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 ملخص

السددموا التكددراري عمدد  البندداع العدداممي لمقيدداس لتعددر  ىدددفت الدراسددة الحاليددة إلدد  ا
لدى عينة من أطفال التوحد، ومددى كفداعة وصدةحية المقيداس لةسدتخدا   (RBS-R)المعدل 

مددن افطفددال المصددابين  111فددي البيئددة المصددرية، أجريددت الدراسددة عمدد  عينددة مكونددة مددن 
بمتوسددط عمددري  دددره  اعاًمدد 11إلدد   8إندداث ، تتددراوح أعمددارى  بددين  11ذكددور،  86التوحددد  ب

لمقيدداس المعدلددة ، حيددث أمكددن ترجمددة النسددخة افصددمية 1922وانحددرا  معيدداري  ،عاًمددا 8916
، وبعدد جمدا البياندات مدن عيندة الدراسدة أمكدن التحميدل ابنددً  20والمكوندة مدن  السموا التكراري

ذات، السددموا النمطددي، سددموا إيددذاع الددوىددي   ،لألبعدداد السددتة لممقيدداس العدداممي اتستكفددافي
  وأظيدددرت النتدددائ  أن ، السدددموا المقيددددالرتيدددبالسدددموا القيدددري، السدددموا الطقوسدددي، السدددموا 

، وبمدددو التبددداين 0910حيدددث بمدددو الجدددذور الكدددامن  العوامدددل السدددتة مفدددبعة عمددد  عامدددل واحدددد
باسدتخدا  التحميدل العداممي  لمنمدوذج ، وكما أمكن التحقق من صددق البندائي81916اترتباطي 
حيددث  مقبولددةوكانددت المؤفددرات  ،ت النتددائ  حسددن مطابقددة النمددوذج لمبياندداتوأظيددر  ،التوكيدددي

 ,Chi-square = 1444.178, DF= 835, CMIN/DF = 1.730, GFI= 0.891بمغدت

TLI= 0.867, CFI= 0.897, RMSEA= 0.067 كمدا يتسد  المقيداس بالصددق البندائي ،
مددددا بددددين بعدددداد باف لمبنددددود وحددددت معددددامةت اتتسدددداق الددددداخمياالتمددددايز ، كمددددا تر  – التقدددداربي 

، كمدددا  32668 -32866  بدددينمدددا لألبعددداد الفرعيدددة بالدرجدددة الكميدددة و   32601 -32112 
لألبعدداد الفرعيددة، وبمغددت   32612 -32611  تراوحددت معددامةت  بددات إعددادة التطبيددق مددا بددين

 39133إلدد   39668بددين   بددات الفركرونبدداخ وحددت معددامةتاتر لممقيداس ككددل، وكمددا  39621
وتراوحدت معدامةت  بدات التجزئدة النصدفية بعدد  لممقياس ككدل، 39118 و  بات الفركرونباخوبم

إلددد   39601، وبمعادلدددة جتمدددان 39111إلددد   39611التصدددحيم بمعادلدددة سدددبيرمان بدددراون 
 391869لألبعاد الفرعية، ولمدرجة الكمية كانت  39110

، السدموا التكدراريالعاممي التوكيددي، التحميل العاممي اتستكفافي، التحميل  :الكلمات المفتاحية
 التوحد9
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Abstract 

The present study aimed to identify the factor structure of the 

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

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

for use in the Egyptian environment. The  study sample consisted of 119 

children with autism (68 males, 51 females), aged between 6 and 12 years 

(Mage= 6.97 years, SD= 2.44years). The original modified version of the 

Repetitive Behavior Scale which is consisted of 43 items was translated. After 

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

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

compulsive behavior, ritual behavior, monotonous behavior, restrictive 

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

where the underlying roots were 3.93, and the correlation variance was 65.57. 

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

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

indicators were acceptable with Chi-square = 1444.178, DF = 835, CMIN / DF 

= 1.730, GFI = 0.891, TLI = 0.867, CFI = 0.897, RMSEA = 0.067. The scale 

was also characterized by structural validity (convergent – discriminant 

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

ranged between (0.524 - 0.835) and the sub-dimensions to the overall degree 

between (0.668 - 0.888), and the coefficient of re - application stability ranged 

between (0.712 - 0.885) for the sub-dimensions, and 0.845 for the scale as a 

whole, and as the Cronbach's alpha stability coefficients ranged between 0.776 

to 0.900 and the Cronbach's alpha stability was 0.956 for the scale as a whole. 

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

0.822 to 0.922, and with the Gettman equation ranged from 0.832 to 0.913 for 

the sub-dimensions, and for the overall score was 0.967. 

Keywords: Exploratory Factor Analysis, confirmatory factor analysis, 

Repetitive Behavior, Autism. 
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 مقدمة 

أفددارت الدراسددات إلدد  أنددو يمكددن التمييددز بددين احددطراب طيدد  التوحددد واتحددطرابات 
 Bodfish, Symons, Parker)افخرى بناًع عم  فدة ونوع السدموكيات النمطيدة التكراريدة

& Lewis, 2000; Mandy, Charman, Gilmour & Skuse, 2011)  باإلحدافة
إلدد  أن وجددود السددموكيات النمطيددة التكراريددة واتىتمامددات المحددددة يزيددد مددن د ددة التفددخيص 

 ، كمددا أن السددموكيات النمطيددة (Kim & Lord, 2010المبكددر تحددطراب طيدد  التوحددد 
ظيورىدا عمد  أطفدال احدطراب طيد  التوحدد فقدطح بدل لدوحظ ظيورىدا أيحدا  التكرارية ت يقتصر

لدى افطفال العاديين، كما توجدد لددى اففدراد ذوي اتحدطرابات العقميدة والنمائيدة افخدرى ولكدن 
 ,Joseph, Thurm, Farmer & Shumway)بنسب أ ل من ذوي احطراب طي  التوحد

2013). 
أحد السمات التفخيصية تحطراب  Repetitive Behaviorُيعد السموا التكراري 

  من أك ر المقاييس RBS-Rطي  التوحد، كما يعد مقياس السموا النمطي التكراري المعدل  
التي تستخد  في تفخيص السموكيات النمطية التكرارية لدى أطفال احطراب طي  التوحد 

(Martinez,Gonzalez & Piqueras, 2018)، التكرارية  ةوتفمل السموكيات النمطي
لتزا  لنمطية واتىتمامات المحدودة، ات نفغال الكامل بالسموكيات اىي:  ات  ،أربعة أعراض

بالروتين غير المفيد والياد ، الحركات النمطية التكرارية، اتنفغال برجزاع من 
 .(Joseph, Thurm, Farmer & Shumway, 2013)اففياع

س السدددموا النمطدددي لمقيدددا نمددداذجة كمدددا توصدددمت الدراسدددات السدددابقة إلددد  وجدددود سدددت
ن كانت اختمفت الدراسات السابقة فدي  (RBS-R) التكراري المعدل لدى أطفال طي  التوحد، وا 

عدددد المكوندددات العامميدددة إت أن كددل دراسدددة سدددواع توصددمت إلددد  عامدددل أو أك ددر ف نيدددا تحتدددوي 
 Mirenda) نوىي ستة مجاتتح وذلدا كمدا أفدار إلييدا كدل مدنفسيا بداخميا عم  المكونات 

et al, 2010)  وىي: النموذج افول: السموكيات النمطية التكرارية لدى أطفدال التوحدد تتكدون
مددن عامددل واحددد والددذي يفددمل:  النمطيددة أو التكددرار، إيددذاع الددذات، السددموا القيددري، الطقددوس، 

أطفددال النمددوذج ال دداني: السددموكيات النمطيددة التكراريددة لدددى  التما ددل، اتىتمامددات المحدددودة 9
مدددن عددداممينح حيدددث يفدددمل العامدددل افول  الرتابدددة أو النمطيدددة، اتىتمامدددات تتكدددون التوحدددد 

المحددددودة، إيدددذاع الدددذات ، بينمدددا يتكدددون العامدددل ال ددداني مدددن  السدددموا القيدددري، والطقدددوس، 
 ةالنموذج ال الدث: السدموكيات النمطيدة التكراريدة لددى أطفدال التوحدد تتكدون مدن  ة د ،والتما ل 
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 الرتابددة أو النمطيددة، واتىتمامددات المحددددة  بينمددا يفددمل  حيددث يتحددمن العامددل افولعوامددل، 
العامددل ال دداني  سددموا إيددذاع الددذات  ويتكددون العامددل ال الددث مددن  السددموا القيددري، والطقددوس، 

ربعدة أوالتما دل 9 النمدوذج الرابدا: السدموكيات النمطيدة التكراريدة لددى أطفدال التوحدد تتكدون مدن 
لعامددل افول ويفددمل  النمطيددة، واتىتمامددات المحددددة  والعامددل ال دداني  إيددذاع عوامددل ىددي: ا

النمدددوذج  ،الدددذات ، والعامدددل ال مدددث  السدددموا القيدددري  والعامدددل الرابدددا  الطقدددوس، والتما دددل 
ىددي:  ،الخددامس: السددموكيات النمطيددة التكراريددة لدددى أطفددال التوحددد تتكددون مددن خمسددة عوامددل

عامل ال اني  إيذاع الذات ، والعامل ال مدث  السدموا القيدري  والعامدل العامل افول  النمطية  وال
النمدددوذج السدددادس:  ،الرابددا  الطقدددوس، والتما دددل ، والعامدددل الخددامس  اتىتمامدددات المحددددودة 
ىددي: العامددل افول  ،السددموكيات النمطيددة التكراريددة لدددى أطفددال التوحددد تتكددون مددن سددتة عوامددل

ال دداني  إيددذاع الددذات ، والعامددل ال مددث  السددموا القيددري  والعامددل   النمطيددة أو التكددرار  والعامددل
 الرابا  الطقوس ، والعامل الخامس ىو  التما ل  والسادس  اتىتمامات المحدودة 9

السددموا النمطددي التكددراري مددن المفددكةت المنتفددرة لدددى مختمدد  المتةزمددات  كمددا أن
ل مجموعدة كبيدرة ومتنوعدة أو غيددر وخاصدة لددى احدطرابات طيد  التوحددد، فيدي تفدم ،العقميدة

متجانسة من المظاىر السموكية، لدذا كاندت ىنداا حاجدة ماسدة إلد  وصد  د يدق وموحدد ليدذه 
السددموكيات المتنوعددة لتعزيددز فيدد  ىددذا البعددد التفخيصددي المعقددد والمتنددوع وغيددر المتجددانس، 

المعدل يتميدز  ليا خصائص سيكومترية جيدةح فمقياس السموا التكراري ةوتقييمو من خةل أدا
بخصائص سيكومترية جيدة ويم ل طفدرة حقيقيدة نحدو نيد  وظيفدي عصدبي تحدطراب التوحدد، 

 ,Bourreau, Roux, Gomot)ث والعةج والممارسدة اإلكمينيكيدةولو  يمتو ودوره في البح
Bonnet-Brilhault, Barthélémy, 2009). 

