحؼ بنسبة ، يمييا في المركز الرابع  )%15.8المركز الثالث التمفاز بنسبة )
 )%12.5، يمييا في المركز الخامس المتخصصيف في التصميـ الداخمي بنسبة ) )13.8%)

المركز ، وجاء الراديو في  )%11.4، يمييا في المركز السادس األصدقاء واألقارب بنسبة )
  .)%10)السابع واألخير بنسبة 

األطفال بالمالئمة الوظيفية لحجرة  األساسيةاألميات أفراد عينة البحث وعي مستوى  -7
 بمحاورىا قبل تطبيق البرنامج. التوحد ذوي اضطراب
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ٛػٟ ثبٌّالئّخ اٌٛظ١ف١خ اٌ ٚفمبً ٌّغز٠ٛبدألِٙبد ػ١ٕخ اٌجؾش األعبع١خ  اٌزٛص٠غ إٌغجٟ (.6عذٚي )

(.7)ْ=  اٌمجٍٟ( )اٌزطج١ك ثّؾبٚس٘ب اٌزٛؽذ اظطشاةرٚٞ طفً اٌٌؾغشح   

 اٌّؾبٚس

 ِشرفغ

 %.6أوضش ِٓ 

ِٓ  ِزٛعػ أوضش

% إٌٝ .4

6.% 

 ِٕخفط 

 % .4الً ِٓ 
 اٌّغّٛع

 إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد

بٌّالءِخ اٌٛػٟ ث

 اٌفغ١ٌٛٛع١خ

 اٌصؾ١خ ٌٍؾغشح 

. 554% 7 654% 45 4456% 7. 1..% 

بٌّالءِخ اٌٛػٟ ث

 ٌٍؾغشح اٌغ١ىٌٛٛع١خ
4 656% 6 155.% 56 6654% 7. 1..% 

 ّالءِخ اٌزص١ُّ اٌٛػٟ ث

 اٌذاخٍٟ ٌٍؾغشح
1 157% 16 16% 4. 6655% 7. 1..% 

 اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح

 وىً غفً اٌزٛؽذ 
. 554% 6 155.% 41 41% 7. 1..% 

 األساسيةمستوى المنخفض لؤلميات أفراد عينة البحث ال( أف نسب 20يتضح مف جدوؿ )    
المبلءمة الوعي بمحور وفي المبلءمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، الوعي بفي محور 

وفى الوعي مبلءمة التصميـ الداخمي لمحجرة، الوعي بمحور وفي السيكولوجية لمحجرة، 
%، 6654، %4456ككؿ بمغ ) التوحد اضطراببالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي 

الترتيب  %( عمى.155%، 16%، .155%، 654مقابؿ )%( عمى الترتيب، 41 %،6655
 %( عمى الترتيب لممستوى المرتفع.4.8%، 157%، 656%، 4.8)مقابؿ لممستوى المتوسط، 

بالمبلءمة الوظيفية  األساسيةاألميات عينة البحث وعي انخفاض مستوى  مما يدؿ عمى 
البرنامج  مما يؤكد عمى أىميةالتوحد قبؿ تطبيؽ البرنامج  اضطرابلحجرة األطفاؿ ذوي 

األطفاؿ ذوي اضطراب لتنمية وعي األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة  المعداإلرشادي 
 .التوحد

ميارات التفاعل االجتماعي بمحاورىا لألطفال ذوي اضطراب التوحد أبناء مستوى  -8
 قبل تطبيق البرنامج. األساسيةأميات عينة البحث 
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أبناء  التوحد لألطفال ذوي اضطرابمهارات التفاعل االجتماعي  ياتمستولالتوزيع النسبي  (00)جدول 

(00)ن=  القبلي( )التطبيق األساسيةأمهات عينة البحث    

 اٌّؾبٚس

 ِشرفغ

 %.6أوضش ِٓ 

ِزٛعػ أوضش ِٓ 

% إٌٝ .4

6.% 

ِٕخفط الً ِٓ 

4.  % 
 اٌّغّٛع

 إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد إٌغجخ% اٌؼذد

 %..1 .7 %6154 54 %6656 15 %.75 5 اٌزٛاصً ِغ األخش٠ٓ

 %..1 .7 %6655 .4 %1655 11 %56. 6 اٌزصشف آداة

 االعزغبثبداٌزؾىُ فٟ 

 االٔفؼب١ٌخ
7 654% 4 1656% 56 6654% 7. 1..% 

ِٙبساد اٌزفبػً 

 االعزّبػٟ

 وىً ٌطفً اٌزٛؽذ 

5 75.% 11 1654% 54 6756% 7. 1..% 

ألطفاؿ التوحد أبناء أميات عينة ( أف نسب المستوى المنخفض 21يتضح مف جدوؿ )   
 االستجاباتالتحكـ في  ،التصرؼ آدابفي محور التواصؿ مع اآلخريف،  األساسيةالبحث 
، % 6655%،  %71.5)الترتيب عمى ، وميارات التفاعؿ االجتماعي ككؿ بمغ االنفعالية

لممستوى عمى الترتيب ( %1654، %1656، %1655 ،%6656، مقابؿ )(%6756، % 6654
. وىذا يدؿ ( عمى الترتيب لممستوى المرتفع%.75، %654، %56.، %.75مقابؿ )المتوسط، 

عمى انخفاض مستوي ميارات التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذوي اضطراب التوحد أبناء أميات 
 .األساسيةعينة البحث 

 ثانيًا: النتائج في ضوء فروض البحث:
ذات داللة إحصائية بين توجد فروق  "أَه : وانزٌ َُص عهً إٌزبئظ فٟ ظٛء اٌفشض األٚي

عمى استبيان الوعي بالمالءمة  األساسيةمتوسطات استجابات األميات أفراد عينة البحث 
المستوى االجتماعي  الوظيفية لحجرة األطفال ذوي اضطراب التوحد ككل باختالف متغيرات

االقتصادي لألسرة )عمل األم، المستوى التعميمي لألم، عدد أفراد األسرة، متوسط الدخل 
، عمر الطفل(، والمتغيرات الطفل الشيري لألسرة( والمتغيرات الخاصة بطفل التوحد )جنس

 .السكنية )نوع المسكن، خصوصية حجرة الطفل("
لموقوؼ عمى داللة  T.Testاختبار)ت(  :جراءإ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ     

عمى استبياف الوعي  األساسيةاألميات أفراد عينة البحث  استجابات متوسطيالفروؽ بيف 
، عمؿ األـ تبعا لمتغيرات )بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ككؿ 

لموقوؼ عمى داللة  F. Testوتحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ(  .(نوع المسكف، الطفؿ جنس
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األطفاؿ ذوي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة  األميات وعي استجاباتمتوسطات  بيفالفروؽ 
، متوسط الدخؿ عدد أفراد األسرة، لؤلـ التعميميمستوى ال)تبعا لمتغيرات ككؿ  التوحد اضطراب

 اتجاهإليجاد  (L.S.D)(. واختبار ، عمر الطفؿ، خصوصية حجرة الطفؿالشيري لؤلسرة
  ( توضح ذلؾ:  24( إلى )22. والجداوؿ مف )الفروؽ في حالة وجودىا

األغفبي رٚٞ ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح  ٚػٟ األِٙبد اعزغبثبد( دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ 66عذٚي )

 (.7)ْ= ، ٔٛع اٌّغىٓ(5اٌطفً عٕظ األَ،اٌزٛؽذ وىً رجؼب ٌّزغ١شاد )ػًّ  اظطشاة

 شاٌّزغ١      

 اٌزبثغ    

 اٌّزغ١شاد

 اٌّغزمٍخ

 وىً األغفبي رٚٞ اظطشاة اٌزٛؽذثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح األِٙبد ٚػٟ 

 ػًّ األَ
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌؼ١ٕخ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

اٌفشٚق ث١ٓ 

 اٌّزٛعطبد

 ل١ّخ

 )د(
 اٌذالٌخ

 7. 165416 6415156 رؼًّ
71 57516 .55.6. 

 5.1.داي ػٕذ 

 66 1.5765 6.45.66 ال رؼًّ ٌصبٌؼ اٌؼبِالد

 عٕظ اٌطفً
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

ؾشاف ٔاال

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌؼ١ٕخ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

اٌفشٚق ث١ٓ 

 اٌّزٛعطبد

 ل١ّخ

 )د(
 اٌذالٌخ

 65 .1554 665554 روٛس
71 .546 .51. 

.546 

 6. 16574 ..6645 إٔبس غ١ش داٌخ

 ٔٛع اٌّغىٓ
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

اإلٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌؼ١ٕخ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

اٌفشٚق ث١ٓ 

 اٌّزٛعطبد

 ل١ّخ

 )د(
 اٌذالٌخ

 61 115464 6.65.67 إ٠غبس لذ٠ُ / عذ٠ذ

71 675.57 565661 

 5.1.داي ػٕذ 

ٌصبٌؼ اٌّغىٓ 

 اٌز١ٍّه
 56 1.5.41 6655566 ر١ٍّه

 استجابات األمياتبيف متوسطي دالة إحصائيًا ( وجود فروؽ 22يتضح مف جدوؿ )    
عمى استبياف الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي  األساسيةأفراد عينة البحث 

عمؿ األـ حيث كانت )ت( دالة عند مستوى داللة تبعًا لمتغير اضطراب التوحد ككؿ 
بأف العمؿ  تمك النتيجة:وتفسر الباحثتان ، لصالح أميات أطفاؿ التوحد العامبلت 0.01
كسب األميات المعارؼ والميارات والخبرات المتعمقة يُ بزمبلء العمؿ  حتكاؾواال

فيزداد المبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد بخصائص واحتياجات طفؿ التوحد ومف ثـ 
وتتفؽ تمؾ النتيجة مع  .وعييا وتحرص عمى تييئة حجرة طفميا لتكوف مبلءمة وظيفيًا لو

( حيث أظيرت نتائج دراستيما أف األميات 2015ووئاـ معروؼ ) دراسة وفاء الصفتي
أبنائيف ذوي  حتياجاتالالعامبلت أكثر حرصًا عمى توفير بيئة سكنية مبلءمة 

 عامبلت.المف األميات غير الخاصة أكثر  االحتياجات
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بيف متوسطي استجابات دالة إحصائيًا وجود فروؽ عدـ ( 22)مف جدوؿ  كما يتضح    
عمى استبياف الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة  األساسيةأفراد عينة البحث األميات 

وتفسر الباحثتاف تمؾ النتيجة جنس الطفؿ لمتغير تبعًا األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ككؿ 
بحرص األميات عمى المساواة بيف أطفاؿ التوحد الذكور واإلناث في توفير احتياجاتيـ 

وعي األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد باختبلؼ السكنية وبالتالي ال يختمؼ 
( حيث أظيرت 2005حصة المالؾ ) دراسة نتيجةمع تمؾ النتيجة وتتفؽ  جنس الطفؿ.

