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 :البحث  صستخمم
 خفددددد هدددددلدر سةلاسحدددددإ سةالةعدددددإ يةدددددب سةمجددددداي لألدددددب دجلةعدددددإ  ا دددددل   مدددددلاع   ة   دددددلر دددددد  

( و  ددلر 5سضددااسا سةم اددلك  م   ددر لع ددإ سةلاسحددإ  ددي  ةددلأ وافددلة ي     سضددااس لر سة دد   
لل ددل ك  سحددمخل ر  91-91اددر ول ددلا سلافددلي  ددل  ددعي  ماس   ك وافددلة ي     سضددااسا سةم اددل

( ل ددلام   ةلددإ 995سةلاسحددإ  اعددلط سضددااس لر سة دد    يلددلسلو سة لاددم(  عم دد ي سة اعددلط  ددي  
لألدددب ة ةدددإ و جدددلل هددد  سة رجدددل سل يو ولددداس  سة ددد  ك  سة رجدددل سةةدددل بو ولددداس  س حدددمعال ك  سة رجدددل 

ك   ألددع لددلل تألحددلم  ة   ددلر  يلددلسلو سة لاددم(سةةلةددمو ولدداس  خدد ي سة  ددلاك   ا ددل   مددلاع   
تألحددإ مجددلايل  سة دد    وه عمدد ك تألحددإك   ددل مضدد  ر تألحددلر سة ا ددل   سة  ضدد للر سةملةعددإو  98

 سضددددااس لر سة دددد    وحدددد ل  لل  وادددد لي  و  ددددلا سضددددااس لر سة دددد   ةددددلأ سلافددددلي     سضددددااسا 
سةمجةعةك  سةام(ل  -9لعي سةحأل ك  سةم الك  سة ا  ر سة لمتإ ل  لل     اسر سة   ك  د علر مج

سة   تدددددإك  سةمحألحدددددي لمحألحدددددي سةحدددددأل كل(ل  مدددددلاع لر س حدددددماخلنل  -1 د عدددددلر مجدددددلعي سةحدددددأل ك  
 -1 عئددإ سة دد  (ل    لاحددلر سة دد   سة دداعإ   -9 مددلاع لر سةمدد فطل    لاحددلر سة دد   سة دداعإ  

 -4ر سة    سة داعإ  لللسر سة حلن(ل    لاحل -3لللسر سة  لا(ل    لاحلر سة    سة اعإ  
ا مدعي  ستداسنسر   در س حددمعال   -5ا مدعي  ستداسنسر   در سة د  (ل    لاحدلر سة دد   سة داعإ  
سلافدددلي سةددد عي عخدددلد ي  دددي سة ددد   -9دددد  سة ددد لض(ل  سضدددااس لر سة ددد    ستددداسنسر   ست م دددل  

ج  إ سحدددمعال  سةافدددي وة دددلن سةألعدددي   ددد -1  فددداله (ل  سضدددااس لر سة ددد    ستددداسنسر   ست م دددل  
ددددداا  -3ل لمدددد  ة حددددمػاسو ددددد  سة دددد    ددددام وخدددداأ(ل  سضددددااس لر سة دددد    ستدددداسنسر   ست م ددددل  

 اد  ر سةمد فط  -4سة   لسة    ةحلللر   لم ا عألإل(ل  سضااس لر سة     ستداسنسر   ست م دل  
 وحددفار  لددل  سسة دد   ددد  سة  ددر سة اددلل(ل  تألحددإ خمل عددإ -5وة ددلن سة دد   ل ةددي م  ددي سةمدد فطلك 

ةدلأ وافدلة ي سةلاسحدإ لدي دجلةعدإ سة ا دل   سةمدلاع   ة   دلر دد  خفد  سضدااس لر سة د     ملئ 
 سضااسا سةم ال       
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 مقدمة:

سضددااسا اعددي سةم اددل هدد  سضددااسا   ددلئ  عم ددي   ت  لددإ  ددي سةخ ددلئ  مم ةددي ددد  
د  سةم س ي  سةمفللي س تم لل ك  س هم ل لر  سة  لةح سة اعلمك  سةحأل  علر سةم اساعإ سةا  ا 

 ,Irwanto, Rehatta  سةمددب م ددلو   دد  حددي سةاضددللإ    ددي  ألدد ث سةافددي ل ددا ةدد م حدد  سر 
Hartini& Takada, 2016, 22 عاسدددو سضددااسا اعددي سةم اددل  ةعددا  ددي سة ادد  ر (ل 

الأ ه ه س ضااس لر ه  سضااس لر سة   ك     ام  س ضااس لر سة  لا إ  سة ام  اإ   ك  س 
لل دددإ عجدددل ب سلدددداسل     سضدددااسا اعدددي سةم ادددل  دددي سضدددااس لر سة ددد     ددد ا   عدددام  الا دددإ 
 دددللداسل سةجدددللععيل اعدددم عجدددل ب  دددل عاددداا  دددي ةألةددد  سلافدددلي     سضدددااسا اعدددي سةم ادددل  دددي 

مددب  ااألددإ سة اسهاددإ  سة ألدد ث   ددل محددم ا سضددااس لر سة دد   خدد ي  ااألددإ سةاف ةددإ  محددم ا  ج دد  ا
لألدب  دلسا سةاعددلمل   دل ممفدل   سضددااس لر سة د   ددد   ااألدإ سة اسهادإ  معتددإ سةمػعداسر سةفحددع ة تعإ 

 &Baker, Richdale, Short  س تم للعددإ سةمددب عمجددا  ة ددل سةفددال ددد  مألددك سة ااألددإ 
Gradisar, 2013; Adams, Matson, Cervantes& Goldin, 2014 غ   ةك ددني (ل  ا

لددددلل سة ادددد م  سةلاسحدددددلر سةمددددب وتاعدددددر لألددددب  اددددد  ر  سضددددااس لر سة ددددد   ةددددلأ سلدددددداسل     
سضااسا سةم ال مرجل  ألعألإ تلس   الا إ    ا ات  مألك سة ا  ر  س ضااس لر  مأةعاسم ل سةحأل عإ 

   ( Baker& Richdale, 2015, 1774 لألع   

ددددداسل     سضددددااسا اعددددي سةم اددددل     ددددل  مم دددد ك وادددد لي  و  ددددلا سضددددااس لر سة دددد   ةددددلأ سل
 ددددج  إ سة ددددلن  س حددددمػاسو ددددد  سة دددد  ك   ددددج  إ سة الد ددددإ  س حددددم اسا ددددد  سة دددد  ك  س حددددمعال  
 سة م دددداا وة ددددلن سةألعدددديك  سة دددد   ة ددددلم   ددددعامك  سة جددددلط وة ددددلن سة  ددددلاك  و  ددددلا  دددد   غعددددا   م  ددددإ

 Irwanto, et al., 2016, 22)سة    ةدلأ سلافدلي      ل   ي سةخاأ سدماس  وي سضااس لر
 ددت ماددل    ددد  سةج ددا  ةأل ددل عاددلم  ددت سلافددلي اددلم ل سضددااسا اعددي سةم اددل ماددي  مدد خف  

سةجللععيك   ل و    ي سةخاأ وعضل  سدماس  وي   ل ج سة    ةلع   ما     ل ج سة    ةلأ سلافلي 
  ددب ة افددلي     سةجددللععيك  م تددل  مددلئ   مضددلا إ ددد  سة ادد م  سةلاسحددلر ادد ي وةددا سةج ددا سةة 

 ,Hodge, Carollo سضددااسا اعددي سةم اددل ددد  خفدد  و  ةعددللم سضددااس لر سة دد   ةددلع   
Lewin, Hoffman & Sweeney, 2014  ) 
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 مددىةا سضددااس لر سة دد   ةددلأ سلافددلي     سضددااسا اعددي سةم اددل   دد ام حددأل عإ لألددب  لدددإ 
جدددلةب ةدددلع     دددل عدددىلأ يةدددب  ددد ساب سة  ددد  سةتحددد بك  سة جادددد ك  س تم دددلل ك  سةحدددأل  بك  س  ف

 جل دددلم    دددي  ةعدددا  دددي سة اددد  ر سةحدددأل  عإ  س  فجلةعدددإ  س تم للعدددإ     وةددد ك    مدددىةا هددد ه 
سة ادد  ر   دد ام حددأل عإ لألددب سلافددلي دادداك  ددي ع مددل مأةعاهددل سةحددأل ب لألددب ت عددت وددداسل سلحددام 

 دد ام حددأل عإ لألددب  خل ددإ سة سةددلعي سةدد عي عمجاضدد ي ة  ست ددإ ماددلعلر داعددلم  ددي   ل ددل مددىةا  
سة  ساب سة فحعإ ة    ةي مجاض   ة حم علر  امفجدإ  دي سةضدػ اك  سةاألدوك  سةمد ماك  س  مئدلاك 

 ,Webster   ددل عجددل  ي  ددي س افددل  سة فددلنم سة سمعددإك  س خفددل  تدد لم اعددلم    ادد ي لددل  
Cumming& Rowland, 2017; Mannion& Leader, 2014 ) 

ةدلأ سلافدلي     سضدااسا اعدي سةم ادل يةدب مددأةعاسر    دل عدىلأ لد ج سضدااس لر سة د    
سعتل عدددإ لألدددب سة اددد  ر  س ضدددااس لر سة  دددلا إ اعدددم مادددي ادددلم لك  لألدددب حدددأل  علم   وة دددلن 

 ,Cohen, Conduit سة  ددلال   ددل  ددل عددىلأ يةددب ماحددعي تدد لم سةاعددلم ةددلأ هددى ن سلافددلي 
Lockley, Rajaratnam& Cornish, 2014 )  سضدااس لر سة د   وعضدل    ل  ل عدىلأ لد ج

 ,Tilford, Payakachat يةدب خفد  ادلم سةضدػ ا  سةمد ما سةد أ عمجدا  ةد  و ةعدلن و د اه  
Kuhlthau, Pyne, Kovacs, Bellando, ... & Frye,  2015 )   

 مشكمة الدراسة:

%  دددي ودددداسل سة تم ددتك  ع  دددل  تدددل وي هددد  31-11مددىةا سضدددااس لر سة ددد   لألدددب ادد سةب  دددي 
 ,Amaral% 86-44ةلأ     سضااسا سةم ال    ام   عام اعم مماس ض  ل  عي سة ح إ مامفت 

Dawson& Geschwind, 2011, 431 ل  ع  ػدب سشادلام يةدب وي سلافدلي     سضدااسا)
اعدي سةم اددل   عجدل  ي  ددي  اد ألإ  ساددلم داددا  دي سضددااس لر سة د    ة دد    عجدل  ي  ددي سة ةعددا 

 ( Cohen, et al., 2014اعلم      ا سي دمام  ي ه ه سة ا  رك  سةمب  ل محم ا  ج 

 ,Tsai, Chiang, Lee, Gau  ل والار  ملئ  سةجلعل  ي سة ا م  سةلاسحلر  ةي لاسحإ  
Lee, Fan, ... & Chiu (2012) ل  لاسحدإ Sivertsen, Posserud, Gillberg, 
Lundervold & Hysing (2012) ل  لاسحددإLimoges, Bolduc, Berthiaume, 

Mottron& Godbout (2013) ل  لاسحدإHumphreys, Gringras, Blair, Scott, 
Henderson, Fleming, & Emond (2014) ل  لاسحدإHodge, et al.,(2014) ل
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 ,Fadini, Lamônica, Fett-Conteل  لاسحدإ Baker& Richdale (2015) لاسحدإ 
Osório, Zuculo, Giacheti, & Pinato (2015) ر سة د    أاد لة ل يةدب س مادلا سضدااس ل

سة خمألفإ ةلأ سلافلي     سضااسا سةم ال  الا إ  للافلي سةجللععيك   ل و  ل م  ي و ةا ة لمل  
  ددا ا سة  ددر  و  ددل محددم ا  ج دد  لألددب  ددلسا سةاعددلمك   ددلي و اةهددل  ددج  إ س حددمػاسو ددد  سة دد   

م ة ددإ اا ددإ  م أل ددي  سة الد ددإ  س حددم اسا دعدد ك   ادد  ر سةمدد فط وة ددلن سة دد  ك  سةاددخعاك   
سةحددل عيك  س خفددل   ددلم حددلللر سة دد  ك  س حددمعال  سة   دداك  سة جددلط وة ددلن سة  ددلاك  س حددمعال  

 سة م اا وة لن سةألعي  

  ل  ل ر  ج  سة ا م  سةلاسحلر  جد ج سضدااس لر سة د   ةدلأ     سضدااسا سةم ادل  دي 
ل  Tilford, et al., (2015)إ لاسحدخد ي سحدمخلس   داس    ر  لدإ   دي و ةألدإ هد ه سةلاسحدلر 

ل  لاسحدددإ McLay, France, Knight, Blampied& Hastie (2019) لاسحدددإ 
Papadopoulos, Sciberras, Hiscock, Mulraney, McGillivray, & Rinehart 

 van Deurs, McLay, France, Blampied, Lang& Hunterل  لاسحدإ (2019)
 & ...,McCrae, Chan, Curtis, Deroche, Munoz, Takamatsu لاسحإ ؛ (2019)

Sahota (2020). 