 مشكلة الدراسة

التكراري واتىتمامات المقيدة من  تكمن مفكمة الدراسة في أن السموا النمطي
 افعراض افساسية تحطراب طي  التوحد كما جاع بالدليل التفخيصي واإلحصائي
لةحطرابات العقمية في اإلصدار الرابا والرابا المعدل والخامس، والتي ترى أن السموا 

س ليذه النمطي التكراري واتىتمامات المقيدة فئة واحدة، وىو بذلا يفترض وجود تجان
من الدراسات  الك يرتوصمت و افعراض السريرية فطفال احطراب طي  التوحد بفكل موحد، 

إل  عد  تجانس  تنوع  ذوي احطراب طي  التوحد في السموا النمطي التكراري واتىتمامات 
من السموا النمطي التكراري واتىتمامات  مختمفان مجاتنالمقيدةح حيث يوجد عم  اف ل 
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السموكيات عالية المستوى والتي تتعمق  -1لدى ذوي احطراب طي  التوحد، وىما المقيدة 
السموكيات ذات الترتيب أو المستوى  -1 ،باإلصرار عم  التفابو والطقوس والسموا القيري

المنخفض وىي التي تتعمق بالسموكيات الحسية والحركية التكراريةح لذا يعد مقياس السموا 
من افدوات الميمة في تفخيص كل مجاتت السموا   RBS-R  النمطي التكراري المعدل

النمطي التكراري واتىتمامات المقيدة لدى ذوي احطراب طي  التوحد وبطريقة فاممة 
(Georgiades, Papageorgiou, & Anagnostou, 20109  

 البمدان من عدد إل  ترج  التكراري السموا مقياس أن في الدراسة مفكمة تكمن كما
 دراسة في كما اليابانية المغة منيا نذكر، السيكومترية خصائصو من التحقق بيد  قافاتوال 

Inada et al, 2015)   ل  ,Martinez)من كل دراسة في كما اتسبانية المغة وا 
Gonzalez & Piqueras, 2018)  ل  ,Georgiades)من كل دراسة في كما اليونانية وا 

Papageorgiou, & Anagnostou, 2010). الع ور ت  التي الدراسات جميا أن كما 
، والتوحد، افسبرجر  التوحد طي  احطرابات أطفال من عينات عم  جريتأ عمييا

 حاولت التي  (Lam, 2004 دراسة ست ناعب  ، المحددة غير الفاممة النمائية واتحطرابات
 في كما فقط وحدالت أطفال لدى التكراري السموا لمقياس السيكومترية الخصائص من التحقق
 طي  احطرابات أطفال لدى كبيرة بصورة المقياس استخدا  رغ  أيًحاو ، الحالية الدراسة
 اآلدب في لوحظ ما وذلا، الفاممة النمائية اتحطرابات ذوي غير من وغيرى  جميًعا التوحد

حاولت التحقق من  التي عامة بصفة الدراسات في ةفديد ندرة توجد أنو إت البح يح
 ست سوى الباح ان يجد ل  حيث حصو السيكومترية ولدى أطفال التوحد بالتحديدخصائ
، التوحد طي  احطراب ذوي لدى السيكومترية الخصائص من التحقق حاولت فقط دراسات
 ;Inada, et al, 2015; Martinez, Gonzalez & Piqueras, 2018) دراسة وىي

Georgiades, Papageorgiou & Anagnostou, 2010; Mirenda et al, 
2010; Lam, 2004; Bourreau, Roux, Gomot, Bonnet-Brilhault, 

Barthélémy, 2009) ،حدود في وذلا، عربية وليست أجنبية بيئات في جريتأ وجميعيا 
 المقياس صةحية إل  توصمت عمييا الع ور ت  التي الدراسات جميا أن كما، الباح ين   طةعا

 أطفال لدى التكراري السموا تحديد في مًعا والبح ي ينيكياإلكم والعمل التفخيص في
 الدراسات ىذه كانت سواعً ، أطفال احطرابات طي  التوحدوغير  التوحد طي  احطرابات
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 المقياس بنود ولنفس عوامل ستة أو خمسة أو أربعة أو  ة ة أو عاممين إل  توصمت
 لمقياس البناع العاممي ما: "التالي سالرئي التساؤل في الدراسة مفكمة بمورة ت  لذا ،افصمي

 "9التوحد بالبيئة المصرية أطفال من عينة لدى السموا التكراري المعدل
 أهداف الدراسة

السموا التكراري ومدى  لمقياس البناع العاممي من التحقق إل  الدراسة تيد 
 يمكن اهأد توفير إل  تيد  كما، بالبيئة المصرية أطفال التوحد لدى صةحية المقياس

 9أطفال التوحد لدى تفخيص السموا التكراري في عمييا اتعتماد
 أهمٌة الدراسة 

 األهمٌة النظرٌة للدراسة -أ

 :يمي كما النظرية لمدراسة ىميةاف تحديد يمكن
أداه مناسبة توفير  فيالدراسة  وأىمية ،التوحدوى  أطفال  ،سة الحاليةالدرافئة  أىمية -1

 التوحد9أطفال التي يعاني منيا  كراريةالسموكيات التلتفخيص 
النياري  وأدائو الطفل فيالتي تؤ ر السموكيات التكرارية لدى أطفال التوحد و دراسة  أىمية -1

 وتسبب اإلحراج في ك ير من افحيان ففراد افسرة9 
 ، فنيا تلدى فئات أخرى السموكيات النمطية التكراريةأنظار الباح ين إل  دراسة  جذب -0

 9تقتصر عم  أطفال التوحد فقط
الدراسات التي حاولت التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس في الفديدة  الندرة -2

السموا التكراري المعدلح حيث ل  يجد الباح ان سوى ستة دراسات فقط وأجريت جميعيا 
ن في بيئات أجنبية وليست عربية، أي ت توجد دراسة واحدة عربية حاولت التحقق م

أنو مقياس عالمي  رغ  الخصائص السيكومترية لممقياس أو استخدامو في البيئة العربية
من الدراسات عم  أطفال التوحد وغير  ، واستخد  الك يرغات وال قافاتمترج  لعدد من ال

 9ين  أطفال التوحد، وذلا في حدود اطةع الباح 
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 األهمٌة التطبٌقٌة للدراسة -ب

 تتمتاعبر  قافية  أداة توفير عم  العمل في لمدراسة ةالتطبيقي افىمية تتحدد
 9التوحد أطفال لدى تفخيص السموا التكراري في عمييا اتعتماد يمكن سيكومترية بخصائص

 للدراسةطار النظري اإل

طفدًة  بدين  86مدن كدل  1التوحد من اإلعا ات النمائية الفداممة التدي تحددث بنسدبة  
فمريكيدددة لمطدددب النفسدددي فدددي اإلصددددار الخدددامس مدددن الددددليل افطفدددال، و دددد علرفدددت الجمعيدددة ا
احددطراب التوحددد برنددو أحددد احددطرابات النمددو العصددبي DSM-5التفخيصددي لألمددراض النفسددية 

التي تتميز بالعجز المستمر فدي التواصدل والتفاعدل اتجتمداعي فدي الموا د  المتعدددة، بمدا فدي 
ت غيددر المفظيدددة المسدددتخدمة فدددي ذلددا مدددن  صدددور فدددي اسددتخدا  وتنميدددة السدددموكيات والميدددارا

التفاعددل اتجتمدداعي وفيدد  العة ددات، ولتفددخيص احددطراب طيدد  التوحددد يتطمددب أيحددا، وجددود 
أنفطة واىتمامدات وسدموكيات نمطيدة متكدررة وكدذلا احدطرابات حسدية، وتظيدر ىدذه افعدراض 

  APA, 2013, 539في مرحمة الطفولة المبكرة  
الطفولدددة إزعاًجدددا، وىدددذا مدددا جعدددل الجمعيدددة  وبالتدددالي يعدددد التوحدددد مدددن أك دددر مفدددكةت

تصدددددنفيا حددددمن اتحددددطرابات النمائيددددة المنتفدددددرة  1112افمريكيددددة لمطددددب النفسددددي سددددنة 
Pervasive Developmental Disorder ح حيث يعاني أطفال التوحدد مدن الخمدل الندوعي

رة  عبددد فددي الميددارات اتجتماعيددة وميددارات التواصددل واتىتمامددات والحركددات النمطيددة المتكددر 
  9  1، 1332خميفة، و الرحمن 

التكراري من المصطمحات الفاممة والذي يستخد   النمطي عد مصطمم السموايُ كما 
الواحم  ولإلفارة إل  فئة متنوعة من السموكيات النمطية التي تتميز بالتكرار والجمود والتفاب

  Boyd, McBee, Holtzclaw, Baranek & Bodfish, 2009)9مة عوعد  المة
 النمطي السموا Watt, Wetherby, Barber & Morgan (2008)فُيعر  كل من 

ستحواذي السموكيات والتي تفمل السموا ات عبارة عن مجموعة متعددة من برنو التكراري
ية لدى ر السموكيات النمطية التكراو ، والطقوسي والروتين، والتكرار المفظي لمكممات والجمل

ر باففياع، والروتين، نمطية تكرارية، والمعب المتكر  مجموعة أطفال التوحد ىي عبارة عن
استحواذية تتميز بالفعور  يذاع الذات، والطقوس، والرغبة في التما ل بصورةإوسموكيات 

 9(Kanner, 1943)بالقمق
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سموا  برنو السموا النمطي التكراريبيركسون و دافنبورت  كل من في حين ُيعر  
 د  إل  زيادة التحفيز الحسي الذاتي لدى أطفال التوحدليات كامنة تيآيستند إل  

Berkson & Davenport (1962)،  برنو السموا النمطي التكراري سولنييو  كما يعر
مجموعة من السموكيات المتكررة التي ت يفعر خةليا الطفل بالتعب والممل، والتي تفير إل  

في العادة لدى أطفل التوحد بعد  وجود حع  في الجياز العصبي المركزي، والتي تقترن 
 9 (Saulnier, 2002)الرغبة في التواصل والتمعن البصري والرغبة في التما ل 

ممددا سددبق مددن تعريفددات لمفيددو  السددموا التكددراري ُيعددر  الباح ددان السددموا النمطددي 
 النمطوبددالتكددراري برنددو" مجموعددة مددن السددموكيات التددي يقددو  بيددا الطفددل بصددورة آليددة متكددررة 

م ل ىز الجس  ورفرفة اليدين، أو أفعدال روتينيدة  يريدة،  ،، والتي تفمل سموكيات حركيةسونف
ىتمامددات محددددهح والتددي تبدددو فددي ة فددي التفددابو ومقاومددة التغييددر، وايددذاع الددذات، والرغبددإأو 

ظاىرىددا غيددر ىادفددة ولكنيددا  ددد تكددون تيددد  إلدد  زيددادة التحفيددز الحسددي أو تجنددب الم يددرات 
 تجة عن حع  القدرة عم  التواصل والتفاعل اتجتماعي"9المزعجة أو نا

 أنواع السلوك النمطً التكراري لدى أطفال التوحد.