في مبلءمة التصميـ الداخمي لحجرة الطفؿ نتائجيا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
  الختبلؼ جنس الطفؿ. لؤلنشطة التي يمارسيا تبعاً 

دالة إحصائيًا بيف متوسطي استجابات وجود فروؽ ( 22)كما يتضح مف جدوؿ    
عمى استبياف الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة  األساسيةأفراد عينة البحث األميات 

نوع المسكف حيث كانت )ت( دالة عند  لمتغيرتبعًا األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ككؿ 
 امتبلؾ وتفسر الباحثتان تمك النتيجة بأنالتمميؾ،  لصالح المسكف 0.01مستوى داللة 

بالمسكف دوف التنقؿ منو وبالتالي يكوف  واالستمرار باالستقرارالوحدة السكنية يشعر األـ 
إجراء مف  حتى تتمكف السكنية لطفميا التوحدي االحتياجاتبلرفع مستوى وعييا لدييا دافع 

مبلءمة  حجرة طفميا التوحدي لتكوفبعض التعديبلت والتغييرات بصفة مستمرة عمى 
تمؾ ار. وتتفؽ يجوذلؾ عمى عكس المسكف اإل وخصائصو الحتياجاتو ومناسبو لو وظيفياً 
( حيث أظيرت نتائجيا وجود 2020ىند المظموـ ووئاـ معروؼ )مع نتائج دراسة  النتيجة

السكنية لمطفؿ المعاؽ حركيًا  األرجونومية االعتباراتمتوسطات  بيففروؽ دالة إحصائيًا 
  لصالح المسكف التمميؾ. 0.01تبعًا لمتغير نوع المسكف عند مستوى داللة 
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الوعي بالمالءمة الوظيفية لحجرة طفل التوحد ( تحميل التباين لمفروق بين متوسطات درجات 23جدول )
دخل الشيري لألسرة، عمر الطفل، المستوى التعميمي لألم، عدد أفراد األسرة، متوسط اللمتغيرات )ككل تبعا 

 (63)ن= خصوصية حجرة الطفل(
 اٌّزغ١ش اٌزبثغ                 

 اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ
 اٌٛػٟ ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ وىً

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 .14.1514 7.65.76. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 45144. .66615.1 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. 565177

 76  446.5766 اٌّغّٛع

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد ػذد أفشاد األعشح
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 14.45667 .716564. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 5661.. 166.5644 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. .45554

 76  471156.4 اٌّغّٛع

ِزٛعػ اٌذخً اٌشٙشٞ 

 ٌألعشح
 ِزٛعػ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 167654.5 4.45774. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 5.5.66 ...64455 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. 515.55

 76  71165661 اٌّغّٛع

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌّشثؼبدِغّٛع  ػّش اٌطفً
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 14.75441 .71.567. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 .574.. .6.6.566 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. 4.5755

 76  47.556.7 اٌّغّٛع

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد خصٛص١خ ؽغشح اٌطفً
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 .1667547 44.5166. اٌّغّٛػبدث١ٓ 

 .7 555.46 .6771544 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. 5.5.56

 76  .7615574 اٌّغّٛع

بيف ( 0.01داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )تبايف ( وجود 23يتضح مف جدوؿ ) 
عمى استبياف الوعي بالمبلءمة  األساسيةأفراد عينة البحث استجابات األميات  اتمتوسط

 كؿ مف المتغيرات األتيةباختبلؼ الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ككؿ 
)المستوى التعميمي لألم، عدد أفراد األسرة، متوسط الدخل الشيري لألسرة، عمر الطفل، 

 L.S. Dاختبارداللة الفروؽ، تـ تطبيؽ  اتجاه، ولمتعرؼ عمى خصوصية حجرة الطفل(
 (.24لممقارنات المتعددة كما يتضح مف جدوؿ )
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الوعي بالمالءمة الوظيفية لتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات  (L.S.D)( اختبار 24جدول )
)المستوى التعميمي لألم، عدد أفراد األسرة، متوسط الدخل الشيري  اتتبعا لمتغير لحجرة طفل التوحد ككل 

 (63)ن= حجرة الطفل(لألسرة، عمر الطفل، خصوصية 
 اٌٛػٟ ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ وىً

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ
 ِٕخفط

 = َ6615564 

 ِزٛعػ 

 = َ6575.64 

 ِشرفغ

 = َ6665154 

   - ِٕخفط

  - **655616 ِزٛعػ

 - **.564.. **.44576 ِشرفغ

 ػذد أفشاد األعشح
أفشاد  5: .ِٓ   

 = َ6615.55 

أفشاد  7:  4ِٓ   

 = َ6.75.17 

أفشاد فأوضش  6ِٓ   

 = َ66151.6 

أفشاد  5: .ِٓ   -   

أفشاد  7:  4ِٓ   .55664** -  

أفشاد فأوضش  6ِٓ   565656** 145615** - 

 ِزٛعػ اٌذخً اٌشٙشٞ ٌألعشح
  ِٕخفط

 = َ6175545 

 ِزٛعػ 

 = َ65.5.66 

 ِشرفغ

 = َ66754.4 

   - ِٕخفط

  - **.6.546 ِزٛعػ

 - **75141. **7.5.45 ِشرفغ

 ػّش اٌطفً

عٕٛاد ؽزٝ ألً ِٓ 7ِٓ 

 عٕٛاد 4

 =َ 666566 

عٕٛاد ؽزٝ  4ِٓ 

 عٕٛاد  .1ألً ِٓ 

=َ 6..5666 

عٕٛاد ؽزٝ  .1ِٓ 

 عٕخ 16

 =َ 66655.. 

   - عٕٛاد 4عٕٛاد ؽزٝ ألً ِٓ 7ِٓ 

  - **655664 .1عٕٛاد ؽزٝ ألً ِٓ  4ِٓ 

 - **165164 **555167 عٕخ 16ؽزٝ عٕٛاد  .1ِٓ 

 خصٛص١خ ؽغشح اٌطفً 

رٛف١ش ؽغشح خبصخ ٌطفً 

 اٌزٛؽذ

=َ 66657.1 

٠شزشن ِؼٗ فٟ 

 اٌؾغشح أؽذ األخٛح

=َ 65.5.65 

٠شزشن ِؼٗ فٟ 

 اٌؾغشح أوضش ِٓ أؿ

 =َ66.5644 

   - رٛف١ش ؽغشح خبصخ ٌطفً اٌزٛؽذ

  - **145466 ٠شزشن ِؼٗ فٟ اٌؾغشح أؽذ األخٛح

 - **7..115 **.66571 ٠شزشن ِؼٗ فٟ اٌؾغشح أوضش ِٓ أؿ

بػػيف  (0.01)عنػػد مسػػتوى داللػػة وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا ( 24يتضػػح مػػف جػػدوؿ ) 
عمػػػى اسػػػتبياف الػػػوعي بالمبلءمػػػة  األساسػػػيةأفػػػراد عينػػػة البحػػث متوسػػطات اسػػػتجابات األميػػػات 

المسػػتوى التعميمػػي لػػؤلـ  الخػػتبلؼ تبعػػاً الوظيفيػػة لحجػػرة األطفػػاؿ ذوي اضػػطراب التوحػػد ككػػؿ 
ـــأن، المرتفػػػعلصػػػالح المسػػػتوى التعميمػػػي  ـــك النتيجـــة ب ـــان تم ارتفػػػاع المسػػػتوى  وتفســـر الباحثت

الخاصػػة فتطمػػع عمػػى المصػػادر المتعػػددة لممعمومػػات التعميمػػي لػػؤلـ يزيػػد مػػف مسػػتواىا الثقػػافي 
فيػػػزداد وعييػػػا  تػػػتبلءـ مػػػع احتياجاتػػػو وخصائصػػػو بتػػػوفير بيئػػػة سػػػكنية جيػػػدة لطفميػػػا التوحػػػدي
دراسػػػػػة  مػػػػػا أوضػػػػػحتومػػػػػع  ىػػػػػذه النتيجػػػػػةوتتفػػػػػؽ  .بالمبلءمػػػػػة الوظيفيػػػػػة لحجػػػػػرة طفػػػػػؿ التوحػػػػػد
Suzanne, A & Stanly, D (2011)  والتػي أظيػرت نتائجيػا أف لمتعمػيـ دور إيجػابي فػي

مع جزئيُا ، كما تتفؽ تدعيـ معارؼ الفرد وخبراتو الخاصة بالجوانب المعيشية المتعمقة بالمسكف



 

1234 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعد ـ العد السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المسػتوى  رتفػاعا( والتي أظيرت نتائجيا أف 2012ورشا راغب )نتائج دراسة حناف أبو صيري 
حقػػؽ توظيػػؼ البيئػػة السػػكنية بمػػا يُ الخبػػرات التػػي تسػػاعد عمػػى  اكتسػػابالتعميمػػي لػػو أىميػػة فػػي 

( والتي 2015ووئاـ معروؼ ) مع نتائج دراسة وفاء الصفتيجزئيًا كما تتفؽ الجانب الوظيفي، 
األطفػػاؿ ذوي اضػػطراب قصػػور أظيػػرت نتائجيػػا وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي وعػػي أميػػات 

ومكمبلتػو وتنسػػيقو  أثػػاث حجػرة الطفػػؿبمعػايير جػودة  االنتبػاه المصػاحب بفػػرط النشػاط الحركػػي
 لصالح المستوى التعميمي األعمى لؤلـ.

بػػيف  (0.01)وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة ( 24كمػػا يتضػػح مػػف جػػدوؿ )   
عمػػػى اسػػػتبياف الػػػوعي بالمبلءمػػػة  األساسػػػيةأفػػػراد عينػػػة البحػػث متوسػػطات اسػػػتجابات األميػػػات 

لصػػالح  عػػدد أفػػراد األسػػرةتبعػػا الخػػتبلؼ الوظيفيػػة لحجػػرة األطفػػاؿ ذوي اضػػطراب التوحػػد ككػػؿ 
األسػرة فػي  فسر الباحثتان تمك النتيجـة بـأنوت، أفػراد 4: 3األسرة األصغر حجمًا المكونة مف 

كمػػػػا تقػػػػؿ لتػػػػوفير حجػػػػرة خاصػػػػة بطفػػػػؿ التوحػػػػد الفرصػػػػة  األسػػػػرةيكػػػػوف لػػػػدى األصػػػػغر حجمػػػػًا 
نتيجػػػة لصػػػغر حجػػػـ األسػػػرة فتتػػػاح لػػػدييا الفرصػػػة والوقػػػت لمتػػػزود بالمعمومػػػات  األـ  مسػػػئوليات

، وتتفػػػؽ مػػػع احتياجاتػػػوتمبػػػي التوحػػػدي المتعمقػػػة بكيفيػػػة تػػػوفير حجػػػرة مبلءمػػػة وظيفيػػػًا لطفميػػػا 
( 2015مع نتائج دراسة وفاء الصفتي ووئاـ معػروؼ )جزئيًا خصائصو، وتختمؼ تمؾ النتيجة 

والتػػي أظيػػرت نتائجيػػا وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي وعػػي أميػػات األطفػػاؿ ذوي اضػػطراب 
 عناصػػػر التصػػػميـ الػػػداخميقصػػػور االنتبػػػاه المصػػػاحب بفػػػرط النشػػػاط الحركػػػي بمعػػػايير جػػػودة 

 .حجـ األسرة المتوسطحجرة الطفؿ لصالح ل

بػػيف  (0.01)وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة ( 24كمػػا يتضػػح مػػف جػػدوؿ )   
عمػػػى اسػػػتبياف الػػػوعي بالمبلءمػػػة  األساسػػػيةأفػػػراد عينػػػة البحػػث متوسػػطات اسػػػتجابات األميػػػات 

تبعػػا الخػػتبلؼ متوسػػط الػػدخؿ الشػػيري الوظيفيػػة لحجػػرة األطفػػاؿ ذوي اضػػطراب التوحػػد ككػػؿ 
ارتفػع كممػا  نـووتفسر الباحثتان تمـك النتيجـة بألؤلسرة لصالح متوسط الدخؿ الشيري المرتفع، 