 امب سآلي ة  مألو سضااس لر سة    ةلأ سلداسل     سضااسا اعي سةم ال س م لهدل   سهم ل دل  
  عداس ل ةد ةك عتدا وي ما دة سة اد م سة حدما ألعإ   د ام و  دا لألدب لاسحدإ سضدااس لر سة د   اعددم 

  سضددااسا سةم اددل   ةسةددر غعددا  سضدداإل   ددل يي ولدداس  سضددااس لر سة دد    ل  م ددل  ددألاس
م تدددل التدددإ   عدددام   لحدددإ شتددداسن لاسحدددلر   دددفعإ ةخ دددلئ     لعدددإ  تددد لم سة ددد   ةدددلأ     
سضااسا اعي سةم الل   ل م تل التإ   عام وعضل  ةم  ع   الععط  ضااس لر سة   ك   داس   

 Reynolds& Malow (2011)  ل و لر  ملئ  لاسحإ (  Cohen, et al., 2014 ةج ت ل 
لألدددب ضدددا ام يتددداسن  ةعدددل  دددي سة اددد م  سةلاسحدددلر اددد ي سضدددااس لر سة ددد   ةدددلأ سلافدددلي     

وعضددل  لألددب ضددا ام ةعددللم   Sivertsen, et al., (2012)سضددااسا سةم اددلل  و ددلر لاسحددإ 
سة لب  لضااس لر سة    ةلأ سلافلي     سضااسا اعي سةم ال  سةملخي ةج ت ل ة ل ة دل  دي 

لألدب و د   Mannion& Leader (2014) مدلئ  لاسحدإ اسر حدأل عإ   عدام لألدع  ل   دل و دلر مدأةع
عتددا وي م دددلو سةمدددلخ ر سةج تعدددإ  ضدددااس لر سة ددد    ددي خددد ي مجألدددع  سة سةدددلعي  عفعدددإ سحدددمخلس  
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سة ددلسخي سةج تعددإ  خل ددإ سةحددأل  عإ   ددلخي و ةددب ةجدد ج سضددااس لر سة دد   ةددلأ سلافددلي     
اعدم  (Anagnostou& Brian, 2015   دل و دل لألدب  ةدك  د    دي  سضااسا اعدي سةم ادلل

ساماسك وحا سلافلي     سضااسا اعي سةم ال د  ل ج سضااس لر سة     والا س يةب ضا ام
ةلأ وافلة    ي خ ي لل   ملاعا سة سةلعي لألب سةملخ ر سةحأل  عإ  سةمجألع عإ ةماحعي لدللسر 

 ا سةج ج سل ي  ضااس لر سة    ةلأ وافلة      لاحلر سة    سة اعإ  سةمب مرجل خ

ةج ج سضااس لر سة    ةلأ سلافلي     سلت  عإ سةم  وتاعر   سةلاسحلر سةجا عإ  ةاألإ   اس  
ك خفد  سضدااس لر سة د   ةدلأ هدى ن سلافدلي مج دي لألدب سةلاسحإ سةالةعإ دني كسضااسا سةم ال

ة  ك  وعضل  ةمأةعاسم دل سةحدأل عإ  س تم للعإ  سة فحعإعإ   سةحأل   سةت س امأةعاسم ل سةحأل عإ لألب ة  اس  
   لألب و ةعلن و  اه   سةالئ عي لألب اللعم  

  د  ض ن  ل ح و ع  ي  أل ام  ا ألإ سةلاسحإ سةالةعإ د  سةحىسي سةملةبو

 ددي خددد ي  ا دددل    سضددااسا سةم ادددلهددي ع  دددي خفدد  سضدددااس لر سة دد   ةدددلأ سلافدددلي      -
 ملاع   ة   لرم 

 همية الدراسة:أ 

 دددي سةلاسحددلر سةاسئددلم  سةاألعألدددإ سةمددب سهم دددر  -ددد  اددل ل لألددد  سة لاددم–مرجددل سةلاسحددإ سةالةعدددإ  -9
  لاسحإ  خف  سضااس لر سة    ةلأ سلافلي     سضااسا سةم ال 

م تددد  سةلاسحدددإ سةالةعدددإ س  م دددله يةدددب سضدددااس لر سة ددد    هةلاهدددل سةحدددأل عإ لألدددب ت س دددا سة  ددد   -1
   سضااسا سةم ال    سة خمألفإ ةلأ سلافلي 

م تدد  سةلاسحددإ سةالةعددإ س  م ددله يةددب ضددا ام م دد ع   دداس   ل تعددإ  ر  لددإ  ضددااس لر سة دد    -3
ةددلأ سلافددلي  سة  ددلا     سضددااسا سةم اددلك  سةمجدداي لألددب هةلاهددل س عتل عددإ لألددب  خمألددي 

 ت س ا سة    ةلع   

سة دد     ددل عحددللل ددد   ل ددر سةلاسحددإ سةالةعددإ  نلددلسل  م دد ع   اعددلط ةماددخع  سضددااس لر  -4
 سةماخع  سةل عو  ضااس لر سة    
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ماددل ي سةلاسحددإ سةالةعددإ سةمجدداي لألددب مددأةعا  ا ددل   مددلاع   ة   ددلر ددد  خفدد  سضددااس لر  -5
   سضااسا سةم السة    ةلأ وافلة ي     

 هدف الدراسة:

 لر هدلدر سةلاسحدإ سةالةعددإ يةدب سةمجدداي لألدب دجلةعددإ  ا دل   مددلاع   ة   دلر ددد  خفد  سضددااس
   سضااسا سةم الةلأ وافلة ي     سة    

 مصطمحات الدراسة: 

 اضطراب التوحد:  -1

سضااسا سةم ال ه  سضااسا   لئ  غعا  متل ط  لاتإ   عام عم ي  ا  ا د  سةمفللي    
س تم لل ك  سةم س ي  ااع  سةألف    غعا سةألف  ك  ت  ت ل حأل  علر  اا لر   اعإ  م اامل 

لي س تم لل   ي و اة سةخ لئ  سةمب م عة سضااسا سةم الك   ل وي  عرجل    ا سةمفل
   ا سةألػإ     ا سةالام لألب سحمخلس  سةحأل  علر غعا سةألف عإ   ةي سةم س ي سة  اأك 
سةمج عا س  فجلةب سة  لحا ةم  ع  سةمفلل ر س تم للعإ  ت سآلخاعيك  س   لا سةمجلاي(ك 

 هم ل لر  سةمفضع ر  سل ااإ سة ال لم  سة م اام مرجل  سةفاي د  سة الا إ  س حم ملكك  س
 ( Bagasra& Heggen, 2018,43س ضااسا  وعضل   ي سةخ لئ  سة  عةم ة ةك 

 اضطرابات النوم: -2

ماعا سضااس لر سة    يةب  ت  لإ  م  لإ  ي س ضااس لر سة ام اإ  لة   ك  سةمب مىلأ يةب 
 م  عرك   لم سة   ل سل ا سة أ ع م  ل      ا  ا ل أك  لل  سةاضل سة ام ا  ت لمك

 عجاي  ( American Psychiatric Association, 2013  ضجي د  سللسن خ ي سة  لا
سة لام سضااس لر سة    يتاسئع ل لألب و  ل لسةلاتإ سةم  عا ي لألع ل سةفال لألب  اعلط 

 سضااس لر سة    سة حمخل  د  سةلاسحإ سةالةعإل 
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 تدريبي لألمهات: برنامج -3

ستاسئعدددل   أ ددد   ا دددل    ادددل  ل  دددلر دددد  سةلاسحدددإ سةالةعدددإ سة ا دددل   سةمدددلاع   سة حدددمخل  اي جدددعر 
سلافلي     سضدااسا سةم ادلك مد  م د ع    مخاعاد  دد  ضد ن سلحدط سةجأل عدإك  عجم دل لألدب 

حدد ل  لك ي ددلسل سل  ددلر   ت  لددإ  ددي سة جأل  ددلر  سة جددلاي سة م  لددإ   ةددي سضددااس لر سة دد  ك  و
    اسر سة   ك  لللسر    لاحلر سة    سة اعإ(ك   ل عجم ل وعضل  لألب سحمخلس   ت  لإ  ي 
س حددددماسمعتعلر  سةف عددددلر  سة الضددددامك سة  ل اددددإ  سةادددد ساك سةج ددددي سةدددد ه بك سةمػ عددددإ سةاستجددددإك 
ك سة   تدددددإك سة ال دددددلمك سة  لاحدددددإك سةادددددمك سةمتلهدددددي لسةم ادددددبلك سة ست دددددلر سة  ةةعدددددإك سةمجةعدددددة(

  ت  لإ  ي سةملاع لر  مدلاع لر س حدماخلنك مدلاع لر سةمد فط(ك  سةا د  س تم للعدإ  تدلس ي 
 سة الا سة   امل   لي خف  سضااس لر سة    ةلأ سلافلي     سضااسا سةم ال 

 اإلطار النظري: 

ددل مف ددعألع ل ة ف دد    سةلاسحددإ  ه ددل سضددااسا سةم اددلك  عمضدد ي سشاددلا سة  ددا  ةأللاسحددإ لاض 
 س لر سة     سضاا 

 أواًل: اضطراب التوحد:

 دع ل عألب لا   ضااسا سةم ال  ي اعم مجاعف ك  س مالاهك  وح ل  ك  ماخع  ك  ل ت   

 تعريف اضطراب التوحد: ـ

سضااسا سةم ال  أ   سضااسا   لئ  عم عة  Schmeisser& Boeckers(2017,1لاي  
 ت ل و  لا  م اام  ي سةحأل  علر  ا  ا د    لاسر سةم س يك  سةمفللي س تم لل ك  ت 

 سة ال لمك   ألإ س هم ل لر  سل ااإ 

وي سضااسا سةم ال ه  سضااسا   لئ   Corrêa, Van de Gaag (2017, 29)   ا 
ل    عم ي   ت  لإ  ي سةخ لئ  ه     ا د  سةحأل ك س تم لل ك  سةم س ي غعا 

ةحأل  عإ سة م اامل  مخمألي ه ه سةخ لئ  سةجللأك  س هم ل لر سة ال لم  سة اعلمك  سل  لا س
 سخم دل    عاس  د  الم ل  عي سلداسل سة عي عجل  ي  ي  ةك س ضااسا 
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سضااسا سةم ال  أ   سضااسا عاعا يةب    ا  حم ا د   Chiang (2018, 1ي   لا 
سةم س ي  سةمفللي س تم لل ك  ت  ت ل و  لا  اعلم   ال لم   م اام  ي سةحأل  علر 

هم ل لر  سل ااإل  عخمألي  حم أ سةا  ا د  سةم س ي  سةمفللي س تم لل ك  سللسن  س 
سة جاد ك    لاسر سةم عي  عي سلداسل     سضااسا سةم ال اعم  تل وي سة    سةجاألب  سةألػ أ 
ةلأ سة ج       لللأ      تب  ةي سةجللععيك  ع  ل  تل وي  ةك سة    سةجاألب  سةألػ أ ةلأ 

 خا و ي  ي سة م حا سة ج  سآل

يةب وي سضااسا سةم ال ه  سضااسا   لئ  ل    ع  ي وي  Matson (2018,151) والا 
عىةا    ام حأل عإ لألب ت س ا  مجللم  ي ولسن سةفال   ل د   ةك سةالاسر سةألػ عإك  سة  لاسر 

مك  سهم ل لر س تم للعإك  سة  لاسر سةم عفعإك  سةالاسر سة جادعإك  ت  ت ل و  لا حأل  عإ  م اا 
 ال لم   حم امك     ا د  سةم س ي س تم لل ك  سحمتل إ غعا لللعإ ةأل ةعاسر سةاحعإ  ت 

    ا د  سةم ل ي سةاحب 

( وي سضااسا سةم ال ه  96ك 1198   ا ل ل سةجةعة سةحعل سةاخ ك  هعل  دماب  احب  
سةة م ح  سر سضااسا   لئ  ل   ك  ل ع مل ا سي اعلم سةفالك  م  ا ولاسض  خ ي 

سل ةب  ي سةج اك  و   عم عة  لةضجي د  ة ةإ  تل ر ائعحعإ ه     ا د  سةمفللي 
 س تم لل ك     ا د  سةم س ي سةألف    غعا سةألف  ك  و  لا  اعلم   ال لم  ي سةحأل  علر 

 ـ انتشار اضطراب التوحد:

اداي سة لضدب  ل در  حد إ سخمألفر سة حا سة الام   مالا سضدااسا سةم ادلك دفد  محدجع علر سة
ددالك  ة دي هد ه سة حد إ سامفجدر  اد لر ةعدللم   عدام  91111ة دي  5-1س  مالا مماس ض  ل  دعي 

 9د  س مالا سضااسا اعي سةم ال خ ي سةجال سل ي  ي سةااي سةادللأ  سةجادا ي ةم دي يةدب 
ة دي  9ةب %  ي لل إ سةح ليك  عاأ سة ج  وي ه ه سة ح إ مةلسل ةم ي ي9دال وأ  911ة ي 
 ( Waterhouse, 2013, 346 دال  68

ك  عداأ سةد ج  وي 4و9 ع ماا سضااسا سةم ال ةلأ سة   ا    ام و  ا  ي سش دلم   حد إ 
ةعدددللم هددد ه سة حددد إ ةدددلأ سةددد   ا  الا دددإ  لش دددلم  دددل ماتدددت يةدددب وي  ادددلععط   جدددلععا مادددخع  

 الا ددددإ  لش ددددلم  سضدددااسا اعددددي سةم اددددل  ةسةددددر ما ددددة   دددد ام   عددددام لألددددب خ ددددلئ  سةدددد   ا
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 American Psychiatric Association, 2013; Corrêa &Van de Gagg, 
2017)  

 ـ العوامل واألسباب والنظريات المفسرة الضطراب التوحد:

 مددةسي سلحدد لا  سةج س ددي سةمددب  ددل مددىلأ يةددب سش ددل إ  لضددااسا سةم اددل غعددا  جا دددإ لألددب 
اسا سةم ادل عاتدت يةدب سةج س دي  سلحد لا سة اسةعدإ  ت  سةمالعل يةب سآليك  عداأ سةد ج  وي سضدا

%  ددي ادل ر سةم اددلك  عحددم ل ي 91-31 سةج س دي سة اسةعددإ هد  سة حددئ ةإ   حد إ ممدداس ض  ددل  دعي 
ددد   ةددك لألددب لاسحددلر سةمدد سئ  سةمددب و  ددار  لحددم اسا ل ا  سحدد ل  سةج س ددي سة اسةعددإ   دد ام   عددام 

 ,Sala& Verpelli, 2016; Schmeisser& Boeckers دد  ادل م سضدااسا سةم ادل( 
سة عئعإ  وحد لا   دي سةد  لمك  وحد لا  (ل  ع  ل عاتج  سة ج  سآلخا يةب سةج س ي  سلح لا2017