بين نوعين من السموكيات النمطية التكرارية لدى أطفال  Turner (1999ميز  
 -ىما: ،التوحد

 Lower-level إٌّقفغالنوع األول: السلوكٌات النمطٌة التكرارٌة ذات المستوى 

repetitive behaviors  لدى أطفال احطراب طي  التوحدواححة والتي تظير بصورة، 
عا ات التعميمية أو النمائية الفديدة، وتفمل ىذه السموكيات  الحركات ولدى افطفال ذوي اإل

التكرارية، وحاتت خمل الحركة، والمعب المتكرر باففياع، وسموا إيذاع الذات المتكرر، 
يذاع الذات، أ ل إ، ويةحظ أن خمل الحركة وسموا  لنمطية التكراريةالصور او والحركات 

ا باحطراب طي  التوحد، في حين أن المعب المتكرر باففياع والصور النمطية تظير ارتباطً 
تزداد ، والتي بمعدتت أعم  لدى أطفال احطراب طي  التوحد أك ر من غيرى  من افطفال

 9لدى أطفال التوحد اف ل ذكاعً 
 Higher-level السلوكٌات المتكررة ذات المستوى األعلىنوع الثانً: ال

:repetitive behaviors  والتي تظير بصورة عالية لدى افطفال الذين يعانون من



 ..................................................... R)-(RBSالبناء العاملي لمقياس السلوك التكراري المعدل 

 - 06 -  

ىتمامات المحدودة، والروتين الجامد، والتركيز عم  التما ل، الوسواس القيري، والتي تفمل ات
 9تزداد لدى أطفال التوحد افك ر ذكاعً  لتكرارية، والتي، والمغة اوالتعمق الفديد باففياع

إل  وجود  Piven, Harper, Palmer & Arndt (2006كما توصمت دراسة  
الذي يتحمن اإلصرار عم  و نوع  الث من السموكيات التكرارية وىو المحرا أو العامل الحسي 

نماط أ ةث تنقس  إل  ية السموكيات التكرار أن  Deramus (2009)يؤكد  ،والتما ل والتفاب
المقاومة  مقاومة و  السموكيات الحسية: وىي ،لدى أطفال التوحد  بل مرحمة دخول المدرسة

 ىتمامات المحدودة9واتالتغيير 9 
 مظاهر السلوك النمطً التكراري لدى أطفال التوحد

 :ما يمي مظاىر السموا النمطي التكراري لدى أطفال التوحدمن 
يفير ىذا النوع من السموا النمطي إل   المتعلق باألشٌاء وبثباتها: السلوك النمطً -1

ال بات عم  روتين ونمط معين ومقاومة أي تغيير يطرأ عميو، و د يحدث  بات 
الروتين بطرق متعددة، م ل أن يرفض الطفل التوحدي تغيير مكان  طعة اف اث في 

يتناولو، أو يصر عم  أن المنزل ولو لبحا سنتمترات، أو تغيير نوع افكل الذي 
يو ، كذلا  د يكون لديي  يوجد فيع معين كمعبة أو زجاجة م ة برفقتو طوال ال

  11169 السعد،  يجما ىذه اففياع اىتما   يري
المتكررة أو التساؤل ومن أم مة ىذا السموا اففكار  السلوك النمطً المتعلق باألفكار: -0

عم  فكر  اىتما  مستحوذً بحي يكون ىذا اف  نيناىتما  بموحوع أو المستمر، ات
وىي تكرار المقطا افخير أو  Echolalia اتيكوتلياالطفل التوحدي، إحافة إل  

   13329الكممة افخيرة من كة  المتحدث  الفامي، 
السموكيات النمطية المتعمقة  تفير السلوك النمطً المتعلق باألنشطة واالهتمامات: -3

ستغراق في عمل واحد محدد لمدة طويمة ومتكررة نفطة إل  اتىتمامات واف بات
الميمة،  بصورة غير عادية، والتقيد الجامد بالعادات أو الطقوس غير العممية

  9 1330نفغال برجزاع اففياع وليس بالفيع كمو  الفخص، وات 
رن تظير ىذه السموكيات عم  الفخص التوحدي ك السلوك النمطً المتعلق بالحواس: -4

في  متمعن النظر، و د يمحي الساعات الحائطيمفي في أرجاع الحجرة يتحسس 
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اتجاه معين أو نحو مصدر صوت أو صوت  ريب أو بعيد أو نحو بندول ساعة 
  9 1331، و الساعة الد ا ة  عبد اهللالحائط أ

عد السموا النمطي التكراري من أى  افعراض التفخيصية فطفال التوحد ومنيا: يُ و 
ىتمامات مقيدة ، وبعض الحركات انماط حركية و أز الجس ، رفرفة اليدين، طمب اففياع، و  ى

يؤخذ في اتعتبار عند  االطقوسية والسموكيات النمطية  د تكون طبيعية عند افطفال، ولذ
 ,Barber, 2008; Leonard, Ale, Freeman)لتفخيص فدة ىذه السموكيات ونوعياا

Garcia & Ng, 2005). 

، بمعدددل أطفددال التوحدددموا النمطددي التكددراري ىددو اسددتجابات متكددررة تصدددر مددن فالسدد
م ددل: ىددز الجسدد ، ومددص اإلبيددا ، ولدد  الفددعر، وىددز  ،مرتفددا دون أن يكددون ليددا أي ىددد 

وىددددذه السددددموكيات وافنفددددطة واتىتمامددددات  ، 261، 1313القدددددمين  الربيعددددة، الزريقددددات، 
يددا مقيدددة وذات مدددى حدديق، مددا تتميددز برن فددال غالًبدداالتددي يبدددييا ىددؤتع افطالتكراريددة النمطيددة 

ما يعانون مدن حركدات متكدررة لمجسد ، أو حركدات غيدر طبيعيدة سدواع بافصدابا، أو  في  عادة
اليدين، أو غير ذلا مما  د يؤدي إل  است ارة من حولي ، وأحيانا يصل بي  افمدر إلد  اإليدذاع 

  أن السددددموكيات 061، 1332 وتحددددي  الفددددامي  ، 1336الجسدددددي فنفسددددي   بيددددومي، 
النمطيددة التكراريددة ت تقتصددر عمدد  الحركددات فقددط، بددل تفددمل التفكيددر والطقددوس واتىتمامددات 

 والتحدديقالمستحوذة عم  تفكير الفخص، ومن أم مدة ىدذه السدموكيات: تحريدا كامدل لمجسد ، 
 ا9في افحواع، ورفرفة اليدين خةل الحوع أما  الوجو، وتدوير اففياع حول نفسي

وت تقتصر السموكيات النمطية التكرارية لدى أطفال التوحد عم  مرحمة عمرية دون 
في تفخيصي ، فيذه السموكيات  اميمً  اغيرىا، فيي تظير لد كل أفراد التوحد فنيا تم ل جانبً 

تبدو غريبة من حيث عد  مناسبتيا لممو   وعمر الطفل، فقد يقو  الطفل بالتصفيق، أو 
غير ممحوظ لدى طفل صغير، ولكنيا تجذب اتنتباه بالتدري  لدى طفل توحدي  النقر بافصابا

بالو، وىذه السموكيات تتسبب في القصور في التفاعل اتجتماعي، أو أن يكونوا مقبولين من 
سباب السموا أإل  أن من  Deramus (2009) 9 ويفير 21، 1331 بل اآلخرين  كامل، 

الذي يؤدي إل  القمق،  اتجتماعيصعوبة التفاعل  التوحدي التكراري لدى أطفال طي  النمط
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%  من أطفال 62وبالتالي يظير السموا النمطي التكراري لدى أطفال التوحد، وأن أك ر من  
 احطراب طي  التوحد يعانون من أعراض الوسواس القيري9 

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

احطراب طي  التوحد من اتحطرابات التي  أطفالد السموا النمطي التكراري لدى يع
ويفمل السموا النمطي التكراري  ،الطبيعي والتفاعل اتجتماعي  عم  مظاىر نموى اً يتؤ ر سمب

 لل  الخم  أ ناع الجموس، والدوران حوا   ىز الجس  إل  افما  و  لدى ىؤتع افطفال كة من
بالذراعين، واليميمة وترديد  ةث أو أربا كممات أو جمل معينة لفترة طويمة  النفس، والتمويم

 ار السمبية لمسموكيات النمطية التكرارية لدى أطفال ومن اآل ، 1311من الو ت   سال ، 
 التوحد ما يمي:

نخدراط التكرارية تحد من  درة طفل التوحد عم  تعم  ميدارات جديددة وات النمطية السموكيات  -1
  Dunlap, Dyer, & Koegel, 19839أنفطة الحياه اليومية   في

كمال الميا  المطموبة، أو إتسبب في عد  ت ،التكراري لدى طفل التوحد النمطية السموا -1
 ,Reese, Richman, Belmont & Morse)أو ىد  معين عالوصول لفي

2005). 
تحديات لدى مقدمي الرعاية من الحغوط وال الك يرتفكل السموكيات النمطية التكرارية  -0

يحا، والتي تكون نتيجة عد  تقبل الطفل لمتغيير، وسموكيات عدوانية تجاه أوافسرة 
  Dunlap, Dyer & Koegel, 19839خرين  الذات واآل

 حالسموكيات النمطية التكرارية لدى أطفال التوحد، تتسبب في إىدار الك ير من و دت الطفدل -2
كتسدداب الخبددرات اكتفددا  البيئددة المحيطددة بالطفددل و او  تعم وبالتددالي تقمددل مددن فددرص الدد

(Pierce & Courchesne, 2001)9 
 دراسات سابقة

، وىو وأىدافيا من الدراسات ذات الصمة بطبيعة الدراسة الحاليةيوجد عدد  ميل 
لدى أطفال  (RBS-R)التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس السموا التكراري المعدل

عمييا في تفسير نتائ  الدراسة وتوحيم أىمية الدراسة الحالية  عتماديمكن ات والتيالتوحد، 
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 ،لدراسةتساؤل ا عناإلجابة من  انيتمكن الباح   لدراسات السابقة، وحتوموحعيا بين ا
  كما يمي:ويمكن عرض ىذه الدراسات 

ة لمقياس معرفة الخصائص السيكومتريإل   Lam (2004)دراسة  ىدفت كما
عينة من أطفال التوحدح حيث تكونت عينة الدراسة  لدى (RBS-R)لتكراري المعدلالسموا ا

  طفل من أطفال التوحد بجمعية ساوث كارولينا لمتوحد، وتوصمت الدراسة إل  013من  
وىي:  الطقوس/ سموا التفابو،  ،وجود خمسة عوامل لمقياس السموا التكراري المعدل

ىتمامات المحدودة ، كما توصمت السموا القيري، اتإيذاع الذات،  السموا النمطي، سموا
الدراسة إل  أن اتتساق الداخمي لمقياس السموا النمطي التكراري المعدل المكون من خمسة 

السموا  3260 - السموا القيري 3216بين  ت معامةت اترتباطوحاعوامل جيدة حيث تر 
السموا  3212ومن   ،سنوات  13 -0  بالنسبة لألعمار بين  3286النمطي  بمتوسط  

، ا  عامً 18 -18  بالنسبة لألعمار من  3261السموا القيري  بمتوسط   3211 -النمطي
وىو يصمم لةستخدا  في تفخيص السموا النمطي التكراري واتىتمامات المحددة لدى أطفال 