المبلءمػة  لتحسػيف وتجويػدفرت لػدييا اإلمكانػات الماديػة متوسط الدخؿ الشػيري لؤلسػرة كممػا تػو 
سيكولوجية، المبلءمة الصحية، الفسيولوجية المبلءمة ال)مف حيث الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد 
الخاصػػة بػػذلؾ مػػف مصػػادر ممػػا يػػدفع األـ لمبحػػث عػػف المعمومػػات مبلءمػػة التصػػميـ الػػداخمي( 

المعرفة المتعددة وبالتالي يزداد الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد لدييا، وتتفؽ تمؾ 
أكػػدت نتائجيػػا عمػػى ارتبػػاط ( والتػػي 2013إينػػاس بػػدير ورشػػا راغػػب )مػػع نتػػائج دراسػػة النتيجػػة 

 بالقدرة عمى تحقيؽ الكفاءة الوظيفية بالمسكف. يدخؿ األسر ال

بػػيف  (0.01)وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة ( 24كمػػا يتضػػح مػػف جػػدوؿ )    
عمػػػى اسػػػتبياف الػػػوعي بالمبلءمػػػة  األساسػػػيةأفػػػراد عينػػػة البحػػث متوسػػطات اسػػػتجابات األميػػػات 

الطفػؿ تبعا الختبلؼ عمػر الطفػؿ لصػالح الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ككؿ 
 طفػؿال، وتفسر الباحثتاف تمؾ النتيجة بأنو بزيػادة عمػر سنة( 12سنوات حتى  10األكبر )مف 
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وخصائصػػػو وبالتػػػالي يػػػزداد لػػػدييا  احتياجاتػػػوتكتسػػػب األـ خبػػػرات عػػػف  ذوي اضػػػطراب التوحػػػد
 االحتياجاتالوعي بكيفية تحقيؽ المبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد بحيث تتناسب مع ىذه 

وفػػاء الصػػفتي ووئػػاـ معػػروؼ مػػع نتػػائج دراسػػة  جزئيػػًا ث البحػػ ا، وتتفػػؽ نتػػائج ىػػذوالخصػػائص
األطفػػػاؿ ذوي  ( والتػػػي أظيػػػرت نتائجيػػػا وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػي وعػػػي أميػػػات2015)

  اضػػطراب قصػػور االنتبػػاه المصػػاحب بفػػرط النشػػاط الحركػػي بمعػػايير جػػودة عناصػػر التصػػميـ
 .الطفؿ األكبرلصالح باختبلؼ عمر الطفؿ الداخمي لحجرة الطفؿ 

بػػيف  (0.01)وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة ( 24كمػػا يتضػػح مػػف جػػدوؿ )   
عمػػػى اسػػػتبياف الػػػوعي بالمبلءمػػػة  األساسػػػيةأفػػػراد عينػػػة البحػػث متوسػػطات اسػػػتجابات األميػػػات 

 خصوصػػية حجػػرة الطفػػؿتبعػػا الخػػتبلؼ الوظيفيػػة لحجػػرة األطفػػاؿ ذوي اضػػطراب التوحػػد ككػػؿ 
ويرجػع ذلػؾ إلػى  الطفػؿ الػذي يػتـ تػوفير حجػرة خاصػة بػو. ( لصػالح0.01عند مسػتوى داللػة )

ولذلؾ يجب توفير أف الطفؿ التوحدي يحتاج إلى الخصوصية والمساحة الشخصية الخاصة بو 
وبالتػالي (  63 ،2019)ىػبل عجيمػي،  المطفػؿ يجػد حريتػو وخصوصػيتو بػداخمي حجػرة خاصػة

تػػتمكف األـ مػػف التركيػػز فػػي تحقيػػؽ المبلءمػػة الوظيفيػػة  الفسػػيولوجية والصػػحية والسػػيكولوجية 
وتسعى  ىو فقط  واحتياجاتواخمي لحجرة طفميا التوحدي وفقًا لخصائصو ومبلءمة التصميـ الد

وذلػؾ عمػى يزداد وعييا بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفػؿ التوحػد فالمعرفة لتحقيؽ ذلؾ  الكتساب
والخصػػائص بيػػنيـ  االحتياجػػاتالطفػػؿ الػػذي يشػػاركو أخوتػػو فػػي الحجػػرة حيػػث تتعػػارض عكػػس 

 االحتياجػاتو ويصعب عمى األـ تحقيؽ التوازف في المبلءمة الوظيفية لمحجرة وفقا لمخصػائص 
ىنػػػد المظمػػػـو ووئػػػاـ معػػػروؼ وتتفػػػؽ تمػػػؾ النتيجػػػة جزئيػػػًا مػػػع نتػػػائج دراسػػػة  المتعػػػددة لؤلبنػػػاء.

 االعتبػػػػػػاراتحيػػػػػػث أثبتػػػػػػت نتائجيػػػػػػا وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا فػػػػػػي متوسػػػػػػطات  (2020)
 لصالح النـو في حجرة منفردة.مطفؿ المعاؽ حركيًا األرجونومية السكنية ل

 وفي ضوء ما سبق عرضو من نتائج يكون قد تحقق صحة الفرض األول جزئيًا. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  أَه "وانزٌ َُص عهً  اٌضبٟٔ:إٌزبئظ فٟ ظٛء اٌفشض 
عمى استبيان ميارات  األساسيةبين متوسطات استجابات األميات أفراد عينة البحث 

التفاعل االجتماعي لألطفال ذوي اضطراب التوحد ككل باختالف متغيرات المستوى 
االجتماعي االقتصادي لألسرة )عمل األم، المستوى التعميمي لألم، عدد أفراد األسرة، متوسط 
الدخل الشيري لألسرة( والمتغيرات الخاصة بطفل التوحد )جنس الطفل، عمر الطفل( 

 "غيرات السكنية )نوع المسكن، خصوصية حجرة الطفل(.والمت
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لموقوؼ عمى داللة  T.Testاختبار)ت( : إجراء ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ     
عمى استبياف  األساسية البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة درجات  متوسطيالفروؽ بيف 

نوع ، جنس الطفؿ، عمؿ األـ تبعا لمتغيرات )ميارات التفاعؿ االجتماعي ككؿ ألطفاؿ التوحد 
 بيفلموقوؼ عمى داللة الفروؽ  F. Testوتحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ(  .(المسكف

عمى استبياف ميارات التفاعؿ  األساسية البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة متوسطات درجات 
، أفراد األسرةعدد ، لؤلـ التعميميمستوى التبعا لمتغيرات )ككؿ االجتماعي ألطفاؿ التوحد 

 (L.S.D)(. واختبار ، عمر الطفؿ، خصوصية حجرة الطفؿمتوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة
 توضح ذلؾ:   (28)( إلى 25. والجداوؿ مف )الفروؽ في حالة وجودىا اتجاه لموقوؼ عمى

ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌطفً اٌزٛؽذ وىً ( دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد 64عذٚي )

 (.7)ْ= رجؼب ٌّزغ١شاد )ػًّ األَ، عٕظ اٌطفً، ٔٛع اٌّغىٓ(
  اٌّزغ١ش       

 اٌزبثغ

اٌّزغ١شاد 

 اٌّغزمٍخ

 ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌطفً اٌزٛؽذ وىً

 ػًّ األَ
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌؼ١ٕخ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

اٌفشٚق ث١ٓ 

 اٌّزٛعطبد

 ل١ّخ

 )د(
 اٌذالٌخ

 7. 1.5461 .117554 رؼًّ
71 .755.6 ..5.76 

 5.1.داي ػٕذ 

 66 65665 4.5.67 ال رؼًّ اٌؼبِالد ٌصبٌؼ

 عٕظ اٌطفً
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌؼ١ٕخ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

اٌفشٚق ث١ٓ 

 اٌّزٛعطبد

 ل١ّخ

 )د(
 اٌذالٌخ

 65 .6546 .47546 روٛس
71 ..5457 6651.. 

 5.1.داي ػٕذ 

 6. .1.514 11651.6 إٔبس ٌصبٌؼ اإلٔبس

 ٔٛع اٌّغىٓ
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

 االٔؾشاف

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌؼ١ٕخ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

اٌفشٚق ث١ٓ 

 اٌّزٛعطبد

 ل١ّخ

 )د(
 اٌذالٌخ

إ٠غبس لذ٠ُ / 

 عذ٠ذ
4.5.5 65.1. 61 

71 .45666 665154 

 5.1.داي ػٕذ 

ٌصبٌؼ اٌّغىٓ 

 56 65754 11457.6 ر١ٍّه اٌز١ٍّه

أميات متوسطي درجات بيف دالة إحصائيًا ( وجود فروؽ 25يتضح مف جدوؿ )    
ألطفاؿ عمى استبياف ميارات التفاعؿ االجتماعي  األساسية البحثأطفاؿ التوحد عينة 

عمؿ األـ حيث كانت )ت( دالة عند مستوى داللة  متغيرتبعا الختبلؼ ككؿ التوحد 
بأف العمؿ  تمك النتيجة:وتفسر الباحثتان ، العامبلتأبناء لصالح أطفاؿ التوحد  0.01

واالحتكاؾ بزمبلء العمؿ يكسب األميات المعارؼ والميارات والخبرات المتعمقة 
إتباع وتساعدىـ تمؾ الخبرات االتي يكتسبنيا مف  بخصائص واحتياجات طفؿ التوحد
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أطفاليف ذوي اضطراب لتحسف ميارات التفاعؿ االجتماعي لدى  مدروسةبرامج عبلجية 
يساعدىـ ذلؾ في تنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ )ميارات ومف ثـ  التوحد

عف األميات  (االنفعالية التحكـ في االستجابات، التصرؼ آداب، مع اآلخريف التواصؿ
 .الغير عامبلت

أميات درجات  متوسطيبيف دالة إحصائيًا ( وجود فروؽ 25يتضح مف جدوؿ )     
ألطفاؿ عمى استبياف ميارات التفاعؿ االجتماعي  األساسية البحثأطفاؿ التوحد عينة 

حيث كانت )ت( دالة عند مستوى داللة  جنس الطفؿ متغيرتبعا الختبلؼ ككؿ التوحد 
 ,.Chen, C دراسة النتيجة مع نتيجة تفؽ ىذه ، وتثاإلنالصالح أطفاؿ التوحد  0.01

et al., (2015)  حيث أظيرت نتائجيا أف أطفاؿ التوحد اإلناث مستوى ميارات التفاعؿ
أفضؿ مف الذكور حيث يممف لمعب الجماعي والتفاعؿ مع المجموعات  فاالجتماعي لديي

تجاه اآلخريف وىف أفضؿ مف البنيف في وىف أكثر عاطفية وأكثر تعبيرًا عف مشاعرىف 
 مستوى تحمؿ المسئولية االجتماعية.