(ل  ع  دل عى دل Kroncke, Willard& Huckabee, 2016وة لن سةد  لمك  وحد لا  جدل سةد  لم(  
لددي اددل م سضددااسا سمتددله ةلةددم لألددب و دد    ع  ددي وي ع دد ي ه ددلك حدد ا  اعددل هدد  سة حددئ ي 

سةم ال  ي ع  ي ه دلك و ةدا  دي حد ا   لةمدلةب ددني هد س س ضدااسا ع  دي وي  لمتدل  لدي مفللدي 
 &Schmeisserل 1195 دد    ددي سةج س ددي  سلحدد لا سة اسةعددإ  سة عئعددإ  لددللي ل ددل س   ا ددلك 

Boeckers, 2017 ل   دل ال ةدر سة  اعدلر سة جادعدإ مفحدعا وحد لا سضدااسا سةم ادل    دار)
 Theory of Mindوي سضددااسا سةم اددل  ددل عاتددت يةددب ضددجي    دد ا ددد    اعددإ سةجاددي 

(TOM) ك  سةم لحدددددك سة ا دددددةأCentral Coherence (CC) ك  سة  دددددلئي سةم فع عدددددإ
Executive Functioning (EF) ل 1195  لدللي ل دلس   ا دلكCorrêa& Van de 

Gaag, 2017)  

 تشخيص اضطراب التوحد:ـ 

 Diagnosticخع دب  سشا دلئ  ة ضدااس لر سة فحدعإ سةا جدإ سةخل حدإ  الل سةلةعي سةما 

and  Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (2013)  سة جددلععا
 سةماخع عإ  ضااسا اعي سةم ال  ه   لةملةبو

   ا  حم ا د  سةم س ي س تم لل   سةمفللي س تم لل  ل ا حعل لر  مجللمك  ع  ا  -و
 ا  ا  ي خ ي سة مل جإ سةالةعإ ةألفال و   ي خ ي سةملاع  سة  لئ  ة   ةك سة
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و  لا  ال لم   م اام  ي سةحأل  علرك  س هم ل لرك  سل ااإ  سةمب م  ا  ي خ ي  -ا
 سة مل جإ سةالةعإ ةألفال و   ي خ ي سةملاع  سة  لئ  ة  

 عتا وي م  ا سللاس  د  دمام سة    سة   ام  -ج

لل إ  لاتإ   عام   ألا  إ د  سة تل ر س تم للعإك  ع م  لي -ل سللاس  سةحل اإ    ا  س 
 ةألفال  غعاهل  ي سة تل ر سة   إ ة لسن سةالةب سة   عإك   

  ع  ي مفحعا سةا  ا  سللاس  سةحل اإ  ا ي ودضي   سحاإ سشلل إ سةجاألعإ    عاتت  -ه
(ل  مالم سشلل إ سةجاألعإ  سضااسا سةم ال  جل  سةا  ا  سللاس  سةحل اإ يةب سشلل إ سةجاألعإ

 ا ي   عا   م ااك  ةماخع   ت ل  مةس ي      ي سشلل إ سةجاألعإ  سضااسا اعي سةم ال 
 American  جل  دن   عتا وي ع  ي سةم س ي س تم لل  و ي  ي سة م  ت ة حم أ سة    سةجل  

Psychiatric Association, 2013, 50-51 ) 

 الوظيفية المترتبة عمى اضطراب التوحد:اآلثار 

عددىةا سضددااسا سةم اددل لألددب سلددداسل سةدد عي عجددل  ي   دد    دد ام حددأل عإك  عخمألددي هدد س سةمددأةعا 
 ددلخم ي سة ااألددإ سةج اعدددإل د تددل وي سلافدددلي سة ددػلا سةدد عي عجدددل  ي  ددي سضدددااسا سةم اددل  دددل 

إ سةددمجأل ك  خل ددإ سةددمجأل   ددي عدىلأ   دد ا سةاددلاسر س تم للعددإ   ددلاسر سةم س ددي ةددلع   يةددب يلل دد
خدد ي سةمفللددي س تم ددلل  و   ددي خدد ي سةمجددا  ةأل  س ددي سة خمألفددإ  ددت سل دداسيل  ددد  سة  ددةيك 
 تله  ع ا ي لألب ا معي  سالك  ع اه ي  ع فا ي  ي وأ مػععاسر  ل مالم دد  سة  دةيك   دل 

    د    ك  سةاللعدإ وي سة ا  ر سةاحعإ ةلع    ل مملسخي  مدىةا   د ام حدأل عإ لألدب و  دلا و أل د
سة ال إ ة     ةي ا  إ سةاجا(   لللم  دل م د ي   دلاسر سةم عدي ةدلع   و دي  دي  جدلي   دلئ  ل 
  ل  تل وي سة ج  لر سةالعلم سةمب م تل ةلع   د  سةمخاعا  سةم  ع   سةمجل ي  ت سةمػععا مىةا 

 لن سللألددب  ددي   دد ام حددأل عإ لألددب ما ددعأل   سةلاسحددب   ةددك امددب ددد  الةددإ سةادد ا     سةدد 
 سة م حا 

 ددد   ااألددإ سة ألدد ثك  ددل عجددل ب سلددداسل     سضددااسا سةم اددل  ددي  ددج  لر   عددام ددد  مااعددو 
س حدددما ي  حددد ا سحدددم اسا سةت ددد ل  لدددل  سة ا  دددإ ةدددلع  ك  لدددل   دددلام   لألدددب سش دددلسك  سةمتلعدددلك 
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 ددي  -لاألعدإامددب دد  الةدإ لدل   تد ل يلل دإ – عجدل ب سةجلعدل  دي سلدداسل     سضدااسا سةم ادل 
  دد ا ددد  سللسن سة فحددب  س تم ددلل   الا ددإ  ددأ اس    ددد   ااألددإ سة ألدد ث  ةددي سةاعددلم  سة جعاددإ 

    ام  حماألإك  سةج ي  س ةمالو    لئي  ال ي وتا 

 د  سلل دلا سة  عدامك  تدل وي سآلةدلا سة  عفعدإ  ضدااسا سةم ادل غعدا  جا ددإ  غعدا  ادللم 
ةا  اد  ر سةجةةدإ س تم للعدإ  سةم س دي   ةدي لدل  األد    يةب سآليك  ة ي  دي سة ام دي وي مدى 

 American Psychiatric ةأل حلللم  ي سآلخاعي( مأةعاس  حأل عل  لألب  ام   سةتح عإ  سة فحعإ 
Association, 2013 ) 

 عالج اضطراب التوحد:

هد    ي سةتلعا  لة  ا سشالام يةدب وي  ج د  سةمدلخ ر سةج تعدإ سةالعةدإ  ضدااسا سةم ادل
مددددلخ ر مجألع عددددإ  حددددأل  عإ ددددد  ا عجم ددددلك  م ددددلي هدددد ه سةمددددلخ ر   دددد ام لل ددددإ يةددددب ماحددددعي 
سةم س ددي  سةمفللددي س تم ددلل ك  خفدد  سةحددأل  علر سة  اعددإل  مخمألددي هدد ه سةمددلخ ر  ددلخم ي 

 ( Schmeisser& Boeckers, 2017سة اساي سةج اعإ ة داسل     سضااسا سةم ال  

 المستخدمة في عالج اضطراب التوحد مثل التدخالت السلوكيةوتوجد العديد من التدخالت 

؛ (Chiang, 2018  ممض ي سحمخلس  مجلعي سةحأل كك  ماألعي سةحأل ك سةما عابالتى  
   ام   عام د   ااألإ سةاف ةإ سة   ام  والتى تستخدم سةملخ ر سة  لئعإ  سة لخي سة  لئ (و

سةملخ ر و؛ (Chiang, 2018سةخل إ  ح سن  ت سلافلي سةجللععي و      س امعلتلر 
لألب ل    سحمخلس  س حماسمعتعلر سةحأل  عإ  سة جادعإ  جل ك  السلوكية المعرفية والتى تقوم

لاس ل  ةالةم  س  فجلةعإ ةمجأل  س حمتل إ  ا ي   سةج ي لألب ماتعت سةفال ةع  ي و ةا  لعل   س 
سةملخ ر سةػ سئعإ ؛ و(Chiang, 2018  لحا    ئ  ة  فجلي  سة   ي سة أ ع تل دع   

 سةمب ممض ي ضا ام سم لك     سضااسا سةم ال ة  ل  غ سئب عم  دع  لل    سةا عإ سةػ سئعإ(
 سةمب م تل د  سةا حك  Caseinك  سة لةعي Glutenم ل ي سلاج إ سةمب مام أ لألب سةتأل معي 

 &Reichow, Doehring, Cicchetti سةاجعاك  سةا دليك  سةأل يك  ت عت   متلر سلة لي  
Volkmar, 2010; Williams, 2011  وت ةم سةم س ي سة جةة (ل   ل سحمخل  سة ج

 Augmentative and Alternative Communication Systems (AAC) سة لعي 
 ت     سضااسا سةم ال ةماحعي   لاسر سةم س ي   ةي وت ةم ي ملج  م ةعل سة   ك    ل  
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ك  ماحعي سة  لاسر س تم للعإ   ةي ) سةملاعط سةالئ  لألب سة   ع ما سةم س ي  م للي سة  اك
   تإ سةفعلع ك  ااعاإ سةحع لاع  و  سةحال سة  ب(ك  وعضل  ماحعي   لاسر سةم عي    لاسر 

 &Lancioniسةاعلم سةع  عإ   ةي سة    سة جم لم لألب سة  اك     تإ سةفعلع ك  سة ا  ي(  
Singh, 2014 ) 

 طرابات النوم:ثانيًا: اض

دع ل عألب لا   ضااس لر سة د    دي اعدم س مادلاهلك  وحد ل  لك  خ لئ د لك  ماخع د لك 
  ل ت ل 

 ـ انتشار اضطرابات النوم:

عرجل سلافلي     سضااسا سةم ال و ةا لاضإ ةإل دل إ  لضدااس لر سة د    الا دإ  للافدلي 
م عجددل ب ادد سةب ةألةددب هددى ن سلافددلي سة  لئعددإ سلخدداأ اعدد رسةجددللععي  سلافددلي     س ضددااس ل

مااع دددل   دددي سضدددااس لر سة ددد   اعدددم م  دددا ةدددلع   دددد  حدددي    دددام  محدددم ا ل دددا  اسادددي سةاعدددلمك 
    ام لل إ مماس ض  ح إ س مالا سضدااس لر سة د   ةدل  سلافدلي     سضدااسا سةم ادل  دل  دعي 

44-83  %Nicolaidis, Kripke& Raymaker, 2014 ) 

جددد  سة اددد م  سةلاسحدددلر وي  دددي و ةدددا سضدددااس لر سة ددد   س مادددلاس  ةدددلأ   دددل و  دددار  مدددلئ   
%ك  سة جدددلط 45%ك  س حدددمعال  سة   دددا 54سلافدددلي     سضدددااسا سةم ادددل هددد   ال  دددإ سة ددد   

%ك ةدد  عددأمب  جددل  ةددك سضددااس لر 15%ك  سضددااس لر سةمدد فط سة ام اددإ  ددلة    31وة ددلن سة  ددلا 
عال  وة ددلن سةألعديك   دج  إ سة الد ددإ  س حدم اسا ددد  سة د   سلخداأ  ةددي   دا  دلم سة دد  ك  س حدم

 & ... ,Brentani, Paula, Bordini, Rolim, Sato, Portoleseسةألعألدب  سة د  ك  سةم د ي 
McCracken, 2013; Klukowski, Wasilewska, & Lebensztejn, 2015  ) 

 ـ العوامل واألسباب المؤدية الضطرابات النوم: 

سة ل  إ  اسن سضااس لر سة    غعا  جا دإ  غعا  اللم م ل دل    ةسةدر  مرجل سةج س ي  سلح لا
غعددددا  سضدددداإ امددددب سآليك  م تددددل سةجلعددددل  ددددي س دماسضددددلر  سة  اعددددلر سةمددددب ال ةددددر مفحددددعاهل  
   ددد ام لل دددإ  دددل م دددم  سضدددااس لر سة ددد    معتدددإ سةمفدددلل ر سة جادددلم  دددعي سةج س دددي سة ع ة تعدددإك 
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   دع ددل عألددب (Kaplan& McCrachen, 2012 إك  سلحدداعإ  سة فحددعإك  س تم للعددإك  سة عئعدد
 م ضعح  ةكو

دددددداسة العوامـــــل البيولوجيـــــة:  -9  ةدددددي سةاددددد    سة ع ةددددد تب  سةتع دددددب سة دددددام ا  م  عدددددر ي مدددددلج  س 
سةعا إ(  سة أ  ل عىلأ  ضااس لر سة   ك -سة ع م  عي  ها  ي  حئ ي لي م  ع  ل ام سة   

ر سامفلك يداسة   ت ل سة ع م  عي خ ي دمام سة  لا   ل و  ار  ملئ   ج  سة ا م  سةلاسحل
 س خفلض  خ ي دمام سةألعي ةلأ سلداسل     سضااسا اعدي سةم ادل   دل عدىلأ ة جل دلم    دي 

  دل ع  دي  (لCohen, et al., 2014; Frye& Rossignol, 2016سضدااس لر سة د    
لاسر سةج  عإ د  سةدل لث  مػععدا وي عحله   عىل  سةا    سة ع ة تب  سة اسةب يةب مػععا سة ح

  عإ سةل لث و  سة ع علن سةخل إ   ل(ك  خألدي سةػدلم سة خل عدإك  سةػدلم سة  اعدإ   لةمدلة  ادل م 
 ,Cortesi, Giannottiسضددااس لر سة دد   ةددلأ سلافددلي     سضددااسا اعددي سةم اددل  

Ivanenko & Johnson, 2010  ) 

لم  ددي  جدد  س ضددااس لر سة فحددعإ  سةحددأل  عإ  ددل مدىل  سة جل ددالعوامــل النفســية والســموكية:  -1
 ةي سةاألوك  س  مئلاك  سضااسا سة ةسجك     ا س  م له سة  دا ا  لة ادلا سةةسئدل     وةد  
يةدددددب سضدددددااس لر سة ددددد  ك   دددددل وي م دددددل ي  جددددد  سلل عدددددإ  سةجادددددل عا سة حدددددمخل إ دددددد  لددددد ج 