 التوحد9

-Bourreau, Roux, Gomot, Bonnetيدفت دراسة كل من است وأيحا
Brilhault, Barthélémy (2009)  إل  معرفة الخصائص السيكومترية لمقياس السموا

  121التكراري المعدل لدى عينة من أطفال طي  التوحدح حيث تكونت عينة الدراسة من  
ربعة عوامل أمفردة من الذين لديي  احطراب طي  التوحد، وتوصمت الدراسة إل  وجود 

ا مغزى من الناحية اإلكمينيكية وىذه العوامل يمكن لمقياس السموا النمطي التكراري المعدل لي
تسميتيا كما يمي:  السموكيات النمطية الحسحركية، ردود الفعل تجاه التغيير، السموكيات 

تساق داخمي وصدق او التغيير ، كما يتميز المقياس ب بات و أالمحدودة، و صور التعديل 
، 3261ربعة عم  التوالي ما يمي:  كرونباخ لمعوامل اف رلفامحتوى جيدح حيث بمو معامل 

 3211ارتباط البنود بافبعاد افربعة ما بين   ت معامةت ، كما تراوح3261، 3261، 3261
  32889 إل 

 Georgiades, Papageorgiou & Anagnostouوىددفت دراسددة كددل مددن
عيندة لددى  (RBs-R)إل  معرفدة البنيدة العامميدة لمقيداس السدموا التكدراري المعددل  (2010)

نجميزية إل  اليونانيدةح حيدث تكوندت لمقياس من اإل من ذوي احطراب طي  التوحد بعد ترجمة ا
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تراوحدت أعمدارى  مدا التدي   من ذوي احطراب طي  التوحد اليوندانيين 131عينة الدراسة من  
مدن سدتة  ، وتوصمت الدراسة إل  أن المقياس يتكون من عاممين فقط بدتً ا  عامً 26 -1بين  

وىددو يعكددس  ا  بندددً 11يتكددون مددن   عددا  ، وىمددا عامددل 20ولددنفس بنددود المقيدداس  عوامددل 
 12 السموا القيري، والطقوس، والتما ل، والسموكيات المقيددة ، والعامدل ال داني ويتكدون مدن  

كرونبدداخ ركمددا بمددو معامددل الفلنمطيددة، وسددموكيات إيددذاع الددذات ، وىددو يعكددس  الحركددات ا   بنددًدا
  32619، 3211ي كما يمي عم  التوالي:  لمعامل افول وال ان

إلد  معرفدة المكوندات العامميدة   Mirenda et al (2010)كمدا اسدتيدفت دراسدة كدل
ح حيدث تكوندت   التوحددلدى عينة من أطفال طيد (RBS-R) لمقياس السموا التكراري المعدل

ةح حيدث ن دخول المدرسمن ذوي احطراب طي  التوحد  بل س   طفةً 166عينة الدراسة من  
بفحددص نمدداذج التحميددل العدداممي السددتة لمقيدداس السددموا التكددراري المعدددل، التددي   ددا  البدداح ون

توصددمت إلييددا الدراسددات السددابقة ومدددى ارتبدداط كددل نمددوذج بقائمددة مفددكةت الطفددل، وتوصددمت 
راري عوامدل لمقيداس السدموا التكد ةالدراسة إل  وجود ارتباط  وي بين النموذج المكون من  ة 

 افول العامددلوىددي:  ،عوامددل ةيتحددمن النمددوذج  ة دد ح حيددثدل و ائمددة مفددكةت الطفددلالمعدد
 ويتكددون ، الددذات إيددذاع سددموا  ال دداني العامددل يفددمل بينمددا ، المحددددة واتىتمامددات، الرتابددة 

كمددا توصددمت الدراسددة إلدد  مناسددبة  ، والتما ددل، والطقددوس، القيددري السددموا  مددن ال الددث العامددل
موا النمطدي التكدراري لددى أطفدال احدطراب طيد  التوحدد  بدل سدن دخدول المقيداس لقيداس السد

   المدرسة9

إل  معرفة الخصائص السيكومترية  Inada et al (2015)وىدفت دراسة كل من 
النسخة اليابانية من مقياس السموا RBS-R-J) لمقياس السموا النمطي التكراري المعدل  

ح حيث تكونت بينحطر المطي  التوحد وغير  التكراري المعدل، لدى عينة من ذوي احطراب
، وحاولت المحطربين  من غير 08  من ذوي احطراب طي  التوحد و 162العينة من  

الدراسة التحقق من صدق المقياس من خةل معرفة العة ة بين البند والبعد ومعامل 
ليابانية وكل من باخ، وعة ة اترتباط بين مقياس السموا التكراري المعدل النسخة انكرو رلفا

ي ، السموكيات الفاذة، والمعالجة التك سوع معامل الذكاع، أعراض التوحد، افداع التكيفي/ 
عة ة ارتباط بين جميا البنود والدرجة الكمية لممقياس، وجود الحسية ، وتوصمت الدراسة إل  

رة تمييزية بين  ، كما توصمت الدراسة إل  أن المقياس لو  د3200كرونباخ  روبمو معامل الف
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يحا أالمجموعات حيث وجدت فروق بين مجموعة التوحد عالية افداع ومنخفحة افداع، و 
بين مجموعة التوحد منخفحة افداع ومجموعة اإلعا ة الذىنية، كما توصمت الدراسة إل  
وجود عة ة ارتباط سمبي بين الدرجة عم  مقياس السموا النمطي التكراري المعدل النسخة 

بانية وكل من  معدل الذكاع، والدرجة عم  المم  الحسي النسخة اليابانية، والسموا اليا
يجابي بين الدرجة عم  مقياس السموا ط إالتكيفي النسخة اليابانية ، بينما توجد عة ة ارتبا

النمطي التكراري المعدل النسخة اليابانية والدرجة عم  مقياس تصني  احطرابات التوحد، 
اس السموا النمطي التكراري النسخة اليابانية لو صدق جيد، وكذلا صدق لذلا نجد مقي

تقاربي وتفخيصي جيد وىذا يفير إل  أن ىذا المقياس يصمم لةستخدا  لدى ذوي احطراب 
 د مظاىر السموا النمطي التكراري9ا في تحديطي  التوحد من الناحية اإلكمينيكية والبح ية معً 

إل   Martinez, Gonzalez & Piqueras (2018)كما ىدفت دراسة كل من 
المعدل، لدى عينة من  (RBS-R) معرفة الخصائص السيكومترية لمقياس السموا التكراري

نجميزية إل  ا بعد ترجمة المقياس من المغة اإل ذوي احطراب طي  التوحد اتسبانيينح وذل
طي  التوحد    من ذوي احطراب100المغة اتسبانيةح حيث تكونت عينة الدراسة من  

، وتوصمت الدراسة إل  أن المقياس ا  عامً 80 -0سبانيين وتراوحت أعمارى  ما بين  اف
  وىي:  الرتابة أو التكرار، إيذاع الذات، 20  والمحتوى نفس البنودبيتكون من ستة عوامل 

ىتمامات المحددة ، كما توصمت الدراسة إل  تمتا موا القيري، الطقوس، التما ل، اتالس
لمقياس باتساق داخمي جيد، كما تراوحت معامةت اترتباط بين افبعاد والدرجة الكمية ا

 ، وأفارت الدراسة إل  أن المقياس يصمم لةستخدا  في 3266 -3286لممقياس ما بين  
 سباني9ي احطراب طي  التوحد بالمجتما افتحديد السموا التكراري لدى ذو 
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 على الدراسات السابقةعام تعقٌب 

 طةع عم  الدراسات السابقة أمكن التعقيب عمييا في النقاط التالية:ات بعد
جريددت عمدد  عينددات مددن أطفددال احددطرابات طيدد  الدراسددات التددي تدد  الع ددور عمييددا أ جميددا -1

التوحد  افسبرجر، والتوحدد، واتحدطرابات النمائيدة الفداممة غيدر المحدددة ، باسدت ناع 
لتحقدق مدن الخصدائص السديكومترية لمقيداس والتدي حاولدت اLam (2004)  دراسدة

 السموا التكراري لدى أطفال التوحد فقط كما في الدراسة الحالية9
ا وغيرى  طي  التوحد جميعً  في بصورة كبيرة لدى أطفال احطرابرغ  استخدا  المقياس  -1

دب البح يح ت  مةحظتو في افمن غير ذوي اتحطرابات النمائية الفاممة، وذلا ما 
في الدراسات بصفة عامة التي بصفة عامةح حيث ل  يجد  ةأنو توجد ندرة فديد إت

الباح ان سوى ست دراسات فقط حاولت التحقق من الخصائص السيكومترية لدى 
جريت في بيئات أجنبية وليست عربية، وذلا ذوي احطراب طي  التوحد، وجميعيا أ

 9طةع الباح ين  إفي حدود 
وليا لعدد العوامل المكونة لمقياس السموا التكراري حيث تراوحت تنوعت الدراسات في وص -0

ص توصمت إل  صةحية المقياس في التفخيما بين  ة ة عوامل إل  ستة عوامل، 
في تحديد السموا التكراري لدى أطفال احطرابات  اً والعمل اإلكمينيكي والبح ي مع

ذه الدراسات توصمت إل  كانت ى ، سواعً وغير أطفال احطرابات التوحد طي  التوحد
 عاممين أو  ة ة أو أربعة أو خمسة أو ستة عوامل ولنفس بنود المقياس افصمي9

كمددا أن جميددا الدراسددات التددي تدد  الع ددور عمييددا توصددمت إلدد  أن المقيدداس لددو خصددائص  -2
محدا والصددق التميدزي السيكومترية جيدة من حيث الصدق وال بات والصدق المرتبط ب

جريددت عمدد  عينددة مددن أطفددال أوالتددي  Inada et al (2015)كمددا فددي دراسددة 
 العاديين9 احطرابات طي  التوحد وغيرى  من افطفال

ترج  المقياس إل  عدد من البمدان وال قافات بيد  التحقق من خصائصو السيكومترية،  -1
ل  المغة Inada et al (2015) كما في دراسةنذكر منيا المغة اليابانية  ، وا 

 Martinez, Gonzalez & Piquerasكما في دراسة كل من  سبانيةاف
 Georgiades, Papageorgiouل  اليونانية كما في دراسة كل من، وا  (2018)

& Anagnostou (2010). 
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 إجراءات الدراسةو منهج
 منهج الدراسة

اسدددتخد  الباح دددان فدددي ىدددذه الدراسدددة المدددني  الوصدددفي لمتحقدددق مدددن البنددداع العددداممي 
نسدب لمدراسدة فندو اف  طفال، لدى عينة مدن أطفدال التوحدد،لأل التكراري المعدلالسموا لمقياس 

 9التساؤل الخاص بالدراسةالحالية ولمتحقق من مدى صحة 

 عٌنة الدراسة

  مددن أميددات أطفددال التوحددد 111الحصددول عمدد  عينددة مكونددة مددن   ين  أمكددن لمبدداح 
ح حيدث المعددل حيدث السدموا التكدراري والقائمين عم  التربية فطفال التوحد لتقيدي  افطفدال مدن