أميات أطفاؿ درجات  متوسطيبيف دالة إحصائيًا ( وجود فروؽ 25يتضح مف جدوؿ )   
ألطفاؿ التوحد عمى استبياف ميارات التفاعؿ االجتماعي  األساسية البحثالتوحد عينة 

 0.01نوع المسكف حيث كانت )ت( دالة عند مستوى داللة  متغيرتبعا الختبلؼ ككؿ 
وتفسر الباحثتان تمك النتيجة ، لصالح أطفاؿ التوحد الذيف يعيشوا في المسكف التمميؾ

عمى المدى البعيد وعدـ تغيير البيئة السكنية المسكف التمميؾ يحقؽ االستقرار لؤلسرة  بأن
إلى تغييره والبحث عف مسكف  األسرةالذي قد تضطر وذلؾ عمى عكس المسكف اإليجار 

يناس الخولي )أخر  إلى أف الطفؿ ذوي ( 69، 2012حيث أشارت ىازار قبيعة ، وا 
وأقؿ تغيير  ،الروتيف في السياؽ البيئي المحيط بو اضطراب التوحد يرفض التغيير ويحب

ويؤثر سمبيا  ويجعؿ سموؾ الطفؿ سيءفي البيئة المحيطة بو يسبب لو الشعور باالنزعاج 
    .عمى ميارات تفاعمو االجتماعي
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ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌطفً اٌزٛؽذ وىً رجؼب ( رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍفشٚق ث١ٓ ِزٛعطبد دسعبد 67عذٚي )

اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ، ػذد أفشاد األعشح، ِزٛعػ اٌذخً اٌشٙشٞ ٌألعشح، ػّش اٌطفً، ) ٌّزغ١شاد

 (.7)ْ= خصٛص١خ ؽغشح اٌطفً(

 اٌّزغ١ش اٌزبثغ                 

 اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ
 اٌٛػٟ ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ وىً

 اٌّشثؼبدِزٛعػ  ِغّٛع اٌّشثؼبد اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 14.75441 .71.567. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 .574.. .6.6.566 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. 4.5755

 76  47.556.7 اٌّغّٛع

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد ػذد أفشاد األعشح
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 .1667547 44.5166. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 555.46 .6771544 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. 5.5.56

 76 .1667547 44.5166. اٌّغّٛع

ِزٛعػ اٌذخً اٌشٙشٞ 

 ٌألعشح
 ِزٛعػ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 16465616 4645465. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 45.46. 664.55.4 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. .57564

 76  444656.6 اٌّغّٛع

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد ِغّٛع اٌّشثؼبد ػّش اٌطفً
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 14.15165 7.65.56. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 45144. ...66615 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. 565176

 76  446.5766 اٌّغّٛع

 ِزٛعػ اٌّشثؼبد اٌّشثؼبدِغّٛع  خصٛص١خ ؽغشح اٌطفً
دسعبد 

 اٌؾش٠خ
 اٌذالٌخ ل١ّخ )ف(

 6 14.45667 .716564. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 .7 5661.. 166.5644 داخً اٌّغّٛػبد داي 5.1. .45554

 76  471156.4 اٌّغّٛع

بيف ( 0.01داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )تبايف ( وجود 26يتضح مف جدوؿ )  
عمى استبياف ميارات التفاعؿ  األساسية البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة متوسطات درجات 

)اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ، ػذد باختبلؼ كؿ مف المتغيرات األتية ألطفاؿ التوحد ككؿ االجتماعي 

، ولمتعرؼ عمى أفشاد األعشح، ِزٛعػ اٌذخً اٌشٙشٞ ٌألعشح، ػّش اٌطفً، خصٛص١خ ؽغشح اٌطفً(
لممقارنات المتعددة كما يتضح مف جدوؿ  L.S. Dاختبارداللة الفروؽ، تـ تطبيؽ  اتجاه

(27.) 
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االعزّبػٟ ِٙبساد اٌزفبػً ِزٛعطبد دسعبد  ث١ٌٓزٛظ١ؼ دالٌخ اٌفشٚق  (L.S.D)( اخزجبس 66عذٚي )

اٌشٙشٞ )اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ، ػذد أفشاد األعشح، ِزٛعػ اٌذخً  ادرجؼب ٌّزغ١شألغفبي اٌزٛؽذ   وىً

 (.7)ْ= ٌألعشح، ػّش اٌطفً، خصٛص١خ ؽغشح اٌطفً(

 ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌطفً اٌزٛؽذ وىً

 اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ
 منخفض

 .7.507م = 

 متوسط 

 0105070م = 

 مرتفع

 0005.11م = 

   - ِٕخفط

  - **...0.5 ِزٛعػ

 - **.0.500 **5000.. ِشرفغ

 ػذد أفشاد األعشح
أفراد  .: 0من   

 0005010م = 

أفراد  0:  .من   

 .510..م = 

أفراد فأكثر  7من   

 ...05.م = 

أفشاد  5: .ِٓ   -   

أفشاد  7:  4ِٓ   0.5.77** -  

أفشاد فأوضش  6ِٓ   0.5000** 005100** - 

 ِزٛعػ اٌذخً اٌشٙشٞ ٌألعشح
 منخفض 

 7.51.0م = 

 متوسط 

 05.00.م = 

 مرتفع

 0075000م = 

   - ِٕخفط

  - **...0.5 ِزٛعػ

 - **0150.7 **0.50.0 ِشرفغ

 ػّش اٌطفً

عٕٛاد ؽزٝ ألً ِٓ 7ِٓ 

  عٕٛاد 4
 465154م = 

عٕٛاد ؽزٝ  4ِٓ 

  .1ألً ِٓ 

 75100.م = 

عٕٛاد ؽزٝ  .1ِٓ 

  عٕخ 16
 0005001م = 

   - عٕٛاد 4عٕٛاد ؽزٝ ألً ِٓ 7ِٓ 

  - **0.5.07 .1عٕٛاد ؽزٝ ألً ِٓ  4ِٓ 

 - **0157.0 **5071.. عٕخ 16عٕٛاد ؽزٝ  .1ِٓ 

 خصٛص١خ ؽغشح اٌطفً 
رٛف١ش ؽغشح خبصخ ٌطفً 

 ...00.5م =  اٌزٛؽذ

٠شزشن ِؼٗ فٟ 

  اٌؾغشح أؽذ األخٛح
 5.01..م = 

٠شزشن ِؼٗ فٟ 

 اٌؾغشح أوضش ِٓ أؿ
 7.5100م = 

   - رٛف١ش ؽغشح خبصخ ٌطفً اٌزٛؽذ

  - **.0.570 ٠شزشن ِؼٗ فٟ اٌؾغشح أؽذ األخٛح

 - **.0.500 **0..5.. ٠شزشن ِؼٗ فٟ اٌؾغشح أوضش ِٓ أؿ

متوسػػطات درجػػات اسػػتجابات  بػػيف( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا 27يتضػػح مػػف جػػدوؿ )      
عمى استبياف ميػارات التفاعػؿ االجتمػاعي ألطفػاؿ  األساسية البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة 

لصػػػالح المسػػػتوى ( 0.01)تبعػػػا الخػػػتبلؼ المسػػػتوى التعميمػػػي لػػػؤلـ عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة التوحػػػد 
ارتفػاع المسػتوى التعميمػي لػؤلـ يزيػد  وتفسر الباحثتان تمك النتيجـة بـأن، لػؤلـ التعميمي المرتفع

بخصائص واحتياجػات مف مستواىا الثقافي فتطمع عمى المصادر المتعددة لممعمومات الخاصة 
كػػذلؾ المعمومػػات التػػي تسػػاعدىا فػػي تنميػػة ميػػارات الطفػػؿ االجتماعيػػة وذلػػؾ طفميػػا التوحػػدي و 

 عمى عكس أميات أطفاؿ التوحد ذوي مستوى التعميـ المنخفض.

متوسػػطات درجػػات اسػػتجابات  بػػيف( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا 27يتضػػح مػػف جػػدوؿ )      
ككػػؿ عمػى اسػػتبياف ميػارات التفاعػؿ االجتمػاعي ألطفػاؿ التوحػد  األساسػية البحػثأميػات عينػة 
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األسػػرة األصػػغر حجمػػًا لصػػالح ( 0.01)تبعػػا الخػػتبلؼ عػػدد أفػػراد األسػػرة عنػػد مسػػتوى داللػػة 
يكػوف فػي األسػرة األصػغر حجمػا  وتفسر الباحثتان تمـك النتيجـة بـأن، أفراد 4: 3المكونة مف 

التوحػػدي وتنميػػة ميػػارات التفاعػػؿ االجتمػػاعي لديػػو لػػدى األـ متسػػع مػػف الوقػػت لرعايػػة الطفػػؿ 
فعمميػػة التفاعػػؿ االجتمػػاعي تعػػد أسػػاس لعمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة وذلػػؾ عمػػى عكػػس األسػػر 

تعدد مسئوليات األـ وال تجد متسع مف الوقت لتنمية الميارات االجتماعيػة الكبيرة الحجـ حيث ت
( 67، 2015)، جودة عبد اليػادي يد العزة لمطفؿ التوحدي وىذا يشعره باإلىماؿ وقد أشار سع

سػػػوؼ يجعمػػػو غيػػػر متكيػػػؼ مػػػع ذاتػػػو ومػػػع اآلخػػػريف وتػػػزداد لديػػػو إلػػػى أف إىمػػػاؿ طفػػػؿ التوحػػػد 
سػموكيات الخػػوؼ والحػزف والغضػػب والعزلػة االجتماعيػػة ممػا يػػؤثر سػمبيًا عمػػى ميػارات التفاعػػؿ 

 االجتماعي لمطفؿ التوحدي.
متوسػػطات درجػػات اسػػتجابات  بػػيف( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا 27يتضػػح مػػف جػػدوؿ )      
عمى استبياف ميػارات التفاعػؿ االجتمػاعي ألطفػاؿ  األساسية البحثعينة أطفاؿ التوحد أميات 
لصػالح ( 0.01)تبعػا الخػتبلؼ متوسػط الػدخؿ الشػيري لؤلسػرة عنػد مسػتوى داللػة ككؿ التوحد 

متوسػط  ارتفػعكممػا  الباحثتان تمـك النتيجـة بـأنوتفسر متوسط الدخؿ الشيري المرتفع لؤلسرة، 
واالجتماعيػة الطفػؿ التعميميػة والتربويػة  احتياجػاتالدخؿ الشيري لؤلسرة تسػتطيع األسػرة تػوفير 
لتحسػػيف ميػػارات التفاعػػؿ فػػي المراكػػز المتخصصػػة مػػف خػػبلؿ إلحػػاؽ األطفػػاؿ ببػػرامج لمتأىيػػؿ 

األلعػاب واألنشػطة بيئة مألوفة لمطفؿ يتوافر بيا  كما تتمكف األسرة مف توفيراالجتماعي لدييـ 
وكػػؿ ذلػػؾ ينمػػي ميػػارات التفاعػػؿ االجتمػػاعي  بمسػػاعدة أخوتػػو أو والديػػوالتػػي يمارسػػيا الطفػػؿ 

 لطفؿ التوحد.
متوسػػطات درجػػات اسػػتجابات  بػػيف( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا 27يتضػػح مػػف جػػدوؿ )      

عمى استبياف ميػارات التفاعػؿ االجتمػاعي ألطفػاؿ  األساسية البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة 
 عمػراً  الطفػؿ األكبػر( لصالح 0.01)تبعا الختبلؼ عمر الطفؿ عند مستوى داللة ككؿ  التوحد
أنػو  Baranek , T.,(2000) إليػو أشػار وىػذا يتفػؽ مػع مػا سػنة( 12سػنوات حتػى  10)مػف 

كممػػػا زاد عمػػػػر طفػػػؿ التوحػػػػد كممػػػػا تمقػػػى العديػػػػد مػػػف الخبػػػػرات مػػػػف الوالػػػديف واألخػػػػوة والمراكػػػػز 
تمؾ الفئة وبالتالي تتحسف ميارات التفاعؿ االجتماعي لدييـ وتزداد قدرتيـ المتخصصة لتأىيؿ 

  عمى المشاركة اإليجابية مع اآلخريف.