 ,Veatch  ضدددل   دددل عدددىلأ  ضدددااس لر سة ددد   وع Fluoxetineس ضدددااس لر سة فحدددعإ  ةدددي 
Maxwell-Horn, & Malow, 2015 ) 

م تل سةجلعل  ي سة ا  ر سة اعإ سةم   ل مىل  يةب العوامل المرتبطة بالناحية الصحية:  -3
سضددددااس لر سة دددد    ةددددي  ادددد  ر سةت ددددلة سة ضدددد مبك  س  حددددلكك  س امتددددلك سة اعئددددبك  وةدددد  

اسا ل ألعددددددإ سلعدددددد ك سلحدددددد ليك  سةحددددددجلي  سةا دددددد ك  سة دددددداكك  سة   ددددددلر سة اضددددددعإك  سضددددددا
 &Reynolds& Malow, 2011; Blackmer  سةاحلحدعإك  و داس  سةت دلة سةم فحدب 

Feinstein, 2016 )  

 ددددل مددددىلأ  جدددد  سةج س ددددي سلحدددداعإ سةحددددأل عإ يةددددب  جل ددددلم سلافددددلي  ددددي العوامــــل األســــرية:  -4
  سضددااس لر سة دد    ةددي سة  لاحددلر سةخلائددإ ددد  ما عددإ سلافددلي سةمددب   مددىلأ يةددب   لاحددم 

  ( Richdale& Schreck, 2009 ةجللسر سة    سة اعإ سةتعلم 
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عدداأ سةدد ج  وي العوامــل الشخصــية رالمرتبطــة بخصــاضص وأعــراض اضــطراب التوحــد(:   -5
سضدااس لر سة دد    دل ماتددت يةدب اددلم ولداس  سضددااسا سةم ادل  سةحددأل  علر سة ام ادإ  دد   ةددي 

ةع  عدإ   ال  دإ سةمػععدا(ك   ال  ددإ لدل  سةادلام لألدب سةضد ا سةد سمبك  سةمة عددر لألدب سلادلسم س
س  ماددلي  ددي   لاحددإ سل ادداإ سةع  عددإ سة  لاعددإ يةددب سل ادداإ سةألعألعددإ   ددل دع ددل سة دد  ك    دد ا 
سةم س يك   ا  ر سة جلةتدإ سةاحدعإك  سةاحلحدعإ سةادلعلم ةألض ضدلن سةخلاتعدإك  سةاحلحدعإ 

 (  Veatch, et al., 2015; Fadini, et al., 2015 سةالعلم ةألض ن 

 ـ تأثير اضطرابات النوم راالضطرابات والمشكالت الناجمة عن اضطرابات النوم(:  

  مددىةا سضددااس لر سة دد   لألددب سةافددي دادداك  ددي  ددل ع مددل مأةعاهددل لألددب سة سةددلعي   لدددإ وددداسل 
 سلحام وعضل ك  دع ل عألب م ضعح  ةكو

ر يةددب وي سضددااس لر واددلار  مددلئ  سة اد م  سةلاسحددلتــأثير اضــطرابات النــوم عمــى األســرة:  -9
سة    ةلأ سلافلي     سضااسا سةم ال مدىةا   د ام حدأل عإ لألدب سة  دلئي  سللسنسر سلحداعإك 
  ددل مددىل   ضددااس لر سة دد   ةددلأ سة سةددلعيك  ةعددللم  حددم علر سةمدد ما  سةضددػ ا  س  فجددلي ةددلع   

ىةا لألددب سةاللعددإ  ةددلأ ت عددت وددداسل سلحددامك  م دد عي سمتلهددلر حددأل عإ  ادد  وافددلة   سل ددا سةدد أ عدد
سة ااإ ة  ك     ام لل إ  دل مدىلأ سضدااس لر سة د   ةدلأ سلافدلي     سضدااسا سةم ادل يةدب 

 ,Tilford, et al., 2015; Ghanbari& Rezaei س خفدل  تد لم سةاعدلم ةدلأ وحداه  
2016 )  

مددىةا سضددااس لر سة دد   ةددلأ سلافددلي لألددب ت عددت تــأثير اضــطرابات النــوم عمــى األطفــال:   -1
 دددا سة  ددد  ةدددلع  ك دجألدددب  حدددم أ سةت س دددا س تم للعدددإ  سةحدددأل  عإ وادددلار  مدددلئ  سةجلعدددل  دددي ت س

سة ادد م  سةلاسحددلر يةددب وي سضددااس لر سة دد   ةددلأ سلافددلي     سضددااسا سةم اددل  ددل مددىلأ يةددب 
ةعدددللم مفددددل   اددددلم ولدددداس  سضددددااسا سةم ادددل  ةددددي سةحددددأل  علر سةم اساعددددإك   ددددج  لر سةم س دددديك 

إك دضددد   لدددي ةعدددللم سةحدددأل  علر سة م عفعدددإ  ةدددي يعددد سن سةددد سرك     دددلر  سة دددج  لر س تم للعددد
سةػضاك  سةجل سي   ةك  الا إ  للافلي     سضااسا سةم ال سةد عي   عجدل  ي  دي سضدااس لر 

ل  لألدب  حدم أ سةت س دا سةجاألعدإ سة جادعدإ  تدل وي سضدااس لر (Baker, et al., 2013 سة د   
  ددددلئي سةجاألعددددإ سة جادعددددإك  سة جلةتددددإ سة جادعددددإك  سةما ددددعي سة دددد   مددددىةا   دددد ام حددددأل عإ لألددددب سة



 (1930 -1197، 0201، إبريل  1، ج 5، ع 3)مج   جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

9693 
 

سل للع   ةلأ سلافلي  سة  لال   دل وادلار  مدلئ  سة اد م  سةلاسحدلر يةدب وي سضدااس لر سة د   
ةلأ سةجللععي مىةا لألع      ام حدأل عإ  متجأل د  غعدا  دللاعي لألدب س  م دله  سةما عدة دد  سة دي 

 ,Deliensمدد  ا  سةمخاددعا  سللسن سةجددل  دد  سة لاحددإ  سة لاحد ك   ددل عجددل  ي  ددي  اد  ر سة
Leproult, Schmitz, Destrebecqz, &Peigneux, 2015 ل  لألدب  حددم أ سةتل ددا)

س  فجلةب والار  ملئ   ج  سة ا م  سةلاسحلر يةب وي     سضااسا سةم ال سة عي عجل  ي  ي 
لا دإ  دأ اس    سةد عي   عجدل  ي  دي سضااس لر سة     ل ع    س و ةا لاضإ ةإل ل إ  ل  مئلا  ا

سضددااس لر سة ددد  ل   ددل  دددل مددىل  سضدددااس لر سة دد   يةدددب  حددم علر  امفجدددإ  ددي  ألدددو س  ف دددليك 
 سضددددااسا سة حدددد سط سةا دددداأك  لددددل  سةاددددلام لألددددب ضدددد ا سةدددد سرك  س حددددمتل لر س  فجلةعددددإ غعددددا 

 سة داعإ دادل و ل لألدب  حدم أ سةت س دا سةتحد عإ  (لKotagal& Broomall, 2012 سة  لح إ 
مىل  سضااس لر سة    يةب سةجلعل  ي سآلةلا سةحأل عإ سةضلام لألب  اإ سةفال  ةي سامفلك ضػا 

  (Klukowski, et al., 2015  سةل ك  سش ل إ  لةح ا ك     ا سةم ةعي سةػ سئ 

 ـ تقييم اضطرابات النوم:

سا سةم ادددل م تدددل  دددج  إ دددد  ماعدددع   مادددخع  سضدددااس لر سة ددد   ةدددلأ سلافدددلي     سضددداا 
 حدد ا  ددج  إ سةم س ددي سةألف دد   ج دد ك   ددل وي سلافددلي وة ددلن  ااألددإ سة  دد  سةجددللأ   ع  دد    

(ل Klukowski, et al., 2015   حدلاإ   دا  دل ع دا ي و  عادجا ي  د  وة دلن دمداسر  د     
  عا ة ماعع  سضااس لر سة    لألب  اساي سة   ك  سل ااإ سةتح عإ سةمب مادلم وة دلن سة د    ةدي
اا ددددإ سةجع ددددعيك   اددددلا لضدددد ر  وتددددةسن سةتحدددد ك   اددددلا   تددددلر سة دددد ك   حددددم علر سةمادددد ت 
 لل حددتعيك  سة ددلن  س حددمػاسو ددد  سة دد  ك   ددج  إ س حددم اسا ددد  سة دد   وة ددلن سةألعدديك  س خفددل  
سة ددددلم سةة  عددددإ ةأل دددد     ألددددإ لددددلل حددددلللر سة دددد  (ك  س حددددمعال  سة م دددداا  ددددي سة دددد   وة ددددلن سةألعدددديك 

  (Fadini, et al., 2015 سة   اك  سة جلط وة لن سة  لا  س حمعال  

 م تدددل سةجلعدددل  دددي سلل سر  سلت دددةم سةمدددب محدددمخل  دددد  ماعدددع  سة ددد    ةدددي احددد  سة ددد ك  ت دددلة 
ل   ل مجم ل وغألا سة ا م  سةلاسحلر لألب لاسحإ Polysomnographyسخم لاسر سة    سة مجلل 

 ددد  اسر  ع  عدددلر سة ددد  ك   دددي واددد ا سة ادددلععط سضدددااس لر سة ددد    دددي خددد ي مادددلاعا سة سةدددلعيك   
سة حددمخل إ ددد  ماعددع  سضددااس لر سة دد   ةددلأ     سضددااسا سةم اددل سةماعددع  سةحددأل  ب  ضددااس لر 

 Behavioral Evaluation Disorders of Sleep (BEDS), Schreck,etسة د   
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al.,2007 ل  سحم علي لدللسر  د   سلافدليChildren’s Sleep Habits Questionnaire 
(CSHQ), Owens, et al.,2000   ل  سة اعدلط سلحداأ ةجدللسر سة دFamily Inventory 

of Sleep Habits (FISH), Malow, et al.,2009 رMannion& Leader, 2014; 
Irwanto, et al., 2016)    

 ـ أنواع وأنماط اضطرابات النوم:

 دع ل عألب لا  ة ج  و  سك  و  لا سضااس لر سة   و

اسا يعادلك سةحدللإ سة ع ة تعدإ  سضدااسا سة د    سةعا دإ(و   دي ولاسضد  مدأخا  ااألدإ سضا  -9
سة      ةي  ج  إ س حمػاسو د  سة   (ك   ااألإ سة د   سة مال دإ  سة   دام   ةدي سة د   سة   دا  دت 
س حمعال  للم  اسر(ك  لل  س م ل  سة     س حمعال     ةي سة  ا غعا سة  م   ةأل     س حمعال  

 (.American Psychiatric Association, 2013, 390ر (

 ج  إ س حمػاسو د  سة    و  مدأخا س حدمػاسو دد  سة د  ك   دج  إ سلاوو   ي ولاسض    -1
س حم اسا د  سة   ك  س حمعال   ي سة    د    ر    اك  سةاج ا  لةمجا  س اهلوك   دج  لر 

  (American Psychiatric Association, 2013, 362 س  م له  سةما عة  سةم  ا

 Apnea اددددد  ر سةمددددد فط سة ام ادددددإ  دددددلة   و   دددددي ولاسضددددد ل س اادددددلك  م  دددددي سةمددددد فط   -3
 س خفل    ألدإ مدلدو  Hypopneaس  حلسلأ  غعلا ملدو سة  سن( وة لن سة   ك  ضجي سةم فط 

 Americanسة ددد سن(ك  سةادددخعاوسةأل لمك  سة جدددلط وة دددلن سة  دددلاك  سةادددج ا  لةمجدددا  سشاهدددلو  
Psychiatric Association, 2013, 378-379 ) 

سضددااسا سة جددلط سة فددااو   ددي ولاسضدد  ادد ي دمددام سة دد   ل ةددا  ددي محددت حددلللر ع  عددل ك  -4
 سة دددددد   سةدددددد يالسأ وة ددددددلن سة  ددددددلاك  سة جددددددلط وة ددددددلن سة  ددددددلاك   ددددددج  إ س حددددددمعال  ددددددد  سة دددددد لض 

 American Psychiatric Association, 2013; Gregory& Sadeh, 2016 ) 

  دددي ولاسضددد  اا دددإ سةجدددعي سةحددداعجإك  سةحدددعا : Parasomnias  خادددي سة ددد  (  لاسحددد   عل -5
وة ددلن سة دد  ك  م دد ا سةجدداو وة ددلن سة دد  ك  سة دد س عطك  ااددي سلحدد ليك  س حددمعال   ددت سة دداس  

 American Psychiatric Association, 2013; Veatch, et al., 2015     ) 
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م اددإ  ددلة   و   ددي ولاسضدد  م أل ددي سةحددل عيك  ددت اا ددإ سلادداسيك سضددااس لر سةاا ددإ سة ا   -6
 ( Gregory& Sadeh, 2016, 298   اا لر  م اام د  سلااسي  سةت ك  سةاوط

 ـ عالج اضطرابات النوم:

م لي سةملخ ر سةحأل  عإ ةج ج سضااس لر سة    سةج دي لألدب ماحدعي المداخل السموكية:   -9
لاحلر سة اعاإ ةأل     سةمب عاألو لألع ل   لاحلر سة    سة     ي خ ي سةملاعا لألب سة  

سة اعإل  ممض ي   لاحلر سة    سة اعإ سةمب محمخل  ةج ج سضااس لر سة    ةلأ     
سضددااسا سةم اددل  سةمددب عتددا وي ع فدد هل  عا ا ددل سة سةددلعي  دد    ددي  عئددإ سة دد     ةددي  دد   

لددللسر سة  ددلا   ةددي مت ددا (ل   Blackmer& Feinstein, 2016 هددل ن غادددإ سة دد  (  
 لدللسر سة حدلن   ةدي لدل  م دل ي (ل Reynolds& Malow, 2011(  سة د   وة دلن سة  دلا