بمتوسدط  اعاًمد 12سدنوات إلد   بدين  دةث عيندة الدراسدة مدن أطفدال التوحدد مداتراوحت أعمدار 
أمكدن إعدادة  ايوًمد 11عدا ، وبعدد مدرور  1920عا  وانحدرا  معيداري  ددره  8916عمري  دره 

عمدد  عينددة مفددردة بغددرض حسدداب  بددات إعددادة التطبيددق  01التطبيددق عمدد  عينددة مكونددة مددن 
  19الدراسة9 ويمكن وص  عينة الدراسة وخصائصيا وفق جدول  

 (111( فظبئض ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ أؽفبي اٌزٛؽل )ْ= 1علٚي )

 اٌّزغ١واد
 اإلعّبٌٟ رٛؽل شل٠ل رٛؽل ِزٍٛؾ رٛؽل ث١َؾ

 % ن % ن % ن % ن

 إٌٛع
 1..1 14 4..4 44 14.4 11 4.4 4 موٛه

 41.1 11 11.1 41 ..1 4 1..1 11 إٔبس

اٌفئخ 

 اٌؼّو٠خ

ٍٕٛاد  1

 فألً
1 ..1 11 1.1 41 4..4 11 4..1 

 1أوجو ِٓ 

 ٍٕٛاد
. 1.1 14 1..1 44 41.1 14 11.1 

 ..1 111 11.4 1. 1..1 14 14.4 11 اإلعّبٌٟ

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

تطيا تفخيص الطفل عم  أنو   عبارة من خةليا نس16يتكون المقياس من  
توحدي أ  ت، و د ت  بناع المقياس وصياغة عباراتو بناًع عم  ما جاع بالدليل التفخيصي 

الطبعة الرابعة الصادرة من الجمعية افمريكية لمطب  DSM-IVواإلحصائي لألمراض النفسية 
كون الطفل من ، وفي ىذا المقياس تت  اتستجابة عم  العبارات بنع  وت، ويAPAالنفسي 

عبارة، وىو   12 ذوي احطراب التوحد إذا أجاب بنع  عم  نص  عبارات المقياس، وىي: 
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 12يستخد  بيد  التفخيص فقط من خةل إجابتو عم  الحد افدن  من البنود، وىي: 
و د ت   عبارة، وذلا ت تراب أعراض التوحد من بعض اتحطرابات والمتةزمات افخرى9

 تفخيص التوحد بيد  التركد من تفخيص عينة الدراسة حمن فئة التوحد9استخدا  مقياس 
عتمد معد المقياس في حساب الصدق عمي صدق المحكمين الذي بمو نسبة او د 

%  عم  اف ل بين المحكمين، كذلا استخد  لحساب الصدق، صدق 11اتتفاق عم  البنود  
ح حيث بمو الصدق بين 1111بخيت المحا الخارجي، وىو المقياس الذي أعده عبد الرحي  

 ، كما ت  حساب عامل اترتباط بين تقيي  افخصائي وولي افمر فكان 32680المقياسين  
عادة التطبيق 3212معامل اترتباط    ، ولحساب  بات اتختبار كان من خةل التطبيق وا 

ال بات    طفًة توحديًا بعد فير من التطبيقين فكان معامل10عم  عينة مكونة من  
 ، وىي  ي  دالة إحصائيًا عند مستوى 32628كانت   KR  ، وباستخدا  معادلة32116 

  13369  بما يفير إل  تمتا المقياس بدرجة  بات مرتفعة  يسر، 3231دتلة  
-Repetitive Behavior Scale – Revised (RBS المعدل مقٌاس السلوك التكراري -0

R)  

 ,Bodfishكدددل مدددنفدددي افصدددل تكدددراري المعددددل مقيددداس السدددموا ال دددا  ب عدددداد 
Symons & Lewis (1999)  مقسدمة إلد  سدتة  ا  بنددً 20يتكدون ىدذا المقيداس مدن  و

طفددال احددطرابات طيدد  التوحددد وىددي: البعددد أأبعدداد تقدديس السددموكيات النمطيددة التكراريددة لدددى 
وىددو حركددات أو أفعددال يقددو  بيددا  Stereotyped Behavior افول: السددموا النمطددي

 9 البعدد 8-1، ويفمل البندود مدن  نفسيا الطريقةبالفخص عم  ما يبدو بدون  صد وتحدث 
وىددو الحركددات واففعددال التددي  Self-injurious Behaviourال دداني: سددموا إيددذاع الددذات 

حمددرار أو كدددمات أو إصددابات بالجسدد ، والتددي تتكددرر ايقددو  بيددا والتددي يمكددن أن ينددت  عنيددا 
البعددددددد ال الددددددث: السددددددموا القيددددددري  ، 12 -6لبنددددددود مددددددن  ، ويفددددددمل انفسدددددديا الطريقددددددةب

Compulsive Behavior ندو ينتمد  رت  تكراره وتنفيذه بصدورة تامدة وكوىو السموا الذي ي
 لسددموا الطقوسدديالبعددد الرابددا: ا ، 11 -11لقاعدددة وسددمطة  يريددة، ويفددمل البنددود مددن  

Ritualistic Behavior   نفسدديا الطريقددةبوىددو القيددا  بددرداع وفعددل أنفددطة الحيدداة اليددو ،
 Sameness Behaviorالرتيدب السدموا : الخدامس البعدد ، 16 -10ويفدمل البندود مدن  

صرار عم  أن تكون افمور كما ىدي بددون تغييدر، ويفدمل البندود مدن وىو مقاومة التغيير واإل
 Restricted المحدددددة امددداتىتمتالسدددموا المقيدددد واالبعدددد السدددادس:  ، 01 -11 
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Behaviour ىتمددا  بددرجزاع معينددة مددن افنفددطة وىددو نطدداق حدديق ومحدددد مددن التركيددز وات
  209 -23، يفمل البنود من  لمفيعواففياع بدت من النظرة الكاممة 

ن برعايدددة الطفدددل التقريدددر الدددذاتي لموالددددين والقدددائميأسدددموب المقيددداس عمددد   ويعتمدددد
مددا  كددل بنددد وىددي:  ت أحددد البدددائل المتاحددة أمددن خددةل اختيددار  وعميددجابددة ت  اإلتددالتوحدددي، و 

يحدددث السددموا، يحدددث السددموا وىددو مفددكمة خفيفددة، يحدددث السددموا وىددو مفددكمة متوسددطة، 
وبعددد  ،  عمدد  التددوالي0، 1، 1، 3يحدددث السددموا وىددو مفددكمة خطيددرة ، ويصددحم كمددا يمددي  

رعايدة بجمعيدة التوحدد بوتيدة كاروليندا مقددمي المن أطفال التوحد مدن خدةل تقنينو عم  عينة 
جددراع التحميددل العدداممي اتستكفددافي ا    مفددردة و 112حيددث بمددو عدددد العينددة   حالفددمالية لمتوحددد

تمتدددا بخصدددائص أن المقيددداس ييحدددا وجدددد أبعددداد السدددتة لممقيددداس، و والدددذي توصدددل إلددد  اف
ممقددداييس ول  3266 تسددداق الدددداخمي لممقيددداس ككدددل سددديكومترية جيددددة حيدددث بمدددو معامدددل ات 

عددادة إومددن خددةل لسددموا إيددذاع الددذات ،  3266  -لسددموا التفددابو 3211الفرعيددة مددا بددين  
لمسددموا  3211  ولممقدداييس الفرعيددة مددا بددين  3261  لممقيدداس التطبيددق بمددو معامددل اترتبدداط

مدن  الك يدرواسدتخد  المقيداس فدي  لمسدموا المقيدد واتىتمامدات المحدددة ، 3218 -الطقوسي
و د  ا  الباح دان بترجمدة المقيداس وبعدد التدد يق المغدوي  9د وفي  قافات مختمفةدراسات التوح

لممقياس أمكن عرحة عم  بعض افساتذة متخصصين بعمد  الدنفس عمد  درايدة واسدعة بالمغدة 
اإلنجميزية لمتركد من مدد سدةمة الترجمدة والصدياغة المغويدة وبعدد اتطمئندان لسدةمة الترجمدة 

   عينة الدراسة9أمكن تطبيق المقياس عم
 نتائج الدراسة ومناقشتها

لإلجابددة عمدد  تسدداؤل الدراسددة والددذي يددنص عمدد  أنددو "ىددل يوجددد بندداع عدداممي واحددم 
لمقياس السموا التكدراري المعددل لددى أطفدال التوحدد فدي البيئدة المصدرية"، لمتحقدق مدن صدحة 

تحميدددل العددداممي مدددن خدددةل أجدددراع ال لممقيددداس العدداممي البنددداعىددذا التسددداؤل أمكدددن التركدددد مدددن 
وبعدد التركدد  البنداع العداممياتستكفافي لمعوامل الستة الخاصة بالمقياس والتوكيدي لمتركد مدن 

النيائيددة  مدن بندداع النمدوذج أمكددن التركدد مددن بددا ي الخصدائص السدديكومترية لممقيداس بالصددورة
عادة التطبيق، ويمكدفي البيئة المصرية كات  ن توحديم ذلدا تساق الداخمي و بات الفركرونباخ وا 

 -من خةل ما يمي:
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 Factorial Validityالصدق العاملى 

عتمددد ىددذا النددوع مددن الصدددق عمدد  التحميددل العددامم  لةختبددار ولموازينددو التدد  تُنسلددب يُ 
إليددو، وتقددو  فكددرة التحميددل العددامم  عمدد  حسددداب ُمعددامةت ارتبدداط اتختبددار،  ُدد  تحميددل ىدددذه 

، ولمتركددددد مددددن كفدددداعة التعيددددين تدددد  حسدددداب ُظيور ىددددااترتباطددددات إلدددد  العوامددددل التدددد  أدت ل  
وفقدًا  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)اختبار

ممددا يعطددي دتلددة عمدد  أن اترتباطددات  3913لمحددا كددايزر يجددب أن تكددون القيمددة أعمدد  مددن 
ممددا   39621بمغدت  يمتدو   KMOعموًمدا فدي المسدتوى المطمددوب، ومدن خدةل نتدائ  اختبددار 

لصالم العينة الحالية لحساب التحميل العداممي9 ومدن ناحيدة  انيدة ينبغدي أن  اجيدً  ايعطي مؤفرً 
دات إحصدائًيا وعنددما تكدون دالدة  Bartlett's Test of Sphericityيكدون اختبدار برتميدت 

مسددتوى بمددو فيددي تعنددي أن المصددفوفة اترتباطيددة تتددوفر عمدد  الحددد افدندد  مددن العة ددات، و ددد 
، 1311وبيددذا فيددي مصددفوفة مقبولددة لمتحميددل العدداممي  تيغددزة،  39331لددة اختبددار برتميددت دت 
609  

قيدداس تددةه إجددراع التحميددل  فبعددادبحسدداب المصددفوفة اترتباطيددة  انو ددد  ددا  الباح دد الم 
مدا  Hotellingليدوتمين   Principle Componentsالعامم  بطريقة المكونات افساسدية 