متوسطات درجات استجابات  بيف( وجود فروؽ دالة إحصائيًا 27يتضح مف جدوؿ )    
عمى استبياف ميارات التفاعؿ االجتماعي ألطفاؿ  األساسية البحثأميات أطفاؿ التوحد عينة 

 لصالح( 0.01)خصوصية حجرة الطفؿ عند مستوى داللة متغير تبعا الختبلؼ ككؿ التوحد 
الطفؿ  أف (63، 2019) ىبل عجيميفقد أوضحت ، الطفؿ الذي يتـ توفير حجرة خاصة بو 

التوحدي يحتاج إلى الخصوصية والمساحة الشخصية الخاصة بو ولذلؾ يجب توفير حجرة 
يوجد ارتباط واضح بيف عدـ تكيؼ طفؿ حيث  خاصة لمطفؿ يجد حريتو وخصوصيتو بداخميا
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التوحد والتزاحـ داخؿ غرفتو في حالة عدـ تخصيص الحجرة لو بمفرده ومشاركة أكثر مف أخ 
 .ميارات التفاعؿ االجتماعي لطفؿ التوحدمما يؤدي لخمؿ في  معو في نفس الحجرة

 .كمياً  الثانيوفي ضوء ما سبق عرضو من نتائج يكون قد تحقق صحة الفرض 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة  "والذي ينص عمى أنو  النتائج في ضوء الفرض الثالث:
بالمالئمة الوظيفية لحجرة األطفال ذوي  األساسيةإحصائية بين وعي األميات عينة البحث 

اضطراب التوحد بمحاورىا الثالثة )الوعي بالمالءمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، الوعي 
 ومياراتبالمالءمة السيكولوجية لمحجرة، الوعي بمالءمة التصميم الداخمي لمحجرة( وككل 

التفاعل االجتماعي لألطفال ذوي اضطراب التوحد بمحاورىا الثالثة )التواصل مع اآلخرين، 
مف صحة ىذا الفرض تـ  ولمتحقؽ "( وككل.االنفعالية االستجابات، التحكم في التصرف آداب

الوعي بالمبلءمة الوظيفية بيف "بيرسوف"  ارتباطحساب معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ 
ميارات التفاعؿ االجتماعي لطفؿ التوحد و ، التوحد بمحاورىا الثبلثة وككؿلحجرة طفؿ 

 ( يوضح ذلؾ.28وجدوؿ ) الثبلثة وككؿبمحاورىا 
اٌٛػٟ ثبٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ، ِٚٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌطفً ( ِؼبِالد االسرجبغ ث١ٓ 64عذٚي )

 اٌزٛؽذ5 

 اٌّؾبٚس
اٌزٛاصً ِغ ِٙبسح 

 ٓاألخش٠
اٌزصشف آداةِٙبسح   

اٌزؾىُ فٟ ِٙبسح 

 االٔفؼب١ٌخ االعزغبثبد

ِٙبساد اٌزفبػً 

 االعزّبػٟ ٌطفً اٌزٛؽذ

  وىً

اٌّالءِخ اٌفغ١ٌٛٛع١خ 

 اٌصؾ١خ ٌٍؾغشح
.5675**  .5764*  .56.6**  .56.4**  

اٌّالءِخ اٌغ١ىٌٛٛع١خ 

 ٌٍؾغشح
.57.6*  .5664**  .5666**  .5464**  

 ِالءِخ اٌزص١ُّ 

ٌٍؾغشحاٌذاخٍٟ   
.5616**  .5417**  .575.*  .544.**  

اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ 

وىً ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ   
.5451**  .546.**  .56.4**  .5665**  

                            5.4.ػٕذ  * داي                                              5.1.** داي ػٕذ 

 وعيبيف كؿ مف دالة إحصائيًا ( وجود عبلقة ارتباطية موجبة 28يتضح مف جدوؿ )    
) ورييا بمحبالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد  األساسيةأميات أطفاؿ التوحد عينة البحث 

 مبلءمة التصميـ الداخمي لمحجرة(الوعي بالمبلءمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، الوعي ب
تواصؿ مع ميارة طفؿ التوحد في ال بيفو ككؿ طفؿ التوحد الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة و 

( بيف الوعي بالمبلءمة 0.05، وعند مستوى داللة )(0.01)عند مستوى داللة اآلخريف 
 ارتفع، أي إنو كمما السيكولوجية لحجرة طفؿ التوحد وميارة الطفؿ في التواصؿ مع األخريف 

الفسيولوجية الصحية ، والمبلءمة السيكولوجية، وعي أميات أطفاؿ التوحد بالمبلءمة مستوى 
التواصؿ كاف طفؿ التوحد أكثر قدرة عمى كمما  ومبلءمة التصميـ الداخمي لحجرة طفؿ التوحد

 مع اآلخريف. 
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بيف كؿ مف وعي دالة إحصائيًا ( وجود عبلقة ارتباطية موجبة 28يتضح مف جدوؿ )    
بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد بمحورييا )  األساسيةأميات أطفاؿ التوحد عينة البحث 

الوعي بالمبلءمة السيكولوجية لمحجرة، الوعي بمبلءمة التصميـ الداخمي لمحجرة( والوعي 
لطفؿ التوحد عند  التصرؼ آداببالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد ككؿ وبيف ميارة 

الفسيولوجية الوعي بالمبلءمة ( بيف 0.05(، وعند مستوى داللة )0.01مستوى داللة )
مستوى  ارتفع، أي إنو كمما  لطفؿ التوحد التصرؼ آدابلحجرة طفؿ التوحد وميارة  الصحية

بالمبلءمة الفسيولوجية الصحية ، والمبلءمة السيكولوجية، ومبلءمة وعي أميات أطفاؿ التوحد 
 .التصرؼ آدابتوحد في ارتفع مستوى ميارة طفؿ الالتصميـ الداخمي لحجرة طفؿ التوحد كمما 

بيف كؿ مف وعي أميات أطفاؿ ( وجود عبلقة ارتباطية موجبة 28يتضح مف جدوؿ )    
بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد بمحورييا ) الوعي  األساسيةالتوحد عينة البحث 

مبلءمة السيكولوجية لمحجرة( والوعي البالمبلءمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، الوعي ب
طفؿ التوحد في التحكـ في بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد ككؿ وبيف ميارة 

( بيف الوعي 0.05(، وعند مستوى داللة )0.01عند مستوى داللة ) االنفعالية االستجابات
 االستجاباتوميارة طفؿ التوحد في التحكـ في لحجرة طفؿ التوحد  التصميـ الداخميبمبلءمة 
وعي أميات أطفاؿ التوحد بالمبلءمة الفسيولوجية مستوى  ارتفع، أي إنو كمما االنفعالية

الصحية ، والمبلءمة السيكولوجية، ومبلءمة التصميـ الداخمي لحجرة طفؿ التوحد كمما ارتفع 
 .نفعاليةاال االستجاباتالتحكـ في مستوى ميارة طفؿ التوحد في 

بيف كؿ مف وعي أميات أطفاؿ ( وجود عبلقة ارتباطية موجبة 28يتضح مف جدوؿ )كما     
) الوعي بمحاورىا الثبلثة بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد  األساسيةالتوحد عينة البحث 

، الوعي الفسيولوجية الصحية لمحجرة، الوعي بالمبلءمة السيكولوجية لمحجرة بالمبلءمة
ات التفاعؿ االجتماعي لطفؿ التوحد ككؿ ككؿ وبيف ميار و ( بمبلءمة التصميـ الداخمي لمحجرة 

كمما زاد وعي أـ طفؿ التوحد  وتفسر الباحثتان تمك النتيجة بأن(، 0.01عند مستوى داللة )
طفؿ بالمبلءمة الفسيولوجية الصحية والمبلءمة السيكولوجية ومبلءمة التصميـ الداخمي لحجرة 

رة الطفؿ مصممة وفؽ معايير مبلءمة لخصائص واحتياجات ىؤالء التوحد كمما كانت حج
التكيؼ مع البيئة المحيطة مف الطفؿ كمما تمكف و  النفسية واالجتماعيةالفسيولوجية و األطفاؿ 

فتتحسف قدرتو عمى التعمـ ويكتسب ميارات التفاعؿ وتعامؿ مع مفرداتيا براحة وأماف بو 
شؾ فيو أف التكيؼ البيئي ينعكس إيجابيًا عمى التكيؼ االجتماعي ومما ال، االجتماعي
 االلتزاـفتتحسف ميارتو في التواصؿ مع اآلخريف وفي  االجتماعي،ميارات التفاعؿ  واكتساب

عجيمي  بلوىذا يتفؽ مع ما أوضحتو ى االنفعالية استجابتوالتحكـ في  وفي، التصرؼ آدابب
في سموكياتو التحكـ عده عمى تساطفؿ التوحد  لحجرة  الجيد مف أف التصميـ (  2019،45)

طفؿ التوحد لديو مشكمة في التعامؿ مع المحفزات مف حولو، إذا تـ ف لمميارات واكتسابووتعممو 
تكميفو بأي نشاط مع وجود فوضى في الغرفة حولو، فيتشتت انتباىو وال يستجيب لما يطمب 
منو، كذلؾ عندما تكوف ىناؾ محفزات بصرية مثؿ األلواف واإلضاءة واأللعاب الكثيرة حولو 
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ؾ أنو يحتاج إلى الجموس في مكاف يشعره بالراحة النفسية، فيتشتت انتباىو أيضًا، ومف ىنا ندر 
خاصة تتناسب معو، بحيث يتمكف مف إيجاد مستوى  غرفةولذلؾ كاف مف الضروري تصميـ 

  .مف الراحة النفسية وبالتالي تتطور حالتو، ويستجيب لما يطمب منو
عناصر البيئة  استخداـمف أف  Villegas, J.,(2009, 83)وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو     

وتنظيـ البيئة  الخاصة بطفؿ التوحد وتوفير بيئة مدروسة تصمـ وفؽ خصائص  المألوفة
النواحي حيث ىؤالء األطفاؿ تكوف إيجابية وليا تأثير إيجابي بحت عمى طفؿ التوحد مف 

   أما البيئة العشوائية فيي سالبة ذات تأثير سمبي.االجتماعية والتعميمية والنفسية، 
 .الثالثوفي ضوء ما سبق عرضو من نتائج يكون قد تحقق صحة الفرض 

تختمف نسبة مشاركة المتغيرات "  ينص عمى أنووالذي النتائج في ضوء الفرض الرابع: 
المستقمة المدروسة في تفسير نسبة التباين في المتغيرات التابعة )الوعي بالمالءمة 

التوحد، ميارات التفاعل االجتماعي لألطفال ذوي الوظيفية لحجرة األطفال ذوي اضطراب 
 ".اضطراب التوحد( تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط

تحميؿ االنحدار المتدرج باسػتخداـ  أسموبولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ     
ؿ مسػػاىمة فػػي ، وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى أكثػػر العوامػػStepwiseطريقػػة الخطػػوة المتدرجػػة لؤلمػػاـ 

 ( توضح ذلؾ.30) (،29)نسبة التبايف في المتغيرات التابعة والجداوؿ 
ِؼبِالد االٔؾذاس ثبعزخذاَ غش٠مخ اٌخطٛح اٌّزذسعخ إٌٝ األِبَ ٌٍّزغ١شاد اٌّغزمٍخ اٌّذسٚعخ ( 66عذٚي )

اٌٛػٟ ثبٌّالءِخ ( ِغ اٌّزغ١ش اٌزبثغ ٔٛع اٌّغىٓ، ػذد أفشاد األعشح األَ،ػًّ )اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ، 