 ,Driver, Gottschalk, Hussainسة اا  لر سةمب مام أ لألب سة لدععي و  سةال    ل(  
Morin, Shapiro& Van Zyl , 2012 ل  ستداسنسر  دل   دي سة د     ةدي سةافدل  لألدب)

  ( Nicolaidis, et al., 2014  ا مع ب ةأل   ( تل ي ةل ر 

 محددمخل  سة ددلسخي سةحددأل  عإ سةتددلس ي سة  دداعإ ةمددلاعا سلافددلي     سضددااسا سةم اددل لألددب 
تدداسنسر  ددل   ددي سة دد    خل ددإ  ددت سلافددلي سةدد عي عحددمتع  ي ةأل ددىةاسر سة  دداعإ  ادد ي  لددللسر  س 

ل ع  ددي مددلاعا سة سةددلعي ل   دد(Reynolds& Malow, 2011 ودضددي  ددي سة ددىةاسر سةحدد جعإ 
لألددددب   لاحددددإ  جدددد  سةحددددأل  علر  س تدددداسنسر سةمددددب محددددللل ددددد  لدددد ج سضددددااس لر سة دددد    ةددددي 

ك  تددلس ي س حددمعال ك   م اددب   ددر سة   وم اددب   ددر سة دد   Extinctionسةمتلهددي  سةم اددب( 
 ( Vriend, Corkum, Moon& Smith, 2011 ت م ألفإ س حمتل إك  م اب سةمافعة  

ع  ددب  لحددمخلس  لاددلا سة ع مدد  عي ددد  لدد ج سضددااس لر سة دد   ةددلأ     ل الدواضيــة: المــداخ -1
 31سضااسا سةم الك لي  حم علم  م  ي   خفضإ ةلع    ا ي غعا ا عجبك  عم  م ل ة    ي 

ل عاإ  ي سة   ل   ي سةتدلعا  لةد  ا وي سة ع مد  عي عحدمخل  وعضدل  دد  لد ج  ت  لدإ  ر  لدإ 
اس لر سةج دد عإ  سة فحددعإك  سةاألدداك  سل لعددإ سةل  عددإك  سةم ةعددي سةػدد سئب  ددي سل دداس   س ضددا

 Nicolaidis, et al., 2014; Klukowski, et al., 2015 ل دل سحدمخلس  سلل عدإ   )
 سةجال عا ةج ج سضااس لر سة    ةلأ     سضدااسا سةم ادل ع  ػدب سةاد ا  دي سآلةدلا سةتل  عدإ 

سامفدددلك ضدددػا سةدددل ك  س خفدددل     دددلل  سةمجدددا  سةخ ددد يك ة دددل  سةمدددب  دددل ممضددد ي سةادددج ا  ل ت
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  ضدددلر سةاألددداك  ولدددا  ضدددعو سةمددد فطل   ةدددك لي سضدددااسا اعدددي سةم ادددل هددد  سضدددااسا 
ل دد     لةمددلةب ع دد ي سة  ددل عي  دد  و ةدددا لاضددإ ةألمددأةا  لآلةددلا سةتل  عددإ ة ل عددإ  سةجادددل عا 

 & ,.Klukowski, et al., 2015; Armstrong, K., Rowe, M  الا دإ  لةجدللععي 
Kohler, 2015 ) 

 The American Academy of  دل و  در سل للع عدإ سل اع عدإ ةادا  ول عدإ سة د   
Sleep Medicine  جل  سحمخلس  سة ا  لر سةل سئعدإ  خعدلا و ةدب ةجد ج سضدااس لر سة د   ةدلأ 

عإك سلافليك  د  الةإ سحمخلس  ل ع  ب  دأي م دلاا  لحدمخلس  اداو  وحدلةعا سةجد ج سةحدأل  
 (  Armstrong, et al., 2015, 1057  وي عم  سحمخلس  ل ةفمام ة  عإ   عام 

 ـ بحوث ودراسات سابقة:

 & ,Humphreys, Gringras, Blair, Scott, Henderson, Flemingلاسحدإ 
Emond (2014)  ك 995ك 89ك 69ك 41ك 31ك 98ك 6 ه  لاسحإ ا ةعإ  ا ار د  ول لا

ي لألددب و  ددلا سة دد   ةددلأ سلافددلي     سضددااسا اعددي سةم اددل ادد اس ( هددلدر يةددب سةمجددا  941
افد    افألدإ  دي     سضدااسا اعدي سةم ادلك  39 و اس    سةجللععيك  م   ر لع إ سةلاسحإ  دي 

لل دددل ك   سةدددلع  ك  99اددد  ا   6افددد    افألدددإ  دددي سةجدددللععي ماس ادددر ول دددلاه   دددل  دددعي 7143 
لم سة د   دد  حدي سةاضدللإ  دعي سلافدلي      وحفار  ملئ  سةلاسحإ لي لل   تد ل ددا و دد   د

سضددااسا اعددي سةم اددل  سلافددلي سةجددللععيك  وي سلافددلي     سضددااسا اعددي سةم اددل عخمألفدد ي 
اد اس     د ام خل دإ دد  س خفدل   31لي سلافلي سةجللععي دد  و  دلا سة د   خل دإ دد  ل دا 

سةألعألددإ سة ساددلم(ك  وي سلافددلي   دداسر و  و ةددا ددد  3 ددلم سة دد  ك  س حددمعال  سة م دداا وة ددلن سةألعددي  
لل دل  ع دل  ي و دي  دي و داس     99اد اس   امدب  39    سضااسا اعي سةم ال د  سلل لا  ي 

ل عادددإك  و ددد    ددد ام لل دددإ محدددم ا  اددد  ر سة ددد   ةدددلأ  43-97سةجدددللععي   دددلم ممددداس ض  دددل  دددعي 
 سلافلي     سضااسا اعي سةم ال امب  ااألإ سة اسهاإ 

يةدب  Hodge, Carollo, Lewin, Hoffman & Sweeney (2014) هدلدر لاسحدإ 
سةمجددداي لألدددب ل ا  وةدددا سةج دددا دددد  سة ددد   ةدددلأ سلافدددلي     سضدددااسا اعدددي سةم ادددل  سلافدددلي 

 ددي سلافددلي     سضددااسا اعددي سةم اددل  و  ددلم  ك  918سةجددللععيك  م   ددر لع ددإ سةلاسحددإ  ددي 
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لل دددل   مددد   97-3سلافدددلي  دددل  دددعي  دددي سلافدددلي سةجدددللععي  و  دددلم  ك  ماس ادددر ول دددلا  918 
ول س (  سةفئإ  9-6ول س (  سةفئإ سة م حاإ   5-3ماحع    يةب ة ةإ دئلر ل اعإ سةفئإ سة   ام  

لددل (   وحددفار  مددلئ  سةلاسحددإ لددي وي سلافددلي     سضددااسا اعددي سةم اددل  97-91سة مددأخام  
اتدإ   عدام  خل دإ دد  سلل دلا  لم        ألعألإك   ل و    عجل  ي  ي    ا دد  تد لم سة د    ل

ولددد س   الا دددإ  دددأ اس    سةجدددللععيك   دددل ةددد  مددد خف  و  مادددي سضدددااس لر سة ددد   ةدددلأ  9-6 دددل  دددعي 
سلافلي     سضااسا اعي سةم ادل  دت مادل    دد  سةج دا   ةدك لألدب ل دط سلافدلي سةجدللععي 

ةلأ سلافدلي      سة عي عماحي   ا        ت مال    د  سةج اك  و لر سةلاسحإ لألب وي سة   
 سضااسا اعي سةم ال ع ةي  ا ألإ   عام ةلع    الا إ  أ اس    سةجللععي 

 ... ,Tilford, Payakachat, Kuhlthau, Pyne, Kovacs, Bellando لاسحإ  هلدر
& Frye (2015)   يةب سةمجاي لألب دللألعإ  ا ل   د  ل ج  ا  ر  سضااس لر سة    ةدلأ

 ادلك  وعضدل  سةمجداي لألدب هةدلاه غعدا سة  لادام لألدب تد لم سةاعدلم ةدلأ سلافلي     سضااسا سةم
 ي     سضااسا سةم ال ماس ار ول دلاه   114 ال ب سةاللعإ ة     م   ر لع إ سةلاسحإ  ي 

 اد  ر  وحدفار  مدلئ  سةلاسحدإ لدي دللألعدإ سة ا دل   سةج تدب دد  لد ج  لل دل ك 97-4 ل  عي 
  سضااسا سةم ال    ام   لاامك  ماحعي ت لم سةاعدلم ةدلأ سضااس لر سة    ةلأ سلافلي      

  ال ب سةاللعإ ة      ام غعا   لاام 

 هد  لاسحدإ مم جعدإ سحدم ار ة دلم لدل عيك هدلدر  Mannion& Leader (2016) لاسحدإ 
يةدب  مل جددإ مادد ا س ضدااس لر سة فحددعإك   ادد  ر سة دد  ك  ولداس  سةت ددلة سة ضدد بك  سة دداك 

 دي  56اعي سةم ال ةلأ سلافلي  سة اسهاعي   م   ر لع إ سةلاسحدإ  دي  سة  لا إ  ضااسا
 99-5 ي سش لم( ماس ار ول دلاه   دل  دعي  7 ي سة   اك   49    سضااسا اعي سةم ال  

%ك  وعضددددل  سحددددم اسا 5 99لل ددددل ك  وحددددفار  مددددلئ  سةلاسحددددإ لددددي سحددددم اسا  ادددد  ر سة دددد   ةددددلأ 
وداسل سةلاسحإك   ل و د ح ودداسل سةلاسحدإ و ةدا يداسادل   ي  8444سضااس لر سةت لة سة ض ب ةلأ 

ددد  م ددل ي سةاجددل   جددل لددل عي  ددي سة مل جددإ  الا ددإ  فمددام  لسعددإ سةلاسحددإ اعددم مادد ا سشددداسا ددد  
%  دي ودداسل سةجع دإ 9 91م ل ي سةاجل   و  ح و ةدا ادلم  ادلم  دت  دا ا سة  درك   دل م دعي وي 

سمعدإ   دلي و ةاهدل س مادلاس  سةم دلا سة فل ديك  سة دلدعإ ةلع   ملاع  للئألب  ي و اس  سة  للدإ سة 
     ا سةػلم سةلا عإ  
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يةدب  Van der Heijden, Stoffelsen, Popma & Swaab (2018) هدلدر لاسحدإ 
 الا ددإ  ادد  ر سة دد   ةددلأ سلافددلي     سضددااسا   دد ا س  م ددله سة  ددا ا  لة اددلا سةةسئددلك 

وعضدددل  سةمجددداي لألدددب سةج  ددددإ  دددعي  اددد  ر سة دددد        سضدددااسا اعدددي سةم ادددلك  سةجددددللععيك   
س حددددددددمعال     ددددددددا سعاددددددددلك سةحددددددددللإ سة ع ة تعددددددددإ(ك –   لاحددددددددلر سة دددددددد   سة دددددددداعإ  ل ام سة دددددددد   

 سةاألووس  مئلا ةلأ هى ن سلافليك  م   ر لع دإ سةلاسحدإ  دي ة ةدإ  ت  لدلر سل ةدب م   در 
 68سئددلك  سةةل عددإ م   ددر  ددي  ددي     سضددااسا   دد ا س  م ددله سة  ددا ا  لة اددلا سةة  44 ددي 

 دددي سةجدددللععيك  ماس ادددر ول دددلا  143 دددي     سضدددااسا اعدددي سةم ادددلك  سةةلةةدددإ م   دددر  دددي 
 وحدفار  مدلئ  سةلاسحدإ لدي سامفدلك  ةعدللم  لل دل   91-6سلافلي د  سة ت  للر سةة ةإ  ل  دعي 

 لة اددلا  سلافددلي     سضددااسا   دد ا س  م ددله سة  ددا ا ادد  ر سة دد     دد ام   عددام ةددلأ 
سةةسئددل      سضددااسا اعددي سةم اددل  الا ددإ  لةجددللععيك  وي سةفددا و  ددعي     سضددااسا   دد ا 
س  م له سة  ا ا  لة الا سةةسئل      سضااسا اعي سةم ال ة  م دي لسةدإ دد   اد  ر سة د  ل 
 و دد  ع تددل سام ددلا   عددا  ددعي سةاألووس  مئددلا  ةعددللم  ادد  ر سة دد   ةددلأ     سضددااسا   دد ا 

 م له سة  ا ا  لة الا سةةسئل      سضااسا اعي سةم ادلل   دل ع تدل سام دلا  دعي  اد  ر س 
سة دد      لاحددلر سة دد   غعددا سة  ئ ددإ ةددلأ     سضددااسا اعددي سةم اددلك  و دد  ع تددل سام ددلا  ددعي 

س حددمعال    ادد  ر سة دد   ةددلأ     سضددااسا   دد ا س  م ددله سة  ددا ا  لة اددلا –ل ام سة دد   
 سةةسئل  

يةدب ماعدع   McLay, France, Knight, Blampied& Hastie (2019)ر لاسحدإ  هدلد
دللألعإ سةملخ ر سةحأل  عإ سةفالعإ سة حم لم لألب سةملخ ر سةالئ إ لألب سة  عفإ ةجد ج  اد  ر 

 دي سش دلمك  1وافدلي   7سة    ةلأ سلافدلي     سضدااسا سةم ادل   م   در لع دإ سةلاسحدإ  دي 
 مضددد ي سة ا دددل   سةحدددأل  ب ولددد س ك   سةدددلع     5-1ول دددلاه   دددل  دددعي  دددي سةددد   ا( ماس ادددر  5 

سةفدددددالأ سحدددددمخلس  سحدددددماسمعتعلر سةمجةعدددددة سشعتدددددل ب  سةحدددددأل بك  سحدددددماسمعتعإ سةمتلهدددددي سةمدددددلاعتبك 
سةمدددب  ل دددر  حدددعألإ ة   تدددإ سةحدددأل ك سة اغددد ا دعددد  وة دددلن سةمدددلاعا لألدددب   سةا ددد  س تم للعدددإ