واليدد  مددن إجددراع ، Kaiserلكددايزر  Varimaxور بطريقدة الفاريمدداكس ُمتعامددد لمملحددا تددوير
التحميل العاممي عم  مكونات المقياس الستة لمتحقق بدرن المكوندات السدتة تتفدبا عمد  عامدل 

 ددد واحددد لقيدداس السددموا التكددراري لدددى أطفددال التوحددد، وبدد جراع التحميددل العدداممي اتستكفددافي 
أن العوامدل السدتة لممقيداس تقديس السدموا التكدراري عمد  ممدا يددل أمكن استخراج عامل واحدد 

  كمدا 1لدى أطفال التوحد، ويمكن توحيم المصفوفة العاممية لألبعاد الفرعية كمدا فدي جددول  
 -يمي:
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( اٌّظفٛفخ اٌؼب١ٍِخ لجً اٌزل٠ٚو اٌّزؼبِل ثبٌفبه٠ّىٌ ثبٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌّىٛٔبد األٍب١ٍخ 1علٚي )

 (111ٌلٜ ػ١ٕخِٓ أؽفبي اٌزٛؽل )ْ=  ن اٌزىواهٞ اٌّؼلياٌٌٍَٛٙٛرٍٕظ ػٍٝ ِم١بً 

 ل١ُ اٌش١ٛع اٌؼبًِ األٚي ِىٛٔبد اٌّم١بً

 11... ..4.. اٌور١تاٌٍَٛن  اٌجؼل اٌقبٌِ

 11... 4.4.. اٌٍَٛن اٌمٙوٞ اٌجؼل اٌضبٌش 

 11... 441.. اٌٍَٛن اٌطمٍٟٛ اٌجؼل اٌواثغ

 1.1.. 414.. لكحاٌٍَٛن اٌّم١ل ٚاال٘زّبِبد اٌّؾ اٌجؼل اٌَبكً

 141.. 41... ٍٍٛن إ٠ناء اٌناد اٌجؼل اٌضبٟٔ

 411.. 144.. اٌٍَٛن إٌّطٟ اٌجؼل األٚي

 4.144 اٌغنه اٌىبِٓ

 .11.11 اٌزجب٠ٓ االهرجبؽٟ

  أن جميدددا العوامدددل السدددتة الخاصدددة بمقيددداس السدددموا 1يتحدددم مدددن خدددةل جددددول  
  39666إلد   39860ت التفدبعات بدين  و دد تراوحد ،التكراري المعدل تفبعت عم  عامل واحد

   وىددي  يمددة جيدددة، و ددد فسددرت09102  وىددي تفددبعات جيدددة، و ددد بمغددت  يمددة الجددذر الكددامن
% مدددن السدددموا التكدددراري فطفدددال التوحدددد، وبيدددذا يمكدددن 81916المصدددفوفة اترتباطيدددة نسدددبة 

ةحية اإلطمئنددان إلدد  المقيدداس الحددالي فددي  يدداس السددموا التكددراري، ولمتحقددق مددن مدددى صدد
البنددائي لمقيدداس التحقددق مددن النمددوذج  ن  يددة النمذجددة البنائيددة أمكددن لمبدداح يالنمددوذج وفددق لنظر 
مددن خددةل إجددراع تحميددل عدداممي توكيدددي لمتحقددق مددن مدددى صددةحية وكفدداعة السددموا التكددراري 

حيددث أمكددن بندداع  ،النمددوذج البنددائي لممقيدداس لدددى عينددة الدراسددة الحاليددة مددن أطفددال التوحددد
كمدا ىدو موحدم بالفدكل  لمكونات المقيداس افصدمية فدي البيئدة افجنبيدةلمقترح وفق النموذج ا

 19  
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ٌلٜ  اٌّؼلي اٌٍَٛن اٌزىواهٞ( إٌّٛمط اٌّمزوػ ٌٍزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١بً 1شىً )

 أؽفبي اٌزٛؽل

مة النموذج لطبيعة البياندات فكل المقترح أمكن اختبار مدى مةعبعد بناع النموذج بال
لتددي أمكددن جمعيددا مددن عينددة الدراسددة، وبعددد اختبددار مدددى صددحة النمددوذج كددان ىندداا بعددض ا

تقميدل عددد افخطداع، وبعدد إجدراع بعدض التعديةت المقترحة لتحسين النموذج وذلدا مدن خدةل 
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لدددى عينددة الدراسددة  جيدددة لمنمددوذجمددة مةعإلدد  وجددود مؤفددرات تفددير المنمددوذج التحسددينات ل
  19ذج بعد التعديل كما في فكل  الحالية، ويمكن عرض النمو 

 

ٌلٜ  اٌٍَٛن اٌزىواهٞ اٌّؼلي( إٌّٛمط إٌٙبئٟ ٌٍزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١لٞ ٌّم١بً 1شىً )

 (111أؽفبي اػطواة ؽ١ف اٌزٛؽل )ْ= 

 1وتفير المؤفرات إل  تحقق النموذج لدى العينة المصرية، حيث بمغت  يمة كا
 1وكان من المفترض أن  يمة كا 39331لة   وىي  يمة دالة عند مستوى دت 12229166 

تكون غير دالة حت  يمكن  بول النموذج غير أن من أى  عيوب ىذا المؤفر تر ره بحج  
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العينة المستخدمة، فالعينات ذات الحج  الكبير  د تؤدي إل  رفض النموذج حت  لو كان 
ذلا  د تؤدي العينات صغيرة من النموذج المقترح والبيانات صغيرة، وك انموذًجا جيًدا أو  ريبً 

الحج  إل   بول نماذج أ ل جودة أو ذات اختة  كبير نسبًيا بينيا وبين افخرى جادالرب، 
استخدا  النسبة بين  يمة  Bollen (1989)ولذا فقد ا ترح بولن  ، 1311ح تيغزة، 1338

ا كاي بحج  مربا كاي إل  درجات الحرية كمؤفر مفتق لممةعمة لحل مفكمة تر ر  يمة مرب
العينة، وينبغي أن تقل القيمة عن خمسة حت  تكون مةئمة، وبحساب  يمة مربا كاي 

  19603نجد أنيا بمغت    601ما العم  برن  يمة درجة الحرية بمغت   المعيارية أو النسبية
بدرجة تؤدي إل  رفض النموذج لدى  امما يعني أن التنا ض بين البيانات والنموذج ليس كبيرً 

ومن خةل تتبا المؤفرات افخرى لتدليل عم  صحة النموذج فقد بمو  ،نة الدراسة الحاليةعي
  وىو يعد من Comparative Fit Index (CFI)  39660مة المقارن عمؤفر المة

ويقو  بمقارنة مربا كاي لمنموذج المفترض بقيمة  ،أفحل المؤفرات القائمة عم  المقارنة
9 وىي  يمة تقا في حدود المعقولة لقبول (Kline, 2005)مربا كاي لمنموذج المستقل 

 النموذج9

أو مؤفر  Tucker-Lewis Index (TLI)لويس  –كما أمكن استخدا  مؤفر تاكر
والذي بمغت  يمتو  Non-Normed Fit Index (NNFI)المطابقة غير المعياري 

الجذر التربيعي  ر  وتقا في حدود المعقولة لقبول النموذج، كما ت  استخدا  مؤف39686 
 Root Mean Square Error of Approximation لمتوسط مربعات خطر ات تراب

(RMSEA)   المتعار   وىي مطابقة معقولة لمنموذج حيث إن القيمة 39386حيث بمو 
  39369عمييا أن تقل عن  

ويدل  Goodness-of-Fit Index (GFI)كما ت  حساب مؤفر جودة المطابقة 
تفسيره، وتدل القيمة  انعم  نسبة التباين والتغاير التي يستطيا النموذج الذي يفترض الباح 

ت، وفي النموذج الحالي نجد عم  ُحسن المطابقة لمنموذج ما البيانا 3913التي تقترب من 
  وىي  يمة تعبر عن مطابقة مقبولة إل  حد ما، وكما ت  استخدا  39611أن القيمة بمغت  

 Comparative Fit Indices/Incrementalمؤفر المطابقة المقارنة أو التزايدية لبولن
Fit Indices لنموذج وىو مؤفر يقدر مدى التحسن النسبي في المطابقة التي يتمتا بيا ا

  وىي  يمة 39616المفترض مقارنة بالنموذج القاعدي، وفي النموذج الحالي بمغت  يمتو  
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فرك ر لقبوليا  3913مةئمة حيث إن المدى الم الي ليذا المؤفر أن تكون القيمة تساوي 
مما يعني  بول النموذج الحالي، وبيذا فقد سجمت جميا مؤفرات المةعمة  يًما مقبولة 

 يمكن  بول النموذج في حوع درجات القطا المتعار  عمييا9 وبصفة عامة

التمايز  من خةل عدة أدلة  –كما يمكن اتستدتل عم  الصدق البنائي  التقاربي 
حيث نجد أن تفبعات الفقرات عم  العوامل الخاصة  ،يكف  عنيا التحميل العاممي التوكيدي

رات تقا في الحدود المقبولة لمصدق   مما يجعل ىذه الفق3963 - 3922بيا تراوحت بين  
، تكون 3913 -3913التقاربي حيث نجد أن مؤفر التفبعات يفير إل  أن القي  تتراوح بين 

 3913 - 3963تكون مقبولة أما التي تتراوح بين  3963- 3913التفبعات التي تتراوح بين 
 فتكون ممتازة9

أن  ي  التباين المستخمص  أما من ناحية الدليل ال اني لمصدق التقاربي حيث نجد
أعم  من  ي  التباينات المفتركة لمعة ات بين العوامل، ولحساب التباين المستخمص يكون 
بواسطة جما أخطاع القياس لمفقرات الخاصة بكل بعد، ويت   سمتيا عم  عددىا، وبتطبيق 

، 3920، 3926، 3922، 3928، 3901  كالتاليالمعادلة كانت التباينات المستخصمة 
عم  التوالي، ومن ناحية  انية ت  حساب التباين المفترا لمعة ات  الستةلمعوامل   3926

بين العوامل المتعددة الستة ويمكن حسابيا من خةل مربا التباين لمعة ات بين العوامل 
 -3912المتعددة الستة، فنجد التباينات المفتركة لمعة ات المتعددة بين لمعوامل تتراوح بين  

 ي  التباين المستخمص فخطاع القياس أكبر من جميا  معظ   وبمراجعة القي  نجد أن 3961
 لمصدق التقاربي9 مقبولالتباينات المفتركة لمعة ات بين العوامل المتعددة مما يعطي مؤفًرا 

الدليل ال الث لصدق التمايز حيث تتراوح العة ة اترتباطية المتعددة بين العوامل في 
 ، 3913- 3913  وتعد القي  مقبولة إذا تراوحت بين  3966 -3920الحالي بين  النموذج 

 ، وبمراجعة القي  نجد أن معظ  القي  تتراوح في 3963-3913وممتازة إذا تراوحت بين  
 9ر استقةل العوامل عن بعحيا بعًحاالمستوى الممتاز، مما يفس