 (.7)ْ=اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ 

غ
 اٌّزغ١ش اٌزبث

الئّخ 
ٟ ثبٌّ

ػ
ٛ
 اٌ

غشح
ؾ

ظ١ف١خ ٌ
ٛ
 اٌ

 
ؽذ

ٛ
ً اٌز

غف
 

اٌّزغ١ش 

 اٌّغزمً

ِؼبًِ 

 االسرجبغ

ٔغجخ 

 اٌّشبسوخ
) ف( ل١ّخ  اٌذالٌخ 

ِؼبًِ 

 االٔؾذاس

 ل١ّخ 

 ) د(
 اٌذالٌخ

اٌّغزٛٞ 

اٌزؼ١ٍّٟ 

 ٌألَ

.5615 .54.7 1565766 .5.1 .56.6 115657 .5.1 

 5.1. 65116 5466. 5.1. .4.5.6 5654. 5474. ػًّ األَ

ٔٛع 

 اٌّغىٓ
.54.7 .574. 465.66 .5.1 .5545 6561. .5.1 

ػذد أفشاد 

 األعشح
.5676 .5461 5.554. .5.1 .556. 75.76 .5.1 

أفػػػراد عػػػدد ، نػػػوع المسػػػكف، عمػػػؿ األـ أف مسػػػتوى تعمػػػيـ األـ، ( 29يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )     
  األساسيةأميات أطفاؿ التوحد عينة البحث  وعيىي متغيرات مستقمة تؤثر في مستوى  األسرة

العامػػؿ  ىػػو ـ، حيػػث يتضػػح أف المسػػتوى التعميمػػي لػػؤللحجػػرة طفػػؿ التوحػػدبالمبلءمػػة الوظيفيػػة 
الػػػوعي بالمبلءمػػػة الوظيفيػػػة لحجػػػرة طفػػػؿ التوحػػػد األكثػػػر تػػػأثيرًا فػػػي تفسػػػير نسػػػبة التبػػػايف فػػػي 

عمػػؿ  ا، يمييػػ(% 83.6، حيػػث بمغػػت قيمػػة نسػػبة المشػػاركة ) األساسػػيةيػػات عينػػة البحػػث لؤلم
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( % 65.0حيػػث بمغػػت نسػػبة المشػػاركة ) نػػوع المسػػكف ا(، يمييػػ% 74.8بنسػػبة مشػػاركة ) األـ
كممػا  وتفسـر الباحثتـان تمـك النتيجـة بأنـو (% 59.1بنسػبة مشػاركة ) عدد أفراد األسػرةوأخيرًا 
بالمبلءمػػة الوظيفيػػة لحجػػرة طفػػؿ التوحػػد أكثػػر وعيػػًا  تكممػػا كانػػ ـالمسػػتوى التعميمػػي لػػؤل ارتفػػع

لؤلـ يرتفع مستواىا الثقافي فيرتفع وعييا بالمبلءمػة الوظيفيػة بزيادة المستوى التعميمي حيث أف 
 .لحجرة طفؿ التوحد

ٌٍّزغ١شاد اٌّغزمٍخ اٌّذسٚعخ  ِؼبِالد االٔؾذاس ثبعزخذاَ غش٠مخ اٌخطٛح اٌّزذسعخ إٌٝ األِبَ( ..عذٚي )

( ِغ اٌّزغ١ش اٌزبثغ ًّ األَ، ػػّش غفً اٌزٛؽذألَ، ٌ اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ، غفً اٌزٛؽذؽغشح خصٛص١خ )

 (.7طفً اٌزٛؽذ )ْ=ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌ

غ
اٌّزغ١ش اٌزبث

 

ؽذ
ٛ
ً اٌز

طف
ٌ ٟ

ػ
عزّب

ال
ً ا

ػ
د اٌزفب

ٙبسا
ِ

 

اٌّزغ١ش 

 اٌّغزمً

ِؼبًِ 

 االسرجبغ

ٔغجخ 

 اٌّشبسوخ
 اٌذالٌخ ل١ّخ) ف(

ِؼبًِ 

 االٔؾذاس
 اٌذالٌخ ل١ّخ ) د(

خصٛص١خ 

ؽغشح 

 اٌطفً

.5464 .54.1 1165415 .5.1 .5776 1.57.6 .5.1 

اٌّغزٛٞ 

اٌزؼ١ٍّٟ 

 ٌألَ 

.5451 .56.4 765444 .5.1 .544. 456.6 .5.1 

ػّش غفً 

 اٌزٛؽذ
.5647 .5714 545.14 .5.1 .5556 756.6 .5.1 

 5.1. 7..75 .5.6. 5.1. .75.6. .547. .564. ػًّ األَ

مػر طفػؿ ، عالمستوى التعميمي لػؤلـ، خصوصية حجرة الطفؿأف ( 30يتضح مف جدوؿ )     
 التوحػػد ألطفػػاؿميػػارات التفاعػؿ االجتمػػاعي ىػػي متغيػػرات مسػتقمة تػػؤثر فػػي التوحػد، عمػػؿ األـ 

العامػػػؿ  يىػػ حجػػرة الطفػػػؿخصوصػػػية ، حيػػػث يتضػػح أف األساسػػيةعينػػة البحػػػث ميػػػات أأبنػػاء 
، حيػػث ؿ التوحػػداطفػػألميػػارات التفاعػػؿ االجتمػػاعي األكثػػر تػػأثيرًا فػػي تفسػػير نسػػبة التبػػايف فػػي 

بنسػػػػػبة مشػػػػػاركة  لػػػػػؤلـ المسػػػػػتوى التعميمػػػػػي، يمييػػػػػا (% 80.1بمغػػػػػت قيمػػػػػة نسػػػػػبة المشػػػػػاركة )
 األـعمػؿ ( وأخيػرًا % 61.8حيث بمغت نسػبة المشػاركة )عمر طفؿ التوحد %(، يمييا 70.8)

 ( مـن أن63، 2019وىذا يتفق مـع مـا أوضـحتو ىـال عجيمـي ) (% 56.3بنسبة مشاركة )
الطفػػؿ التوحػػدي يحتػػاج إلػػى الخصوصػػية والمسػػاحة الشخصػػية الخاصػػة بػػو ولػػذلؾ يجػػب تػػوفير 

حيث يوجد ارتباط واضح بيف عدـ تكيؼ  حجرة خاصة لمطفؿ يجد حريتو وخصوصيتو بداخميا
غرفتػػو فػػي حالػػة عػػدـ تخصػػيص الحجػػرة لػػو بمفػػرده ومشػػاركة أكثػػر طفػػؿ التوحػػد والتػػزاحـ داخػػؿ 
 .مما يؤدي لخمؿ في ميارات التفاعؿ االجتماعي لطفؿ التوحد مف أخ معو في نفس الحجرة

 .الرابعوفي ضوء ما سبق عرضو من نتائج يكون قد تحقق صحة الفرض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية "  والذي ينص عمى أنو: الخامسالنتائج في ضوء الفرض 
الوعي بالمالءمة عمى استبيان التجريبية عينة البحث  األمياتبين متوسطي استجابات 
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قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي بمحاوره وككل  الوظيفية لحجرة األطفال ذوي اضطراب التوحد
 ."البعدي القياسالمعد وبعده لصالح 

وعي  بيف)ت( لتحديد داللة الفروؽ  اختبارإجراء  ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ   
وبعد الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد قبؿ التجريبية بالمبلءمة  البحثأطفاؿ التوحد عينة أميات 

 ( يوضح ذلؾ:31والجدوؿ التالي رقـ )المعد  تطبيؽ البرنامج اإلرشادي
 

( اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعػ دسعبد أفشاد ػ١ٕخ اٌجؾش اٌزغش٠ج١خ فٟ ِؾبٚس 1.)  عذٚي  

 ِم١بط اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح غفً اٌزٛؽذ لجً رطج١ك اٌجشٔبِظ ٚثؼذٖ

 فبػ١ٍخ اٌجشٔبِظ
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌفشٚق ث١ٓ 

 اٌّزٛعطبد
 اٌؼ١ٕخ

دسعبد 

 اٌؾش٠خ

ل١ّخ) د 

) 
 اٌذالٌخ

اٌّالءِخ 

 اٌفغ١ٌٛٛع١خ

اٌصؾ١خ ٌٍؾغشح   

 5664. 515147 اٌمجٍٟ
7.5.6. 7. 76 575.7. 

.5.1  

ٌصبٌؼ 

 1..45 1.55446 اٌجؼذٞ  اٌجؼذٞ

اٌّالءِخ 

اٌغ١ىٌٛٛع١خ 

 ٌٍؾغشح

 65661 45.41. اٌمجٍٟ
565177 7. 76 .45576 

.5.1  

ٌصبٌؼ 

 75.46 465616 اٌجؼذٞ  اٌجؼذٞ

 ِالءِخ اٌزص١ُّ 

ٌٍؾغشحاٌذاخٍٟ   

 .571. 656.6. اٌمجٍٟ
4.555. 7. 76 56514. 

.5.1  

ٌصبٌؼ 

 .6555 615164 اٌجؼذٞ  اٌجؼذٞ

ِم١بط اٌّالءِخ 

اٌٛظ١ف١خ ٌؾغشح 

 غفً اٌزٛؽذ وىً

 45614 11.5676 اٌمجٍٟ
17.5646 7. 76 445666 

.5.1  

ٌصبٌؼ 

  اٌجؼذٞ
 6..115 6665641 اٌجؼذٞ

( بيف 0.01( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )31يتضح مف جدوؿ )     
أميات أطفاؿ التوحد عينة البحث التجريبية في متوسطات الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة 

بمحاورىا الثبلثة )المبلءمة الفسيولوجية الصحية لمحجرة، المبلءمة السيكولوجية طفؿ التوحد 
قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي لصالح جرة( وككؿ لمحجرة، ومبلءمة التصميـ الداخمي لمح

  .البعدي القياس
ىي قيمة )ت( =   (T)حيث  N2)تـ تطبيؽ معادلة ايتا )برنامج الولتحديد حجـ تأثير      

58.279   ،(df)  62= ( 1 –درجات الحرية )ن 
                    T2       

                                     289.0 =  N2 = 
      T2 + df 

 N2 =  0.982وبحساب حجـ التأثير وجد إف 
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المقابمة ليا وىى تعبر عف حجـ التأثير باستخداـ  dالي قيمة  N2ويمكف تحويؿ قيمة ايتا  
    المعادلة التالية :

 

 0√ n2 
d =                       = 77811 

√7-n2 
   

 :تيكاآل أو صغيراً  كبيرا أو متوسطاً ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف 
0.2 d = حجـ تأثير صغير 
0.5 d = حجـ تأثير متوسط 
0.8 d =                                    حجـ تأثير كبير 

 وىذا يعنى أف حجـ تأثير البرنامج كبير. ،d   = 14.77يتضح أف قيمة 
( أف حجـ تأثير 14.77 التي بمغت ) dوقيمة (، 0.982) التي بمغت n2ويتضح مف قيمة    

بالمبلءمة  األمياتوعي تنمية فاعمية البرنامج اإلرشادي المعد ليؤكد البرنامج كبير مما 
 .بمحاورىا ووكؿ عمى عينة البحث التجريبية الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد

 .كمياً  وفي ضوء ما سبق يتحقق صحة الفرض الخامس
 ممخص النتائج: 

تعرض أطفاؿ التوحد أبنائيـ لحادث منزلي  األساسيةالنسبة األكبر مف أميات عينة البحث   -
مف  )%36.5، بينما ))%63.5يتعمؽ بتأثيث حجرة الطفؿ وتجييزىا وبمغت نسبتيـ )

لـ يتعرض أطفاؿ التوحد أبنائيـ لحادث منزلي يتعمؽ بتأثيث  األساسيةأميات عينة البحث 
 وتجييزىا.حجرة الطفؿ 

ال يرتبطوا بحجرتيـ  األساسيةأف النسبة األكبر مف أطفاؿ التوحد أبناء أميات عينة البحث   -
 )%39.7، بينما نسبة ))%60.3نفسيًا وال يقضوا بيا وقتًا طويبًل حيث بمغت نسبتيـ )

يرتبطوا بحجرتيـ نفسيًا ويقضوا بيا  األساسيةمف أطفاؿ التوحد أبناء أميات عينة البحث 
 وقتًا طويبًل.