  سةلاسحدإ لدي دللألعددإ سةمدلخ ر سةحدأل  عإ سةفالعدإ ددد  ك   دل وحددفار  مدلئ  لاحدلر سة د   سة داعإ
ل ج  ا  ر سة    ةلأ سلافلي     سضااسا سةم ال اعدم مد  سةمػألدا لألدب  اد  ر خد ي 
سلافلي  ي سة      فاله ك  مأخا  لن سة    ةفمدام ا عألدإك  س حدمعال  سة م داا ةفمدام ا عألدإ وة دلن 

ل   سةمدلخ ر سةحدأل  عإ سةفالعدإ  وادلا س يةدب  ضد ا  سةألعيك  وعضل  و  دا سة سةدلعي اضدل لدي  ا د
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 دللألعم  د  ل ج  ا  ر سة    ةلأ سلافليك  ة د      دا س و د  عماألدا  دلا س   عدا س  دي سة  در 
  سةت ل ةما عا  

 ,Papadopoulos, Sciberras, Hiscock, Mulraney, McGillivray هدلدر لاسحدإ 
& Rinehart (2019)  سةملخي سةحأل  ب سة خم ا د  ل ج سضااس لر سة    يةب ماعع  دللألعإ

ةلأ سلافلي     سضااسا    ا س  م دله  سة ادلا سةةسئدل سة  دا ا  لضدااسا اعدي سةم ادلك 
 وةا  ةك د  ماحعي ولئ   سةحأل  بك  ماحعي سة داإ سة فحدعإ ل  دلم     م   در لع دإ سةلاسحدإ 

لل ل ك  م  ماحدع    يةدب  93-5فلي  ل  عي اف    افألإ  و  لم  ك  ماس ار ول لا سلا 69 ي 
اف    33اف    افألإك  سةةل عإ ضل اإ  م   ر  ي  18 ت  لمعي سل ةب متاع عإ  م   ر  ي 

 افألددددددإك  م ددددددر سة تل حددددددإ  ددددددعي سة ت دددددد لمعي ددددددد  سةج دددددداك  سةتدددددد طك  سة حددددددم أ س تم ددددددلل  
ألعدددإ سةمدددلخي سةحدددأل  ب س  م دددللأك  سل ددداس  سة  دددلا إ    دددل وحدددفار  مدددلئ  سةلاسحدددإ لدددي دلل

سة خم ا د  ل ج سضااس لر سة    ةلأ سلافلي     سضااسا    ا س  م له  سة ادلا سةةسئدل 
سة  دددا ا  لضدددااسا اعدددي سةم ادددلك  ادددل م س خفدددل  دددد  ادددلم ولددداس  سضدددااسا   ددد ا 
س  م ددله  سة اددلا سةةسئددلك  ماحددي ددد  سللسن سةحددأل  ب  س  فجددلةب  س تم ددلل   تدد لم سةاعددلم ةددلأ 

 سلافليك  وعضل  ال م ماحي د  ت لم سةاعلم   لاتإ  حعاإ( ةلأ سل  لر    

 van Deurs, McLay, France, Blampied, Lang& Hunter هدلدر لاسحدإ 
يةب ماعع  دللألعإ سةملخ ر سةحأل  عإ سةفالعإ د  ل ج سضااس لر سة    ةلأ سة داسهاعي  (2019)

 ددي     سضددااسا اعددي سةم اددلك  3لاسحددإ  ددي     سضددااسا اعددي سةم اددلك  م   ددر لع ددإ سة
لل ددل ك  مضدد ي  94-9 و ةعددلن و دد اه ك  ماس اددر ول ددلا     سضددااسا اعددي سةم اددل  ددل  ددعي 

سة ا ددل   سةحددأل  ب سةفددالأ مددلاعا و ةعددلن سل دد ا لألددب سحددمخلس  سةا دد  س تم للعددإك  سةتددلس ي 
سةمجةعةك  لللسر سة    سة اعإك سة  اعإك  ملاع لر سةم فطك  ملاع لر س حماخلنك  سحماسمعتعلر 

  ل وحفار  ملئ  سةلاسحإ لي دللألعإ سةملخ ر سةحأل  عإ سةفالعإ د  ل ج سضااس لر سة    ةلأ 
سة اسهاعي     سضااسا اعي سةم ادلك  وعضدل  لدي اضدل سة سةدلعي      سضدااسا اعدي سةم ادل 

  لاتإ  امفجإ لي سةملخ ر سةج تعإ سة ال إ  

 & ...,McCrae, Chan, Curtis, Deroche, Munoz, Takamatsu   هلدر لاسحدإ
Sahota (2020)  يةب ماعع  دللألعإ سةج ج سةحأل  ب سة جاد  د  ل ج سلاو  لل  سةالام لألب
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سة دددلن  س حدددمػاسو دددد  سة ددد  ك   دددج  إ س حدددم اسا دددد  سة ددد  ك  س حدددمعال  سة م ددداا وة دددلن سةألعددديك 
   سضددااسا اعددي سةم اددل ددد  ل ددا سة لاحددإك  م   ددر  حددلللر سة دد   سةاألعألددإ( ةددلأ سلافددلي  

-6اف    افألإ  ي     سضااسا اعي سةم ال ماس ار ول لاه   ل  عي  97لع إ سةلاسحإ  ي 
لل دددل ل   سةدددلع  ك  مضددد ي  ا دددل   سةجددد ج سةحدددأل  ب سة جادددد  سحدددمخل  سحدددماستعلر حدددأل  عإ  91

 جادعإك   دل مد  ةم ضعح سة فلهع  سة اعإ  لاع لم  جادعإ  ةي سةمجةعة  ملاع لر س حماخلن  اح   
 و اداإ سحمخلس   حلئي ةألدلل  سة  داأ  ةدي سةاحد    سة د ا سة ائعدإ  تدلس ي سة ادلا سة  د امك 

مفللألعإ ةماتعت  الا إ  مجل ي سةافي  سة سةلعي د  م فع  لللسر    لاحلر سة    سة اعإك   دل 
  ب سة جادد  دد  لد ج سلاو  ماحدي  د   وحفار  ملئ  سةلاسحإ لي دللألعإ  ا ل   سةج ج سةحدأل

سلافددلي  ماحددي حددأل  علم   وة ددلن سة  ددلا   سمضدددح  ةددك  ددي خدد ي س خفددل  سةم ددع  س  فجدددلةبك 
 سةخ  يك  سةحأل  علر سة  اعإك  سة الا سةةسئلك  سة    غعا سة  لحا(ك   ل وحفار سة ملئ  وعضل  

ضدلدإ يةدب اضدله  لدي سة ا دل   سةج تدب لي ماحي     سة سةلعي  س خفل  س ت دلل ةدلع  ك  لش
اعم   ا س وي سة ا ل    لي دجل     فعلس     لح ل  ةج ا سلافلي   ضدااسا اعدي سةم ادل سةد أ 

 عجل  ي     

 ـ تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
و  ددار  مددلئ  سة ادد م  سةلاسحددلر سةحددل اإ وي     سضددااسا سةم اددل عجددل  ي  ددي سضددااس لر 

م   عددام  الا ددإ  لةجددللععي   دد    سشلل ددلر سلخدداأل  وي  ددي و ةددا سضددااس لر سة دد   سة دد     دد ا 
اددع لل   س ماددلاس  ةددلع   هدد  سلاوك   ددج  إ س حددمػاسو ددد  سة دد  ك   ألددإ لددلل حددلللر سة دد   ددد  
سةألعدددديك  س حددددمعال  سة م دددداا وة ددددلن سةألعدددديك   ادددد  ر سةمدددد فط سة ام اددددإ  ددددلة   ك  م أل ددددي  اا ددددإ 

 سة   ك  سة جلط وة لن سة  لاك  س حمعال  سة   ا  ي سة    د  سة  لض  سةحل عي وة لن

يةددددب وي سضددددااس لر سة دددد   ةددددلأ     وعضددددل    ددددل واددددلار  مددددلئ  سة ادددد م  سةلاسحددددلر سةحددددل اإ 
سضدددااسا سةم ادددل   مخمفددد  و  مددد خف  ادددلم ل  دددت  دددا ا سة  دددر   دددت مادددل    دددد  سةج دددا  ةدددي 

 لر مةلسل  م  ي و ةا ة لمل   ت مال    دد  سةج داك   دل وي و اس    سةجللععيك  ي وي ه ه س ضااس
 حدد إ ادددفلىه     دددل م ددد ي و دددي  دددي  حدددا اددفلن سةجدددللععيل  و ددد  م تدددل ل  دددإ  سام دددلا   عدددا  دددعي 

 سضااس لر سة     سة ا  ر سةحأل  عإ  س  فجلةعإ ةلع   
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 تعدددإ  ةدددي   دددل وادددلار  مدددلئ  سة اددد م  سةلاسحدددلر سةحدددل اإ يةدددب دللألعدددإ  جددد  سة دددلسخي سةج
سة لسخي سةحأل  عإ  سةمجألع عإ د  ل ج سضااس لر سة    ةلأ     سضااسا سةم ادلل سل دا سةد أ 
عددددىةا   دددد ام سعتل عددددإ    لاددددام لألددددع   اعددددم عددددىلأ يةددددب س خفددددل  اددددلم سة ادددد  ر سةحددددأل  عإ 

ة د   س  فجلةعإ ةلع  ل   ل عىةا    ام سعتل عإ  غعدا   لادام لألدب سة سةدلعي  وو   ادل ب سةاللعدإ 
 اعم عحللل د  ماحعي        ولسئ   خ ي سة  لا  ماحعي ت لم سةاعلم ةلع      ام لل إ 

 ـ أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 سحمفلل سة لام  ي سةلاسحلر سةحل اإ لألب سة ا  سةملةبو

ةاسن سشالا سة  ا  ة ل   -9  مالعل  ا ألإ سةلاسحإ سةالةعإك  س 

 سر ماعع  سضااس لر سة    سة حمخل إ د  سةلاسحلر سةحل اإ   ةي س ا ك لألب سةجلعل  ي ول -1
(  س حددمفللم    ددل ددد  م دد ع   اعددلط   اعددلط سضددااس لر سة دد  سحددم علي لددللسر  دد   سلافددليك 

 سضااس لر سة    سة حمخل  د  سةلاسحإ سةالةعإ 

سةحدل اإ ةجد ج س ا ك لألب سةجلعل  ي سة اس    سة لسخي سةج تعإ سة حمخل إ د  سةلاسحدلر   -3
ك  سةمدلخي سةحدأل  ب سةملخ ر سةحأل  عإ سةفالعدإسضااس لر سة    ةلأ     سضااسا سةم ال   ةي 

 سة خم ا(  س حمفللم    ل د  م  ع   ا ل   سةلاسحإ سةالةعإ 

 ـ فروض الدراسة:

الاهل سة  ا   د  ض ن سحدمجاس   لددإ سةلاسحدلر سةحدل اإك  دلث  د  ض ن هلي سةلاسحإ  س 
 دا   سةلاسحإ لألب سة ا  سةملة و سة لام

م تل دا و  سر ل ةإ سا لئعإ  عي  م حاب اما لاتلر سلافدلي     سضدااسا سةم ادل  -9
   ي   جل ما عو سة ا ل   لألب  اعلط سضااس لر سة    ة لةح سةما عو سة جلأ 

  م تدددل ددددا و  سر ل ةدددإ سا دددلئعإ  دددعي  م حددداب امدددا لاتدددلر سلافدددلي     سضدددااسا  -1
 د  سةاعلحعي سة جلأ  سةمم جب لألب  اعلط سضااس لر سة     سةم ال 
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 ـ إجراءات الدراسة:

 ـ منهج الدراسة :
مجم ددل سةلاسحددإ سةالةعددإ لألددب سحددمخلس  سة دد    سةمتاع ددب  م دد ع  سة ت  لددإ سة ساددلم( ةألمجدداي 
لألب دللألعإ  ا ل   ملاع   ة   لر   مػعا  حدماي( دد  خفد  سضدااس لر سة د   ةدلأ وافدلة ي 

   سضااسا سةم ال   مػعا مل ت(     

 ـ عينة الدراسة:

 س اح ر لع إ سةلاسحإ يةب  ل عألبو

 دددي  911 ددل  سة لاددم  ما عدددو سة اعددلط لألددب لع دددإ   س  ددل لع ددإ سةلاسحددإ س حدددما لعإو  -و
 ددي سش ددلمك  ماس اددر ول ددلاه  سةة  عددإ  ددل  ددعي  31 ددي سةدد   اك   71  ددلي سلافددلي ل سل  ددلر

سة ددددلي  ددددي هدددد ه سةجع ددددإ هدددد  احددددلا سةخ ددددلئ  سةحددددع   ماعإ ة اعددددلط  لل ددددل ل   ددددلي 91-91
 سضااس لر سة   ك    ةك سحمخاسج لع إ سةلاسحإ سلحلحعإ 

م   ر لع دإ سةلاسحدإ سةالةعدإ  دي لع إ سةلاسحإ سلحلحعإ  سةمب حعا و لألع ل سة ا ل  (و  -ا
ألدب  ىهدي لدلةب(ك  لل ل ك  ت عج ي ال ألعي ل 49 -38( و  لر  ما سار ول لاهي  ل  عي 5 

 ماس اددر ول ددلا سلافددلي  ددل  ك ددي سش ددلم( 1 ددي سةدد   ا   3 وافددلة ي     سضددااسا سةم اددل  
ك  ي سة ألمااعي  أال  اس ة     س امعلتدلر سةخل دإ   الد دإ سةادلهامل   دل لل ل   91-91 عي 

لم ددلل لألددب  ددل  سة لاددم  ددل ا ك لألددب  ألفددلر سلافددلي  م ددعي وي سة ا ددة  ددل   ماعددع    ددلئ    ل 
(ك 98-93ما عو سخم لا سة  ف دلر سة ممل جإ سة   ا ةاسدي  ماس ار لاتلر   لئ    دي  دعي 

  ل م عي وعضل  وي سة ا ة  ل   ماعع  لاتإ سضااسا اعي سةم ال  ل لم لل لألب ما عو  اعدلط 
  لاة ةماعع  سةم ال د   ااألإ سةاف ةإ  لاتإ سضااسا سةم ال  حعاإ( 