ات اتتساق الداخمي كما أمكن التحقق من  بات المقياس حيث أمكن حساب  ب
لممقياس عم  مستوى ارتباط الفقرات بدرجة الُبعد ودرجة كل بعد من افبعاد بالدرجة الكمية 
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لممقياس كما أمكن حساب  بات إعادة التطبيق من خةل إعادة تطبيق المقياس عم  عينة 
قياس   مفردة من عينة الدراسة، وكما أمكن حساب  بات الفركرونباخ لمم01بمو  واميا  

فطفال التوحد  السموا التكراري المعدلككل، ويمكن توحيم ال بات لمصورة النيائية لمقياس 
  09كما ىو موحوح بجدول  

 (111ٌلٜ ػ١ٕخ أؽفبي اٌزٛؽل )ْ=  اٌّؼلي اٌٍَٛن اٌزىواهٞ ٌّم١بً( االرَبق اٌلافٍٟ 4علٚي )

 اٌجٕٛك َ
 اهرجبؽ اٌجٕل

 ثبٌجؼل

اهرجبؽ 

 اٌجؼل

ثبٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ

 **111.. اٌغَُ وٍٗ: )٠َٙي اٌغَُ, ٠َزّب٠ً ثغَّٗ(. 1

..144 

1 
اٌوأً: )٠ٍف هأٍٗ ثظٛهح كائو٠خ, ٠ؾون هأٍٗ ألػٍٝ ٚأٍفً ِضً 

 رؼج١و اٌّٛافمخ, ٠ل٠و هأٍٗ ٌغٙخ اٌقٍف(.
..141** 

4 
األطبثغ: )٠ُوفوف ث١ل٠ٗ, ٠َٕمو ٠ٕٚفغ ٠ٚٙي أطبثؼٗ, ٠ُٚظفك  -ا١ٌل

 ٗ(.ث١ل٠ٗ, ٠ٍُٚٛػ ث١ل٠ٗ ٚمهاػ١
...41** 

4 
اٌزؾون: )٠َزؾون ثظٛهح كائو٠خ, ٠ٍَف ؽٛي ٔفَٗ ِضً اٌلٚاِخ, اٌمفي, 

 ٠َمفي ألػٍٝ ٚأٍفً فٟ ِىبٔٗ(.
...4.** 

1 
اٍزقلاَ األش١بء: )٠ل٠و األش١بء ٠ٍٚفٙب ثظٛهح ٍو٠ؼخ, ٠َزؾٌَ 

 األش١بء ٠ٚؼجٌ ثٙب ٠ٚو١ِٙب, ٠َُّه األش١بء ٠َُٚمطٙب ِٓ ٠لٖ(.
....1** 

1 

: )٠ُغٍك ػ١ٕ١ٗ, ٠ُؾلق أٚ ٠ُغٍك ػ١ٕ١ٗ عيئ١ًب ػٕل إٌظو ١ٌل٠ٗ أٚ اٌؾٛاً

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

 األٍطؼ ٚاٌٌٍّّ اٌقبهعٟ ٌألش١بء(.

...44** 

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

 عَّٗ(.
..11.** 

...11 

4 
ٔفَٗ ثبألٍطؼ ٚاألش١بء ِزؾل٠ب ٌٙب: )٠َظلَ ِملِخ هأٍٗ أٚ أؽل ظلَ ٠

 أعياء عَّٗ ثبٌطبٌٚخ أٚ األهع أٚ فٟ أٞ ٍطؼ(.
...14** 

1 
ظلَ ِملِخ هأٍٗ أٚ أعياء أفوٜ ِٓ عَّٗ ٠ظلَ ٔفَٗ ثبألش١بء: )٠ُ 

 ثبألش١بء(.
...11** 

 **114.. ٠َؼغ ٔفَٗ: )٠َؼغ ٠لٖ, ِؼظّٗ, مهاػٗ, اٌشفبٖ, اٌٍَبْ(. .1

 **14... ٠َشل: )٠َشل اٌشؼو, اٌغٍل(. 11

11 
٠َؾه أٚ ٠ُقلُ ٔفَٗ: )٠َؾه اٚ ٠ُقلُ ٔفَٗ ربهًوب ػالِبد ػٍٝ مهاػٗ, 

 هعٍٗ, ٚعٙٗ, أٚ عنػٗ ٍٚٚطٗ(.
..144** 

 **14... ٠ُلفً أطبثؼٗ أٚ األش١بء: )فٟ ػ١ٕٗ, أٚ أمٔٗ(. 14

14 
ٍل اٌٛعٗ ٚا١ٌل٠ٓ ٠ُمجغ ثؼٕف أٚ ٠َموص: )٠ُمجغ ثؼٕف أٚ ٠َموص ع

 ٚاٌنهاػ١ٓ, ٚاٌَبل١ٓ, ٚاٌغنع(.
..144** 

11 

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

ْ رىْٛ األش١بء ِزّبصٍخ فٟ اٌزور١ت ِضً اٌشىً ٚاٌٍْٛ ٚاٌؾغُ أفٟ 

 (....إٌـٚاٌٌٍّّ 

...11** 

..4.4 
11 

فزؾٙب ٠ٚزأول ِٓ مٌه, ٠َزقوط  ٛاة أٚاٌزز١ُّ: )٠ُزُّ ػٍٝ لفً األث

 األش١بء ِٓ أِبوٕٙب أٚ ػٍجٙب(.
...14** 

1. 
اٌغ١ًَ ٚإٌظبفخ: )٠ُجبٌغ فٟ رٕظ١ف ٚغ١ًَ ِٕبؽك ِؼ١ٕخ ِٓ عَّٗ, 

 ٠َٚٙزُ ثٕظبفخ اٌّالثٌ ٚاألش١بء(.
....4** 
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 اٌجٕٛك َ
 اهرجبؽ اٌجٕل

 ثبٌجؼل

اهرجبؽ 

 اٌجؼل

ثبٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ

14 
٠َفؾض األش١بء ِواًها ٚرىواًها ١ٌزؾمك ِٓ أٔٙب رؼًّ: )األثٛاة, 

 (....إٌـ, ٚاألعٙيح, ٚاٌَبػبد, ٚاأللفبيإٌٛافن, األكهاط
..141** 

11 
اٌؼل أٚ اٌؾَبة: )٠ؼل األش١بء, ٠ؼل إٌٝ هلُ ِؼ١ٓ, أٚ ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ 

 (....إٌـرظبػلٞ أٚ رٕبىٌٟ
...11** 

1. 
ؽفظ األش١بء ٚرقي٠ٕٙب: )٠غّغ األش١بء ٠ٚقئٙب أٚ ٠قجئٙب فٟ ِىبْ 

 ِؼ١ٓ ِٚؾلك(.
....1** 

11 

ٚر١ٓ: )٠ٙزُ ثزىواه األؽلاس ثطو٠مخ هٚر١ٕ١خ أٚ ٠وٜ اٌزىواه أٚ اٌو

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

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

 ِورجخ ثشىً ِؼ١ٓ(.

..141** 

11 

بء اٌّالَِخ ٌألش١بء ٚاألشقبص: )٠ٙزُ ثّالَِخ فزؾبد األش١

ٚاألٍطؼ اٌّزؼوعخ, أٚ اٌؼغؾ ٚاٌّالَِخ ثأطبثؼٗ أٚ ٠لٖ ٌألش١بء 

 ٚاألشقبص(.

..1.1** 

14 

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

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

بثٙخ فٟ اٌقظبئض ِؼ١ٓ, ٠ٚٙزُ ثزور١ت اٌّأوٛالد ٚاٌّشوٚثبد اٌّزش

 ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ(.

...11** 

..44. 

14 

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

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

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

 أصٕبء إٌَٛ(.غوفخ إٌَٛ لجً أٚ 

..111** 

11 

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

ٚاألٔشطخ اٌزٟ رورجؾ ثبٍزقلاَ اٌؾّبَ ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ٌىٟ ٠َزقلَ 

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

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

 ٚثطو٠مخ ِؼ١ٕخ كْٚ غ١و٘ب(.

....1** 

11 

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

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

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

أٚ اٌوِٛى ٚاٌَٛثوِبهوذ ٚاٌّزبعوأصٕبء اٌزٕمً  ٚهؤ٠خ اإلشبهاد

 ٚاٌَفو(.

..4.1** 

1. 

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

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

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

 اٌٍؼت أٚ اٌٍؼت ثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ِؼٗ(.

...14** 

14 

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

ػٕل االٍزغٛاة ِٓ ٔفَٙب اٌزفبػالد االعزّبػ١خ, رىواه األٍئٍخ 

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

١بء ِؼ١ٕخ أٚ ٠َزغ١جٛا ثأٍٍٛة ِؼ١ٓ فالي ْ أشثأْ ٠مٛي ا٢فوٚ

 اٌزفبػالد االعزّبػ١خ(.

...41** 

 441.. **4....٠ُظو ػٍٝ أْ رظً األش١بء فٟ ٔفٌ أِبوٕٙب: )ِضً اٌٍؼت, ٚأكٚاد  11
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 اٌجٕٛك َ
 اهرجبؽ اٌجٕل

 ثبٌجؼل

اهرجبؽ 

 اٌجؼل

ثبٌلهعخ 

 اٌى١ٍخ

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

 **11... ٠َوفغ ثشلح ى٠بهح األِبوٓ اٌغل٠لح. .4

 **114.. رمَٛ ثزٛل١فٗ ػٓ ِب ٠فؼٍٗ أٚ ٠مَٛ ثٗ ِٓ ٍٍٛن.٠َٕيػظ ػٕلِب  41

41 
٠ُظو ػٍٝ اٌّشٟ ثطو٠مٗ ِؼ١ٕخ: )ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي اٌّشٟ ثطو٠مخ 

 َِزم١ّخ أٚ ػّٛك٠خ عبِلح(.
..111** 

 **4.4.. ٠ُظو ٠َٚٙزُ ثبٌغًٍٛ فٟ ٔفٌ اٌّىبْ أٚ ِىبْ ِؼ١ٓ. 44

 **.1... بد إٌبً ِٓ ؽٌٛٗ.٠َىوٖ اٌزغ١واد اٌزٟ رؾلس فٟ ِظٙو ٍٍٚٛو١ 44

41 
٠ُظو ػٍٝ اٍزقلاَ ثبة ِؼ١ٓ ثبٌّٕيي أٚ ا١ٌَبهح ػٕل اٌلفٛي 

 ٚاٌقوٚط.
....1** 

41 

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

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

 ِمطغ ِٓ ف١ٍُ أٚ ف١ل٠ٛ ِؼ١ٓ.