بإجراء تعديبلت لـ يقوموا  األساسية البحثالنسبة األكبر مف أميات أطفاؿ التوحد عينة   -
 –حوائط  -)أنواع األرضيات التوحد وتجديدات في نوع التشطيبات داخؿ حجرة طفؿ

مف أميات ، بينما النسبة األقؿ )%73حيث بمغت نسبتيـ ) دىانات( لتصبح أكثر مبلئمة
بإجراء تعديبلت وتجديدات في نوع التشطيبات قاموا  األساسية البحثأطفاؿ التوحد عينة 



 

1247 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعد ـ العد السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حيث  دىانات( لتصبح أكثر مبلئمة –حوائط  -)أنواع األرضيات التوحد داخؿ حجرة طفؿ
 .)%26.9بمغت نسبتيـ )

لـ يقوموا بإجراء بعض  األساسية البحثالنسبة األكبر مف أميات أطفاؿ التوحد عينة   -
صيانة ودىانات لمقديـ(  -التعديبلت والتجديدات في أثاث حجرة طفؿ التوحد )شراء جديد

 البحثمف أميات أطفاؿ التوحد عينة ، بينما النسبة األقؿ )%57.1حيث بمغت نسبتيـ )
قاموا بإجراء بعض التعديبلت والتجديدات في أثاث حجرة طفؿ التوحد )شراء  األساسية

 .)%42.9صيانة ودىانات لمقديـ( حيث بمغت نسبتيـ ) -ديدج
وغيرىا( كانت مف أىـ المصادر التي تستمد  -تويتر –مواقع التواصؿ االجتماعي )فيسبوؾ  -

معموماتيـ عف المبلءمة الوظيفية لحجرة  األساسية البحثمنيا أميات أطفاؿ التوحد عينة 
، يمييا في المركز الثاني  )%19.3)طفؿ التوحد حيث جاءت في المركز األوؿ بنسبة 

،  )%15.8مييا في المركز الثالث التمفاز بنسبة )ي،  )%17.2مواقع اإلنترنت بنسبة )
، يمييا في المركز الخامس  )%13.8يمييا في المركز الرابع المجبلت والصحؼ بنسبة )

، يمييا في المركز السادس  )%12.5المتخصصيف في التصميـ الداخمي بنسبة )
، وجاء الراديو في المركز السابع واألخير بنسبة  )%11.4األصدقاء واألقارب بنسبة )

(10%(. 
استجابات متوسطات  بيف( 0.01)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -

بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ  الوعي عمى استبياف األساسيةاألميات عينة البحث 
ذوي اضطراب التوحد ككؿ باختبلؼ بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي 
لؤلسرة والمتغيرات الخاصة بطفؿ التوحد والمتغيرات السكنية لصالح )األـ العاممة، المسكف 

ط الدخؿ الشيري التمميؾ، المستوى التعميمي المرتفع لؤلـ، عدد أفراد األسرة األقؿ، متوس
 .المرتفع لؤلسرة، الطفؿ األكبر عمرًا، الطفؿ المخصص لو حجرة خاصة(

عمى  األساسيةبيف متوسطات استجابات األميات عينة البحث لـ توجد فروؽ دالة إحصائيًا  -
ترجع استبياف الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد ككؿ 

 ؿ. الختبلؼ متغير جنس الطف
 استجاباتمتوسطات  بيف( 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

عمى استبياف ميارات التفاعؿ االجتماعي  األساسيةأميات أطفاؿ التوحد عينة البحث 
لطفؿ التوحد ككؿ باختبلؼ متغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة، والمتغيرات 
الخاصة بطفؿ التوحد، والمتغيرات السكنية لصالح )األـ العاممة، اإلناث مف األطفاؿ، 
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سرة األقؿ، الدخؿ الشيري المسكف التمميؾ، المستوى التعميمي المرتفع لؤلـ، عدد أفراد األ
 المرتفع، الطفؿ األكبر عمرًا، توفير حجرة خاصة لمطفؿ(.

بيف ( 0.05، 0.01توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي اضطراب  األساسيةعينة البحث وعي األميات 

 ميارات التفاعؿ االجتماعي ألطفاؿ التوحد بمحاورىا وككؿ.  التوحد بمحاورىا وككؿ وبيف
األميات  متوسطي استجابات ( بيف0.01وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )-

الوعي بالمبلءمة الوظيفية لحجرة األطفاؿ ذوي  عمى استبيافعينة البحث التجريبية 
ج اإلرشادي لصالح القياس قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامبمحاوره وككؿ اضطراب التوحد 

 .البعدي
يميو نوع المسكف، يميو عدد أفراد األسرة ىي العوامؿ  األـ،إف مستوى تعميـ األـ، يميو عمؿ  -

 بالمبلءمة األساسيةاألميات عينة البحث في مستوى وعي تفسيرًا لنسبة التبايف األكثر 
 .الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد

إف خصوصية حجرة الطفؿ، يميو المستوى التعميمي لؤلـ، يميو عمر طفؿ التوحد، يميو عمؿ  -
ميارات التفاعؿ االجتماعي مستوى األـ ىي العوامؿ األكثر تفسيرًا لنسبة التبايف في 

 .األساسيةألطفاؿ التوحد أبناء أميات عينة البحث 
 توصيات البحث:

بالتوصػػيات بعػػض الجيػات الي توصػي الباحثتػاف فػي ضػوء مػػا أسػفرت عنػو نتػػائج البحػث الحػػ
 ة:  التالي
 المتخصصين في مجال التصميم الداخمي والعمارة:وزارة اإلسكان و أواًل: 
  المتخصصيف في مجاؿ التصميـ تبني برامج ومشاريع مف قبؿ وزارة اإلسكاف و

)المبلءمة معايير مبلءمة التصميـ الداخمي بمحاورىا ة الستيفاء والعمار الداخمي 
الفسيولوجية الصحية، والمبلءمة السيكولوجية، ومبلءمة التصميـ الداخمي( لمساكف 

لتوفير بيئة معيشية وتعميمية مناسبة ليـ تأىيؿ ىؤالء األطفاؿ  ومراكز أطفاؿ التوحد
  تساعدىـ عمى التكيؼ النفسي واالجتماعي.

 : األسرة: ثانياً 
  الوظيفية لمحجرةمبلءمة البتوفير حجرة خاصة لطفؿ التوحد ومراعاة االىتماـ 

لتوفير بيئة معيشية تتفؽ مع احتياجات ىؤالء  تمؾ الفئة واحتياجاتلخصائص 
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مما يساعد عمى راحة والخصوصية واألماف داخؿ حجرتو األطفاؿ ليشعر الطفؿ بال
 .ميارات التفاعؿ االجتماعي لديو تنمية

 : المتخصصين في مجال إدارة المنزل والمؤسسات: ثالثاً 
  تفعيؿ دور خريجي قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات مف خبلؿ التعاوف مع الجيات

 وذلؾ عف طريؽ عقد الندوات الثقافيةالمختصة المعنية برعاية وتأىيؿ أطفاؿ التوحد 
 لتوعية أسر تمؾ الفئة بالمبلءمة الوظيفية لحجرة طفؿ التوحد والبرامج اإلرشادية

بمحاورىا )المبلءمة الفسيولوجية الصحية، والمبلءمة السيكولوجية، ومبلءمة التصميـ 
 األطفاؿ بشكؿلحجرات البلزمة ، وتبصيرىـ بأبسط الطرؽ إلجراء التعديبلت الداخمي(

 داخؿ حجرتيـ. يسمح بحرية الحركة وممارستيـ لؤلنشطة المختمفة
  االحتياجاتإجراء البحوث التي توضح عبلقة مبلءمة التصميـ الداخمي لبيئة ذوي 

 .واالجتماعي وتطورىـ التعميمي النفسي بتكيفيـالخاصة بمختمؼ فئاتيـ 

 رابعًا: وزارة التعميم العالي:
  الخاصة ضمف  االحتياجاتمبلءمة التصميـ الداخمي لبيئة ذوي  مفاىيـ ومعاييرإدراج

لكميات االقتصاد لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا والمناىج الدراسية قررات مال
 المنزلي.

 : وزارة اإلعالم: خامساً 
  طفؿ التوحد العمؿ عمى رفع مستوى وعي األميات بالمبلءمة الوظيفية لحجرة

بمحاورىا )المبلءمة الفسيولوجية الصحية، والمبلءمة السيكولوجية، ومبلءمة التصميـ 
 والمسموعة.مف خبلؿ برامج األسرة والطفؿ المرئية الداخمي( 
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 قائمة المراجع:
 أواًل: المراجع العربية

 عًبٌ، األسدٌ.، داس وائم نهُشش، "اٌزٛؽذ ـــ اٌغٍٛن ٚاٌزشخ١ص ٚاٌؼالط"(: 2111إثشاهُى انضسَقبد ) -1

، " اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ اٌّفَٙٛ، اٌّؤششاد، اإلعزشار١غ١بد"(: 2111أيُشح سيعبٌ عجذ انهبدٌ ؽغٍ ) -6

انًؤرًش انعهًٍ انزبع  عشش، انزعهُى وانزًُُخ انجششَخ فٍ دول قبسح أفشَقُب، انغًعُخ انًصشَخ نهزشثُخ 

 انقبهشح، يصش.، انًقبسَخ واإلداسح انزعهًُُخ

" فؼب١ٌخ ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِمزشػ ألداء ثؼط األٔشطخ اٌّزٕٛػخ ػٍٝ ر١ّٕخ (: 2111أيُشح غه ثخش ) -.

يغهخ يشكض انجؾىس انزشثىَخ، انعذد  ،"ثؼط اٌّٙبساد االعزّبػ١خ ٌألغفبي اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍبً اٌمبث١ٍٓ ٌٍزؼٍُ

 ، عبيعخ قطش، قطش.19

ب ثبألِبْ فٟ اٌج١ئخ إٌّض١ٌخ " اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌٍّغىٓ ٚػاللزٙ(: 2115إًَبٌ عضًبٌ يؾًذ عبنى ) -5

، سعبنخ دكزىساح، قغى إداسح انًُضل وانًؤعغبد، كهُخ االقزصبد انًُضنٍ، عبيعخ ٌطفً ِب لجً اٌّذسعخ"

 انًُىفُخ،  جٍُ انكىو، يصش.

ػٍٝ اٌشػب٠خ  ٚأؼىبعٙبوّب ٠ذسوٙب اٌّغٓ  اٌغى١ٕخوفبءح اٌّؼب١٠ش "(: 2113س ب سا ت ) ثذَش،إَُبط  -4

انًُضنٍ "عهىو اإلَغبٌ انزطجُقُخ وانزكُىنىعُب فٍ األنفُخ  نالقزصبدانًؤرًش انذونٍ األول  اٌّزىبٍِخ ٌٗ "

 انضبنضخ ، كهُخ االقزصبد انًُضنٍ ، عبيعخ ؽهىاٌ، يصش.