 ـ أدوات الدراسة: 
 ك يللسل و سة لام سضااس لر سة    اعلط  -9

  ا ل   ملاع   ة   لرك يللسل سة لام  -1
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تاسنسر ما ع  لو   دع ل عأل  لا  ة  ه سلل سر ة علي سة لي    لك    ف لك  س 

 (:1، إعداد/ الباحث. راضطرابات النوممقياس  -1

    لر سة   سضااسع لي سة اعلط يةب ماعع   الهدف من المقياس: –أ 

 سلم ل سة لام د  يللسل سة اعلط لألب سة  للا سةملةعإو مصادر المقياس: -ب

سشاددلا سة  ددا  ةأللاسحددإك  سة ادد م  سةلاسحددلر سةحددل اإ   ددل مضدد     ددي م ضددعح مف ددعألب  -
  ضااس لر سة     

سلل سر سة حدددددمخل إ دددددد  ماعدددددع  سضدددددااس لر سة ددددد    ةدددددي سحدددددم علي لدددددللسر  ددددد   سلافدددددلي  -
Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ), (Owens, Spirito& 

McGuinn, 2000)   ل   اعدلط سضدااس لر سة دThe Sleep Disorders Inventory 
(Tractenberg, Singer, Cummings& Thal, 2003)    ل   اعلط سضااس لر سةThe 

Sleep Problems Inventory (Dixon, 2006)ر سة د  ل   اعدلط وعد س  ضدااس ل Iowa 
Sleep Disturbances Inventory (Koffel, 2011)   

( ل لام   ةلإ لألب ة ةإ 995عم  ي  اعلط سضااس لر سة     ي  وصف المقياس:  -ج
و جللك سة رجل سل يو ولاس  سة      ت  لإ  ي سللاس  لسةحأل  علر  سة اللال سةمب م تل ةلأ 

( ل لامل  سة رجل سةةل بو 63د  سةألعي(ك  عم  ي  ي  سةافي   ي        لاام و  وة لن      
ولاس  س حمعال    ت  لإ  ي سللاس  لسةحأل  علر  سة اللال سةمب م تل ةلأ سةافي ل ل 

( ل لامل  سة رجل سةةلةمو ولاس  خ ي سة  لا 16سحمعال    ي سة    د  سة  لض(ك  عم  ي  ي  
ةمب م  ا ةلأ سةافي وة لن سة  لا(ك  عم  ي   ت  لإ  ي سللاس  لسةحأل  علر  سة اللال س

 ( ل لام  16 ي  

 

 
 

                                           
0

 لالطالع على المقياس يرجى االتصال بالباحث، قسم التربية الخاصة، كلية التربية جامعة عين شمس.
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  المعالجات اإلحصاضية لممقياس: -د

 سآلمعمعيو ي ل  سة لام  لةمااو  ي  لو سة اعلط  لةااعامع الصدق: -

جدل أل ر  سةلاتدإ سة ألعدإ ة دع  م  سحمخاسج  جل ي س ام دلا  دعي لاتدإ  دي ل دلام  االتساق الداخمي: -
 ك  ع  ي م ضعح سة ملئ   ي خ ي سةتل ي سةملةبوةع يسة   م م   

االتساق الداخمي لعبارات المقياس بحساب معامالت االرتباط بين درجات ( 1جدول ر
 عبارات 

 (111كل ُبعد بالدرجة الكمية له رن=
 أعراض خالل النهار أعراض االستيقاظ أعراض النوم

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

 معامل االرتباط رقم العبارة

9 1 61** 33 1 53** 64 1 57** 91 1 71** 
1 1 63** 34 1 54** 65 1 67** 99 1 69** 
3 1 58** 35 1 59** 66 1 56** 91 1 76** 
4 1 54** 36 1 69** 67 1 66** 93 1 74** 
5 1 68** 37 1 73** 68 1 63** 94 1 75** 
6 1 57** 38 1 66** 69 1 64** 95 1 59** 
7 1 65** 39 1 63** 71 1 59** 96 1 73** 
8 1 78** 41 1 59** 79 1 61** 97 1 38** 
9 1 75** 49 1 71** 71 1 51** 98 1 65** 
91 1 74** 41 1 66** 73 1 69** 99 1 75** 
99 1 71** 43 1 63** 74 1 47** 911 1 78** 
91 1 64** 44 1 78** 75 1 43** 919 1 77** 
93 1 57** 45 1 64** 76 1 45** 911 1 81** 
94 1 61** 46 1 67** 77 1 76** 913 1 79** 
95 1 54** 47 1 58** 78 1 34** 914 1 68** 
96 1 61** 48 1 71** 79 1 49** 915 1 69** 
97 1 59** 49 1 74** 81 1 58** 916 1 48** 
98 1 35** 51 1 79** 89 1 61** 917 1 41** 
99 1 51** 59 1 61** 81 1 46** 918 1 61** 
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11 1 44** 51 1 65** 83 1 46** 919 1 51** 
19 1 74** 53 1 44** 84 1 53** 991 1 41** 
11 1 71** 54 1 51** 85 1 59** 999 1 55** 
13 1 64** 55 1 69** 86 1 64** 991 1 33** 
14 1 57** 56 1 77** 87 1 45** 993 1 47** 
15 1 69** 57 1 55** 88 1 44** 994 1 49** 
16 1 65** 58 1 54** 89 1 58** 995 1 43** 
17 1 66** 59 1 65**     
18 1 69** 61 1 63**     
19 1 58** 69 1 79**     
31 1 68** 61 1 61**     
39 1 71** 63 1 61**     
31 1 71**       

 19 1** لسي ل ل  حم أ ل ةإ           

دد   19 1لسةدإ ل دل  حدم أ  ع   جدل  ر س ام دلا  امفجدإ   ( وي ت عت 1عمضح  ي تل ي     
احدددلا سةاعدددل     دددل مددد   سل دددا سةددد أ عى دددل س محدددلو سةدددلسخأل  ةج دددلاسر هددد ه سل جدددلللك  دددي سل جدددلل
  ل دددر سة مدددلئ    دددل  لةتدددل ي  أل اعدددلطةس ام دددلا  دددعي سل جدددلل سةفالعدددإ  سةلاتدددإ سة ألعدددإ  جدددل  ر 

 سةملة و
 ( االتساق الداخمي ألبعاد المقياس بحساب معامالت االرتباط بين درجة 2جدول ر

 (111كل ُبعد بالدرجة الكمية لممقياس رن=
 معامل االرتباط البُعد

 **93 1 ولاس  سة   
 **87 1 ولاس  س حمعال 
 **88 1 ولاس  خ ي سة  لا

 19 1** لسي ل ل                             

( وي ت عت  جل  ر سام دلا  دي  رجدل  دي و جدلل سة اعدلط سةة ةدإ  لةلاتدإ 1عمضح  ي تل ي      
ك  عادددعا  ةدددك يةدددب وي ه دددلك سمحدددل  ل  دددعي ت عدددت و جدددلل 19 1سة ألعدددإ ةأل اعدددلط لسةدددإ ل دددل  حدددم أ 

لألددب وي سة اعددلط عم مددت  يلسة اعددلطك  و دد    تدد  لددل   ددللو ددد   عددلط  ددل  ضددت ةاعلحدد ك   ددل عدد
  لاتإ للةعإ  ي سة لو  
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 عا ل    سة الا دإ  دعي سةفئدإ سةجألعدل  ولألدب  دي  ـ صدق المقارنة الطرفية رالصدق التمييزى(:
%(  دددي ودددداسل سةجع دددإ لألدددب و جدددلل سة اعدددلط 15%(  دددي ودددداسل سةجع دددإ  سةفئدددإ سةدددل عل  و دددي  دددي 15

  ةكو   سةلاتإ سة ألعإ ةأل اعلط  سةتل ي سةملة  ع ضح

( صدق المقارنة الطرفية رالصدق التمييزى( بين أفراد العينة في أبعاد المقياس 3جدول ر
 (111والدرجة الكمية رن=

المتوسط  العدد المجموعة البعد
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

قيمة 
 "ت"

 مستوى الداللة

 ولاس  سة   
لسةإ ل ل  68 39 79 91 64 86 15 سةفئإ سةل عل

 17 3 64 975 15 سةفئإ سةجألعل 19 1 حم أ 
 ولاس  س حمعال 

 
لسةإ ل ل  96 41 74 3 91 31 15 سةفئإ سةل عل

 66 1 36 71 15 سةفئإ سةجألعل 19 1 حم أ 
ولاس  خ ي 

 سة  لا
لسةإ ل ل  63 39 88 3 96 34 15 سةفئإ سةل عل

 99 4 18 71 15 سةفئإ سةجألعل 19 1 حم أ 

 سةلاتإ سة ألعإ
لسةإ ل ل  55 48 93 95 71 953 15 إ سةل علسةفئ

 78 5 18 398 15 سةفئإ سةجألعل 19 1 حم أ 

ك   دل عدلي لألدب 19 1( وي ت عدت  دع   ر( لسةدإ يا دلئع ل ل دل  حدم أ 3عمضح  دي تدل ي  
م مددت ت عددت و جددلل سة اعددلط  سةلاتددإ سة ألعددإ ةدد   لة ددلو سةم ععددةأك  هدد س عى ددل  دد اعإ سة اعددلط 

 ةألما عو 

 دددل  سة لادددم  احدددلا ة دددلر سة اعدددلط  اددداعامعي ه دددلو ااعادددإ وةفدددل  ا   دددل ك  ااعادددإ  ثبـــات:ال -
 سةمتةئإ سة  فعإ ل جلل سة اعلط  سة اعلط   يك  سةتل ي سةملة  ع ضح  جل  ر سةة لرو

 (111( معامالت الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل رن=4جدول ر

 صفية التجزضة الن معامل ألفا كرونباخ البعد
 ر سبيرمان براون (

     88 1 91 1 ولاس  سة   

 89 1 84 1 ولاس  س حمعال 
 83 1 86 1 ولاس  خ ي سة  لا

 99 1 94 1 سة اعلط   ي
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وةفددل وي  ددع   جددل  ر  اعددم( وي ت عددت  جددل  ر سةة ددلر  امفجددإ 4مضددح  ددي تددل ي  ع
    ددلن لألددب  ةددك دددني لسة اعددلطلر ة ددلألددب سةدد أ عى ددل سل ددا   امفجددإ ا   ددل   سةمتةئددإ سة  ددفعإ 

   ع  ي سحمخلس   لأل عل  ك  ه   لةح ةألما عوك  لة لو  سةة لر مقياس اضطرابات النوم يتميز
عدم  ما عدو سة اعدلط لألدب سلدداسل  عتدا و  م د ي ولداس   تطبيق المقياس وتصحيحه: -ه

م سخمعدددلاسر سضدددااس لر سة ددد    لمتدددإ لدددي ادددل ر  اضدددعإ(ك  اعدددم عدددم  س خمعدددلا  دددي  دددعي ةددد 
( لألددب سةمدد سة  ة دد ه 3ك 1ك 9 عاددلم  ددللاس ك عاددلم واعل ددل ك عاددلم لسئ ددل (  عددم  يلاددلن لاتددلر  

س خمعلاسرك  عم  احلا سضااس لر سة     ت ت سةلاتلر سةمد  ا دي لألع دل سةفدال دد  سة اعدلطك 
ةلاتدإ  مالل سةلاتإ سةمد  عا دي لألع دل سضدااس لر سة د   ةلعد ك  دت   ا دإ و د   أل دل سامفجدر س

سةم  عا ي لألع ل سةفال لألب سة اعلط  لي  ةك  ىااس  لألدب  جل لمد   دي سضدااس لر سة د  ك ددن س 
( لاتإ دأ ةا د  سة اعدلط ددني  ةدك عدلي لألدب  تد ل سضدااس لر سة د  ل 391م  سةا  ي لألب  

 د  سةلاسحإ سةالةعإ  ل ر سل  لر ه  سةمب ما    ما عو سة اعلط لألب وافلة ي     سضااسا 
 م ال سة

 :(1ر برنامج تدريبي لألمهات رإعداد/ الباحث( -2

 ددل  سة لاددم  نلددلسل  م دد ع   ا ددل   مددلاع   ة   ددلر   ددلي خفدد  سضددااس لر سة دد   ةددلأ 
 وافلة ي     سضااسا سةم ال 

سلم دددل سة لادددم دددد  يلدددلسل سة ا دددل   سةادددلةب لألدددب  ت  لدددإ  م  لدددإ  دددي  مصـــادر البرنـــامج: -أ
ةأللاسحإل  سةجلعدل  دي سة اد م  سةلاسحدلر سةحدل اإ   دل مضد  م   سة  للا ه  سشالا سة  ا 

ل  لاسحدإ  Tilford, et al., (2015)  دي  داس   ل تعدإ  ضدااس لر سة د    ةدي لاسحدإ
Papadopoulos, et al., (2019)ل  لاسحدإ van Deurs, et al., (2019) ل  لاسحدإ

McLay, et al., (2019) ل  لاسحإMcCrae, et al., (2020)    

ـــامج: -ب ـــيم البرن (  دددي سة ا  دددعي سة مخ  دددعي دددد  5مددد  لدددا  سة ا دددل   لألدددب لدددلل   تحك
 تددل ر سة دداإ سة فحددعإ  سشااددلل سة فحددب  سةما عددإ سةخل ددإ  ددي ولضددلن هعئددإ سةمددلاعط  دد ج  

                                           
0

 لالطالع على البرنامج يرجى االتصال بالباحث، قسم التربية الخاصة، كلية التربية جامعة عين شمس.