..141** 

 **.14.. ٠مبَٚ رغ١١و األٔشطخ ٚاٌّٙبَ, ٚطؼٛثخ لجٛي اٌزغ١١و ػِّٛب. .4

44 
٠ُظو ػٍٝ اٌم١بَ ثٕفٌ اٌوٚر١ٓ اٌنٞ اػزبك ػ١ٍٗ فٟ إٌّيي ٚاٌّلهٍخ 

 ٠ٚٙزُ ثغلاٚي ِٛاػ١ل اٌؼًّ ٚاألٔشطخ ٚاٌجواِظ ٚإٌظبَ.
...14** 

41 
ٛػل٘ب اٌّؾلكح أٚ ٠ُظو ػٍٝ رٕف١ن األِٛه اٌّؾلكح ٍبثمًب فٟ ٔفٌ ِ

 ِواػبد اٌٛلذ فٟ رٕف١ن اٌّٙبَ.
...11** 

4. 
ػغبة ٚاالفزٕبْ اٌشل٠ل ثّٛػٛع ِؼ١ٓ أٚ ٔشبؽ ٚاؽل ِؾلك )ِضً اإل

 اٌمطبهاد ٚاٌؾٛا١ٍت, ٚاٌطمٌ, ٚاٌل٠ٕبطٛهاد(.
...1.** 

...14 

 **441.. ٠زؼٍك ثشلح ثّٛػٛع أٚ ٌؼجخ أٚ شٟء ٚاؽل ِؾلك. 41

41 

عياء ِٓ األش١بء ثلاًل ِٓ اال٘زّبَ ثبٌشٟء وىً ٔشغبي ثغيء أٚ أاال

)ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي: اال٘زّبَ ثبألىهاه فٟ اٌّالثٌ ٚاٌؼغالد فٟ 

 ا١ٌَبهاد اٌٍؼجخ(.

..4.1** 

44 
شلح اإلػغبة ٚاالٔشغبي ثؾووخ األش١بء )ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي: ؽووخ 

 اٌّواٚػ ٚاٌَبػبد(.
...41** 

ا خصائص سيكومترية جيدة لدى المقياس يتحم من خةل الجدول السابق أن ىنا
 39112الحالي حيث بمغت معامةت اتتساق الداخمي لمبنود بافبعاد الفرعية لممقياس ما بين 

وىي  ي  جيدة لةتساق الداخمي لمبنود، كما بمغت معامةت اترتباط بين افبعاد  39601إل  
 عاد الفرعية، وىي  ي  جميعيا يعبرلألب 39661إل   39866الفرعية والدرجة الكمية لممقياس 

لمبيئة المصرية لدى  اعن  بات جيد لممقياس مما يجعل المقياس بالصورة النيائية لو مناسبً 
 أطفال التوحد9
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( صجبد إػبكح اٌزطج١ك ٚاٌفبووٚٔجبؿ ٚاٌزغيئخ إٌظف١خ ٌّم١بً اٌٍَٛن اٌزىواهٞ اٌّؼلي ٌلٜ ػ١ٕخ 4علٚي )

 (111)ْ=  أؽفبي اٌزٛؽل

 ١واداٌّزغ

إػبكح 

 اٌزطج١ك

 =ْ(41) 

 ووٚٔجبؿاٌفأ
 ِؼبًِ

 االهرجبؽ

ثؼل رظؾ١ؼ إٌظف١خ صجبد اٌزغيئخ 

 طٛي اٌأصو 

 عزّبْ ثواْٚ -ٍج١وِبْ 

 4.1.. 4.1.. .4... 1.... 44... اٌٍَٛن إٌّطٟ

 .11.. 111.. 441.. .41.. 44... ٍٍٛن إ٠ناء اٌناد

 .41.. .41.. 11... 4.4.. 414.. اٌٍَٛن اٌمٙوٞ

 441.. 441.. 11... 441.. 11... اٌٍَٛن اٌطمٍٟٛ

 114.. 111.. 411.. ..1.. 11... اٌور١تاٌٍَٛن 

 411.. 411.. .11.. .1... 14... اٌٍَٛن اٌّم١ل

 .11.. .11.. 141.. 111.. 441.. اٌلهعخ اٌى١ٍخ

 ،يتحم من خةل الجدول السابق أن اتختبار يتس  بخصائص سيكومترية جيدة
 01معامةت اترتباط بين التطبيق افول وال اني عم  عينة مكونة من  ث بمغت  يمةحي

  لمتغيرات 39621، 39610، 39611، 39611، 39612، 39666، 39600مفردة  
، الرتيبالسموا النمطي، سموا إيذاع الذات، السموا القيري، السموا الطقوسي، السموا 

السموا التكراري المعدل عم  التوالي، وكما بمغت  يمة  السموا المقيد، ولمدرجة الكمية لمقياس
، 39613، 39133، 39621، 39662، 39616، 39668كرونباخ  رلفمعامل  بات ا

لمتغيرات السموا النمطي، سموا إيذاع الذات، السموا القيري، السموا الطقوسي،   39118
 ،التكراري المعدل عم  التوالي ، السموا المقيد، ولمدرجة الكمية لمقياس السمواالرتيبالسموا 

، 39111، 39668لتصحيم بمعادلة سبيرمان براون  وكما بمغت  يمة التجزئة النصفية بعد ا
لمتغيرات السموا النمطي، سموا إيذاع   39186، 39611، 39111، 39601، 39686

الكمية ، السموا المقيد، ولمدرجة الرتيبالذات، السموا القيري، السموا الطقوسي، السموا 
، وكما بمغت  يمة التجزئة النصفية بعد التصحيم لمقياس السموا التكراري المعدل عم  التوالي

لمتغيرات   39186، 39601، 110، 39601، 39686، 39113، 39668بمعادلة جتمان  
، الرتيبالسموا النمطي، سموا إيذاع الذات، السموا القيري، السموا الطقوسي، السموا 

، وبيذا يمكن ، ولمدرجة الكمية لمقياس السموا التكراري المعدل عم  التواليالسموا المقيد
وىي  ي  جميعيا يعبر عن  بات  ،السموا التكرارياتعتماد عم  المقياس الحالي في  ياس 

لمبيئة المصرية لدى أطفال  اجيد لممقياس مما يجعل المقياس بالصورة النيائية لو مناسبً 
 التوحد9
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واإلطار النظري  تيجة الدراسة الحالية في حوع الدراسات السابقةويمكن منا فة ن
حيث توصمت الدراسة الحالية من خةل التحميل العاممي اتستكفافي  لمدراسة الحالية،

والتوكيدي إل  وجود بناع عاممي مطابق لنفس البناع العاممي لممقياس افصمي ولنفس البنود 
البيئة المصريةح حيث توصمت الدراسة إل  وجود ستة لدى عينة الدراسة من أطفال التوحد ب

 ، 8 -1عوامل لممقياس وىي: العامل افول: السموا النمطي، ويفمل بنود المقياس من  
 ، العامل ال الث: 12 -6العامل ال اني: سموا إيذاع الذات ويفمل بنود المقياس من  

الرابا: السموا الطقوسي   ، العامل11 -11السموا القيري: ويفمل بنود المقياس من  
 ، العامل الخامس: سموا الرتيب ويفمل بنود المقياس 16 -10ويفمل بنود المقياس من  

  209 -23 ، العامل السادس السموا المقيد ويفمل بنود المقياس من  01 -11من  

 ونتيجة ىذه الدراسة تؤكد صدق البناع العاممي لمنموذج افصمي لممقياس
Bodfish, Symons & Lewis (1999)  وىو أن المقياس يتكون من ستة عوامل تندرج

تحت عامل عا  وىو السموا التكراري، كما تتسق نتيجة الدراسة الحالية ما ما توصمت إليو 
والتي أجريت عم  عينة  Martinez, Gonzalez & Piqueras (2018)دراسة كل من 

إل  وجود ستة عوامل لممقياس وتوصمت  ،سبانيين  التوحد افمن أطفال احطرابات طي
كما تختم  نتيجة ىذه الدراسة ما الدراسات  البنود ومسميات العوامل وترتيبيا،ولنفس 

السابقة التي ت  عرحيا من حيث المكونات العاممية لممقياس سواًع توصمت ىذه الدراسات 
س، إت أن ىذه عوامل أو أربعة أو خمسة عوامل ولنفس بنود المقيا ةإل  عاممين فقط أو  ة 

الدراسات وأن كانت اختمفت من حيث عدد العوامل إت أنيا تتفق ما الدراسة الحالية في أن 
وتندرج جميعيا تحت عامل نفسيا مسمياتيا وب  تتحمن العوامل الستة 20بنود المقياس الد  

 السابقة9أو أك ر كما سبق عرحيا بالدراسات  عاممين   كاناوىو السموا التكراري، سواع  ،واحد

وىو  (Mirenda et al, 2010)وكما تؤكد نتيجة الدراسة الحالية ما أفار إليو 
ميما اختمفت نماذج العوامل المكونة لمقياس السموا التكراري المعدل إت إنيا تندرج تحت 

فقط أو  اواحدً  عامل عا  وىو السموا التكراري ولنفس البنود والمسمياتح سواع كان عامةً 
كما تؤكد نتيجة الدراسة الحالية  ،أو أربعة أو خمسة أو ستة عوامل لممقياس ةة  نين أو  ا

وجود تنوع في السموا التكراري وعد  تجانس لمسموكيات النمطية والتكرارية، وليس كما جاع 
دل بالدليل التفخيصي واإلحصائي لةحطرابات العقمية في اإلصدار الرابا والرابا المع
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ىتمامات المقيدة لفئة واحدة، وىو بذلا أن السموا النمطي التكراري واتى والتي تر  والخامس،
يفترض وجود تجانس ليذه افعراض السريرية فطفال احطراب طي  التوحد بفكل موحد، 

من الدراسات إل  عد  تجانس  تنوع  ذوي احطراب طي  التوحد في الك ير توصمت و ولكن 
ن من مقيدةح حيث يوجد عم  اف ل مجاتن مختمفالالسموا النمطي التكراري واتىتمامات ا

 -1السموا النمطي التكراري واتىتمامات المقيدة لدى ذوي احطراب طي  التوحد، وىما 
السموكيات عالية المستوى والتي تتعمق باإلصرار عم  التفابو والطقوس والسموا القيري9 

تتعمق بالسموكيات الحسية السموكيات ذات الترتيب أو المستوى المنخفض وىي التي  -1
  Georgiades, Papageorgiou & Anagnostou, 2010) 9والحركية التكرارية

ومن خدةل اسدتكمال التركدد مدن الخصدائص السديكومترية مدن خدةل اتتسداق الدداخمي 
عادة التطبيدق نجدد الدراسدة الحاليدة توصدمت إلد  وجدود خصدائص سديكومترية جيددة لمقيداس  وا 

كمينيكيددة فددي تحديددد اد عمييددا مددن الناحيددة البح يددة واإل لمعدددل يمكددن اتعتمددالسددموا التكددراري ا
سددات السددابقة السددموكيات التكراريددة لدددى أطفددال التوحددد، وىددي بددذلا تؤكددد مددا توصددمت إليددو الدرا

 9التي ت  عرحيا سابًقا

 التوصٌات 

ر بمفيو  اتىتما  ب عداد الورش التدريبية والت قيفية لمقدمي الرعاية وأولياع افمو  -1
السموا النمطي التكراري واتىتمامات المحددة لدى أطفال التوحد وكيفية اكتفافيا 

 وتفخيًصا مبكًرا وطرق عةجيا9 
العمل عم  إعداد برام  عةجية تستيد  خفض حدة السموا النمطي التكراري لدى  -1

 أطفال التوحد9
ال افسوياع حت  نرتقي بال قافة التوعية بالسموا التكراري لمفباب وافميات لدى افطف -0

 والوعي الصحي حول التوحد وأعراض السموا النمطي التكراري لدى أطفال التوحد9
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