ل١بط ِٙبساد اٌزفبػً االعزّبػٟ ٌذٜ األغفبي (: "2117ثزىل ثُبٌ صثُشٌ، سفُف عجذ انؾبفع يؾًذ ) -7

 ، انعشاب.2، 1، انعذد 45ح وانخهُظ انعشثٍ، عبيعخ انجصشح، يغهذ يشكض دساعبد انجصش اٌزٛؽذ١٠ٓ"

 انقبهشح، يصش. ،"ثؾش اٌذخً ٚاإلٔفبق ٚاالعزٙالن"(: 2119انغهبص انًشكضٌ نهزعجئخ انعبيخ واإلؽصب  ) -6

 داس انًغُشح، األسدٌ. "إسشبد رٚٞ اٌؾبعبد اٌخبصخ ٚأعشُ٘"،(: 2111ؽبفع ثطشط ثطشط ) -4

 ، انقبهشح، يصش.4عبنى انكزت، غ "اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد إٌفغٟ"،(: 2115ؽبيذ عجذ انغالو صهشاٌ ) -6

، داس انفغش نهُشش  "أصٛي ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ"(: 2112ؽغبو يؾًذ يبصٌ ) -.1

 ، انقبهشح، يصش.1وانزىصَ ، غ

انذاس انًصشَخ انهجُبَُخ،  ٌٕفغ١خ"" ِؼغُ اٌّصطٍؾبد اٌزشث٠ٛخ ٚا (:2113ؽغٍ  ؾبرخ وصَُت انُغبس ) -11

 ، انقبهشح، يصش.2غ

"اٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ ٌؾغشح اٌطفً فٟ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّزٛعطخ ِٚذٜ ِالئّزٗ (: 2115ؽصخ انًبنك ) -16

عجزًجش،  21 – 19انًؤرًش انًصشٌ انزبع  " االقزصبد انًُضنٍ وقعبَب انعصش"،  ألٔشطزٗ ا١ِٛ١ٌخ"

 انًُىفُخ،  جٍُ انكىو، انًُىفُخ، يصش.كهُخ االقزصبد انًُضنٍ، عبيعخ 

" ِّبسعبد سثخ األعشح ٔؾٛ اٌزخض٠ٓ فٟ (: 2112ؽُبٌ انغُذ أثى صُشٌ، س ب عجذ انعبغٍ سا ت ) -.1

، يغهخ االقزصبد انًُضنٍ، اٌفشاغبد اٌذاخ١ٍخ ٌٍّغىٓ ٚػاللزٙب ثبٌّالئّخ اٌٛظ١ف١خ ٌٍج١ئخ اٌغى١ٕخ"

 قزصبد انًُضنٍ، عبيعخ ؽهىاٌ، يصش.انًُضنٍ، كهُخ اال نالقزصبدانغًعُخ انًصشَخ 

اٌّالءِخ اٌٛظ١ف١خ ٌٍّغىٓ  " (:2119ؽُبٌ عبيٍ يؾًذ عجذ انعبغٍ، عًبػ يؾًذ عبيٍ ؽًذاٌ ) -15

، يغهخ االقزصبد انًُضنٍ، انغًعُخ ٚػاللزٙب ثذافؼ١خ سثخ األعشح ٔؾٛ إٔغبص ِغئ١ٌٛبرٙب إٌّض١ٌخ"

 خ االقزصبد انًُضنٍ، عبيعخ ؽهىاٌ، يصش.، كه25ُ، عذد 25انًصشَخ نالقزصبد انًُضنٍ، انًغهذ 

، رشعًخ سفعذ يؾًىد "األغفبي اٌزٛؽذ٠ْٛ: عٛأت إٌّٛ ٚغشق اٌزذس٠ظ"(: 2117سَزب عىسدٌ ) -14

 ، داس عبنى انكزت نهطجبعخ وانُشش وانزىصَ ، انقبهشح.1ثهغبد، غ

 – انكفُف – األصى –" اظطشاثبد اٌٍغخ ٚاٌزٛاصً اٌطفً اٌفصبِٟ: " (١٠٠٢صَُت يؾًىد  قُش ) -17

  خ، يصش.داس انُهع، صعىثبد انزعهى –انزخهف انعقهٍ 

داس انُشش  "اٌطفً اٌزٛؽذٞ أعشاس اٌطفً اٌزارٛٞ ٚو١ف ٔزؼبًِ ِؼٗ"،(: 2118ععذ سَبض )  -16

 ، انقبهشح، يصش.1نهغبيعبد، غ

عهى " ، داس ان" ٔظش٠بد اإلسشبد ٚاٌؼالط إٌفغٟ(: 2115ععُذ ؽغٍُ انعضح، عىدح عضد عجذ انهبدٌ ) -14

 وانضقبفخ نهُشش وانزىصَ ، عًبٌ، األسدٌ.

ػاللخ اٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ ٌٍّغىٓ ثبٌؾٛادس (: "2115عًؾب  عًُش إثشاهُى يؾًذ، يًُ يصطفً انضاكٍ ) -16

انًؤرًش انًصشٌ انزبع  نالقزصبد انًُضنٍ، عجزًجش، كهُخ االقزصبد  إٌّض١ٌخ ٌطفً ِب لجً اٌّذسعخ"

 كىو، انًُىفُخ، يصش.انًُضنٍ، عبيعخ انًُىفُخ،  جٍُ ان
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يؤعغخ  "،ػالعٗ –رشخ١صٗ –خصبئصٗ  -أعجبثٗ -"اٌزٛؽذ اٌطفٌٟٛ(: 2115عىعٍ  بكش انغهجٍ ) -.6

 سعالٌ نهطجبعخ وانُشش وانزىصَ ، ديشق، عىسَب. 

" فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ثبعزخذاَ أٔشطخ اٌٍؼت فٟ رؾغ١ٓ اٌزفبػً االعزّبػٟ (: 2115انغُذَظ انزهبيٍ ) -61

"، سعبنخ يبعغزُش  ُش يُشىسح، كهُخ انزشثُخ، عبيعخ عٍُ ألشأُٙ اٌؼبد١٠ٌٓألغفبي ظؼبف اٌغّغ ِغ 

  ًظ.

 داس انًذي نهطجبعخ وانُشش، عًبٌ، األسدٌ. "ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ"(: 2113 بكش عقهخ يؾبيُذ ) -66

، 1"، يكزجخ صهشا  انششب، غ"إػبلخ اٌزٛؽذ ػٕذ األغفبي خاٌزار٠ٛ"(: 2111عجذ انشؽًٍ عُذ عهًُبٌ ) -.6

 انقبهشح. 

" ثشاِظ رذس٠ج١خ إلػذاد ِزخصص١ٓ ٌٍؼًّ فٟ ِغبي اٌزٛؽذ اٌطفٌٟٛ (: 2111عجذ انعضَض انشخص ) -65

 ، انقبهشح.(، يشكض اإلس بد انُفغٍ، عبيعخ عٍُ  ًظ14، يغهخ اإلس بد انُفغٍ، انعذد )")األٚرٛع١ٗ(

" انًكزت انًصشٌ اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ِٕٙغ١خ اٌجؾش(:" 2111عجىد عجذ هللا انعغكشٌ ) -64

 نهًطجىعبد، انقبهشح، يصش.

، 1يكزجخ فهذ انىغُُخ، غ " اٌزٛؽذ و١ف ٔفّٙٗ ٚٔزؼبًِ ِؼٗ"،(: 2116فهذ ثٍ يؾًذ انًمهىس ) -67

 انشَبض، انًًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ.

، انشَبض، 1انش ذ، غ" يكزجخ اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ ٌّصطٍؾبد اٌزشث١خ(" 1423يبهش إعًبعُم صجشٌ ) -66

 انًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ.

 " ، عبنى انكزت، انقبهشح، يصش.اٌّغىٓ اٌش٠فٟ اٌّؼبصش(:" 11991يؾًذ فشَذ أثى انعال ) -64

، داس "ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ"(: 2113يؾًىد عجذ انؾهُى يُغٍ ) -66

 انًعشفخ انغبيعُخ، انقبهشح، يصش.

 ، عٍُ  ًظ، يصش."ٚصاسح اٌزعبِٓ االعزّبػٟ"(: 2119مهُم ؽبالد انزىؽذ )يشكض سعبَخ ور -..

 . 2119عجزًجش  4" اٌزٛؽذ غ١ف اظطشاثبد( " 2119يُظًخ انصؾخ انعبنًُخ ) -1.

، 2" داس انغًبؽخ نهطجبعخ وانُشش، غ"رأص١ش اٌّغىٓ ٚرغ١ٍّٗ(: 2117َعًخ يصطفً سقجبٌ ) -6.

 اإلعكُذسَخ، يصش.

، انشَبض ، 2داس انضهشا  ، غ (: "انًغكٍ األعشٌ رمصُضه ورغًُهه"2112)يهغخ يؾًذ إعًبعُم يغهى  -..

 انًًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ.

 االؽز١بعبد" رص١ُّ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّغبوٓ اٌؾذ٠ضخ ٚفك ِزطٍجبد رٚٞ (: 2115ًَُش قبعى خهف ) -5.

نغًُهخ، عبيعخ دَبنٍ، ، يؤرًش انزصًُى وانجُئخ انضبٍَ، كهُخ انفُىٌ ا"اٌخبصخ )ِؾبفظخ د٠بٌٟ ّٔٛرعبً(

 ثمذاد انعشاب.

"دساعخ ٚالغ اٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ فٟ ِشاوض سػب٠خ أغفبي اٌزٛؽذ فٟ (: 2112هبصاس قجُعخ، إَُبط انخىنٍ ) -4.

 ، سعبنخ يبعغزُش، كهُخ انفُىٌ انغًُهخ، عبيعخ انُشيىي، األسدٌ.األسدْ"

 ثشٔبِظ اٌزٛؽذ١٠ٓ، ٌألغفبي اٌؾ١بر١خ اٌّٙبساد(: " 2111هبنخ إثشاهُى انغشواٍَ، سؽبة يؾًىد صذَق ) -7.

 داس انًعشفخ انغبيعُخ، اإلعكُذسَخ، يصش. ٌألداء اٌٛظ١فٟ" ِؤً٘ رذس٠جٟ

، انشَبض، انًًهكخ انعشثُخ 1" داس يذاسي نهُشش، غفعبئٟ اٌذاخٍٟ(: "2119) ٍهال ؽغٍُ س بد عغًُ -6.

 انغعىدَخ.

االػزجبساد األسع١ِٛٔٛخ اٌغى١ٕخ ٌٍطفً "(: 2121هُذ يؾًذ إثشاهُى انًظهىو، وئبو عهٍ أيٍُ يعشوف ) -4.

" يغهخ ثؾىس عشثُخ فٍ يغبالد انزشثُخ اٌّؼبق ؽشو١بً ٚأؼىبعٙب ػٍٝ إداسح األَ ٌٍّخبغش إٌّض١ٌخ

 ، َىنُى، ثُهب، يصش.19انُىعُخ، ساثطخ انزشثىٍَُ انعشة، انعذد 

ٞ ٌز١ّٕخ ٚػٟ األِٙبد " فبػ١ٍخ ثشٔبِظ إسشبد(: 2115وفب  صبنؼ انصفزٍ ، وئبو عهٍ أيٍُ يعشوف ) -6.

ثّؼب١٠ش عٛدح ػٕبصش اٌزص١ُّ اٌذاخٍٟ ٌؾغشح األغفبي رٚٞ اظطشاة لصٛس االٔزجبٖ اٌّصبؽت ثفشغ 

،  جٍُ انكىو، 2، انعذد25، يغهخ االقزصبد انًُضنٍ، عبيعخ انًُىفُخ، يغهذ "إٌشبغ اٌؾشوٟ ٚاالٔذفبع

 انًُىفُخ، يصش.

  صب١ٔبً: اٌّشاعغ األعٕج١خ:
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