 



ض اضطرابات النوم لدي أطفالهن ذوي فعالية برنامج تدريبي لألمهات في خف السيد يس التهامي   
 اضطراب التوحد 

 

 

 0016 

سةتل جددلر سة  دداعإ ةما ددع  سة ا ددل  ك  س  ددلسن   ا ددلم  ك   ائعددلم   ادد ي   ددلن  م فعدد  سة ا ددل   
   ل  ل  سة لام  مجلعأل  د  ض ن م تع لم     وحأل ا ماعع  ك

سحمػاو ما عو سة ا ل    ا  ا اعي مااع ل   ا و سة ا ل   د  اد ا   جمسات البرنامج: -ج
ل عادددإ  سةتألحدددإ  91تألحدددإك  دددلم  دددي    دددل  98(ك   ألدددع لدددلل تألحدددلم  1199ع  عددد   ع ةعددد  لدددل  

 دددل    دددي اعدددم   ضددد للم لك ل عادددإ   سةتدددل ي سةمدددلةب ع ضدددح تألحدددلر سة ا  911سلخعدددام  دددلم ل 
  وهلسد لك  سةف علر  س حماسمعتعلر  سةملاع لر سة حمخل إ دع ل  

( جمسات البرنامج من حيث موضوعاتها، وأهدافها، والفنيات واالستراتيجيات 5جدول ر
 والتدريبات المستخدمة فيها

رقم 

 الجلسة

موضوع 

 الجلسة
 هدف الجلسة

الفنيات واالستراتيجيات 

 المستخدمةوالتدريبات 

 جلسة تعارف. األولى
 التعارف بين الباحث، واألمهات. -1

مناقشة المشكالت التى تواجههاا األمهاات  -2

والمرتبطة بناوم ططااالهم يوا اضاطراب 

 التوحد.

تعرياااف األمهاااات، بالبرناااامج، وط دافااا ،  -3

والانيااااااااات، والتاااااااادريبات، واألنشااااااااطة 

 المستخدمة في .

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

 والحوار.

النااوم وط ميتاا ،  الثانية

واضاااااااطرابات 

 النوم وطسبابها.

 طن تتعرف األمهات على النوم وط ميت . -1

طن تتعااارف األمهاااات علاااى مااادش سااااعات  -2

 النوم الطبيعية )النمويجية(.

طن تتعااارف األمهاااات علاااى اضاااطرابات  -3

 النوم، وطسبابها.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 جعة، التعزيز.التغيية الرا
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رقم 

 الجلسة

موضوع 

 الجلسة
 هدف الجلسة

الفنيات واالستراتيجيات 

 المستخدمةوالتدريبات 

طشاااكال وطنمااااط  الثالثة

اضااااااااااطرابات 

النااااااااوم لااااااااد  

األطاااااااال يوا 

اضااااااااااااااطراب 

التوحااااااااااااااااااااد، 

والمشاااااااااااكالت 

 الناتجة عنها.

طن تتعارف األمهاات علااى طشاكال وطنماااط  -1

اضااااطرابات النااااوم لااااد  األطاااااال يوا 

 اضطراب الوحد.

طن تدرك األمهات المشكالت التى قد تنتج  -2

ال يوا عن اضطرابات الناوم لاد  األطاا

 اضطراب التوحد.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.

 ميكرات النوم.  الرابعة

 

طن تتعرف األمهات على ماهاوم، وط مياة  -1

 ميكرات النوم.

طن تكتساااب األمهاااات القااادرش علاااى عمااال  -2

 ميكرات النوم الخاصة بأطاالهن.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

ار، التغيية الراجعاة، والحو

 التعزيز.

فنيااااات تعااااديل   الخامسة

 -1السااااااااالوك )

التعزيااااااااااااااااااز، 

 والحث(.

طن تتعرف األمهات على ماهوم، وط مية،  -1

 وطنواع التعزيز.

طن تكتسااب األمهااات القاادرش علااى اسااتخدام  -2

 التعزيز بصورش صحيحة.

طن تتعرف األمهات على ماهوم، وط مية،  -3

 وطنواع الحث.

سااب األمهااات القاادرش علااى اسااتخدام طن تكت -4

  الحث بطريقة صحيحة.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.



ض اضطرابات النوم لدي أطفالهن ذوي فعالية برنامج تدريبي لألمهات في خف السيد يس التهامي   
 اضطراب التوحد 
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رقم 

 الجلسة

موضوع 

 الجلسة
 هدف الجلسة

الفنيات واالستراتيجيات 

 المستخدمةوالتدريبات 

فنيااات تعااديل    السادسة

 -2السااااااااالوك )

النميجاااااااااااااااااة، 

والتسلسااااااااااااااال 

"تسلسااااااااااااااااااال 

 السلوك"(.

طن تتعرف األمهات على ماهوم، وط مية،  -1

 وطنواع النميجة.

مهااات القاادرش علااى اسااتخدام طن تكتسااب األ -2

 بطريقة صحيحة. النميجة

طن تتعرف األمهات على ماهوم، وط مية،  -3

 .تسلسلوطنواع ال

طن تكتسااب األمهااات القاادرش علااى اسااتخدام  -4

 التسلسل بطريقة صحيحة.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.

تاااااااااااااااااادريبات  السابعة

 ء.االسترخا

طن تتعاااااارف األمهااااااات علااااااى تاااااادريبات  -1

 االسترخاء.

طن تماارس األمهااات تاادريبات االسااترخاء  -2

  بطريقة صحيحة.

طن تطبااا األمهااات تاادريبات االساااترخاء  -3

 مع ططاالهن في المنزل بطريقة صحيحة.

النميجاااااااااااة، المحاكااااااااااااش، 

الممارسااااااااااااة، التغييااااااااااااة 

 الراجعة، التعزيز.

تاااااااااااااااااادريبات  الثامنة

 التناس.

 

 ن تتعرف األمهات على تدريبات التناس.ط -1

طن تمااااارس األمهااااات تاااادريبات التااااناس  -2

  بطريقة صحيحة.

طن تطبااا األمهااات تاادريبات التااناس مااع  -3

 ططاالهن في المنزل بطريقة صحيحة.

النميجاااااااااااة، المحاكااااااااااااش، 

الممارسااااااااااااة، التغييااااااااااااة 

 الراجعة، التعزيز.
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رقم 

 الجلسة

موضوع 

 الجلسة
 هدف الجلسة

الفنيات واالستراتيجيات 

 المستخدمةوالتدريبات 

ممارسات النوم  التاسعة

 -1الصاااااااحية )

 بيئة النوم(.

طن تتعرف األمهات علاى ممارساات الناوم  -1

 الصحية )بيئة النوم(.

ممارساااااات الناااااوم طن تطباااااا األمهاااااات  -2

فاي المنازل بطريقااة الصاحية )بيئاة الناوم( 

  صحيحة.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.

ممارسات النوم  العاشرش

 -2الصاااااااحية )

 عادات النهار(.

طن تتعرف األمهات علاى ممارساات الناوم  -1

 الصحية )عادات النهار(.

ممارساااااات الناااااوم طن تطباااااا األمهاااااات  -2

فاي الصحية )عاادات النهاار( ماع ططااالهن 

  المنزل بطريقة صحيحة.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.

الحادياااااة 

 عشر

ممارسات النوم 

 -3الصاااااااحية )

عااااااااااااااااااااااادات 

 المساء(.

 

طن تتعرف األمهات علاى ممارساات الناوم  -1

 الصحية )عادات المساء(.

ممارساااااات الناااااوم طن تطباااااا األمهاااااات  -2

فاي الصحية )عادات المساء( ماع ططااالهن 

  المنزل بطريقة صحيحة.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز

الثانيااااااااة 

 عشر

النوم  ممارسات

 -4الصاااااااحية )

روتاااااااااااااااااااااااين 

واجاااااااااااااراءات 

 وقت النوم(.

طن تتعااااااارف األمهاااااااات علاااااااى روتاااااااين  -1

 واجراءات وقت النوم.

روتين واجراءات وقت طن تطبا األمهات  -2

فاااي المنااازل بطريقاااة الناااوم ماااع ططااااالهن 

  صحيحة.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.



ض اضطرابات النوم لدي أطفالهن ذوي فعالية برنامج تدريبي لألمهات في خف السيد يس التهامي   
 اضطراب التوحد 

 

 

 0001 

رقم 

 الجلسة

موضوع 

 الجلسة
 هدف الجلسة

الفنيات واالستراتيجيات 

 المستخدمةوالتدريبات 

الثالثاااااااااة 

 عشر

ممارسات النوم 

 -5الصاااااااحية )

روتاااااااااااااااااااااااين 

واجاااااااااااااراءات 

وقت االساتيقا  

 في الصباح(.

طن تتعااااااارف األمهاااااااات علاااااااى روتاااااااين  -1

 واجراءات وقت االستيقا  في الصباح.

روتين واجراءات وقت طن تطبا األمهات  -2

فااي االسااتيقا  فااي الصااباح مااع ططاااالهن 

 المنزل بطريقة صحيحة.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

الاي نى،  والحوار، العصف

 التغيية الراجعة، التعزيز.

الرابعاااااة 

 عشر

اضااااااااااطرابات 

الناااااااااااااااااااااااااااوم 

واجاااااااااااااراءات 

-1مواجهتهااااا )

األطااااال الااايين 

يخااااااافون ماااااان 

 النوم بمارد م(

طن تساااتطيع األمهاااات التغلاااب علاااى مشاااكلة  -

  ططاالهن اليين يخافون من النوم بمارد م.

 

 

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، التعزياز، التغيياة 

التجا اااااااااااال الراجعااااااااااااة، 

 .)التالشى(

الخامساااة 

 عشر

اضااااااااااطرابات 

الناااااااااااااااااااااااااااوم 

واجاااااااااااااراءات 

 -2مواجهتهااااا )

اسااتيقا  الطااال 

طثنااااااااء الليااااااال 

وصااااااااااااااااعوبة 

عودتااااااااااااااااااااااا  

طن تساااتطيع األمهاااات التغلاااب علاااى مشاااكلة  -

استيقا  الطال طثناء الليل وصعوبة عودتا  

  لالستغراا في النوم مرش طخر .

ناقشاااااااااة المحاضااااااااارش، الم

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.
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رقم 

 الجلسة

موضوع 

 الجلسة
 هدف الجلسة

الفنيات واالستراتيجيات 

 المستخدمةوالتدريبات 

لالسااتغراا فااي 

النااااااااوم ماااااااارش 

 طخر (

السادساااة 

 عشر

اضااااااااااطرابات 

الناااااااااااااااااااااااااااوم 

واجاااااااااااااراءات 

 -3مواجهتهااااا )

فااااااااااااااااااااااااااارط 

النوم"الناااااااااااااوم 

لسااااعات ومااادش 

 طويلة(.

طن تساااتطيع األمهاااات التغلاااب علاااى مشاااكلة  -

  فرط النوم )النوم لساعات ومدش طويلة(.

 

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

نى، والحوار، العصف الاي 

 التغيية الراجعة، التعزيز.

الساااااابعة 

 عشر

اضااااااااااطرابات 

الناااااااااااااااااااااااااااوم 

واجاااااااااااااراءات 

 -4مواجهتها )"

مشاااااااااااااااااكالت 

التاااااناس طثنااااااء 

النااااااااوم مثاااااااال 

توقف التناس"؛ 

عااادم الناااوم -5"

فااااااااي الوقاااااااات 

طن تستطيع األمهات التغلب على مشاكالت  -1

  التناس طثناء النوم )مثل توقف التناس(.

التغلااب علااى مشااكلة طن تسااتطيع األمهااات  -2

  "عدم النوم في الوقت المحدد".

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

والحوار، العصف الاي نى، 

 التغيية الراجعة، التعزيز.



ض اضطرابات النوم لدي أطفالهن ذوي فعالية برنامج تدريبي لألمهات في خف السيد يس التهامي   
 اضطراب التوحد 

 

 

 0003 

رقم 

 الجلسة

موضوع 

 الجلسة
 هدف الجلسة

الفنيات واالستراتيجيات 

 المستخدمةوالتدريبات 

 المحدد"(.

الثامناااااااة 

 عشر

تدريبهن  تم ما األمهات على راجعطن ت -1 جلسة ختامية.

طثناء جلسات البرنامج بصورش  علي 

 مختصرش.

طن يتم التعرف على آراء األمهات في  -2

 البرنامج بصورش عامة.
تطبيا مقياس اضطرابات النوم )تطبيا  -3

  بعد (.

المحاضااااااااارش، المناقشاااااااااة 

 والحوار، التعزيز.

 

 األساليب اإلحصاضية المستخدمة في الدراسة :

  جل ي سام لا  عاح ي ةاحلا س محلو سةلسخألب ةأل اعلط  -9

  جللةإ وةفل  ا   ل  ةاحلا ة لر سة اعلط  -1

 عح ح عا لي  اس سي ةاحلا ة لر سة اعلط  ااعاإ سةمتةئإ سة  فعإ  جل ي م ا -3

 سخم لا  ر( ةألجع لر سة حماألإ  -4

  سخم لا  عأل   ح ي ةاحلا سةفا و  عي سةاعلحلر سة خمألفإ  -5

 خطوات الدراسة: ـ

س ا ك لألب سةجلعل  ي سة استت  سة  للا سةجا عإ  سلت  عإ سة ام اإ  لضااسا سةم الك  -9
لر سة   ك   ي ة  ت ت سة للم سةجأل عإ سةخل إ  لشالا سة  ا  ةأللاسحإك  وعضل   سضااس 
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 استجإ سةلاسحلر سةحل اإ سة ام اإ  لضااس لر سة    ةلأ سلافلي     سضااسا سةم ال 
  سةمجاعا لألع لك  سحمخ   و ت  س حمفللم    ل 

لا سة  ا   سةلاسحلر يللسل  اعلط سةلاسحإ   اعلط سضااس لر سة   ( د  ض ن س ا -1
 سةحل اإ  سلل سر  سة الععط سة حمخل إ د  ماعع  سضااس لر سة   ك  سةاعل   ما ع   

إعداد البرنامج التدريبي لألمهات لخاض اضطرابات النوم لد  ططاالهن يوا  -3

 اضطراب التوحد.

ل ططاالهن ممن حصة اعلط سةلاسحإ   مالن لع إ سةلاسحإ  ي سل  لر  التطبيا القبلى -4

 على درجات مرتاعة على المقياس.

 تطبيا البرنامج التدريبي على طمهات األطاال يوا اضطراب التوحد. -5

 التطبيا البعد  لمقياس الدراسة على طمهات األطاال يوا اضطراب التوحد. -6

التطبيا التتبعى لمقياس الدراسة على طمهات األطاال يوا اضطراب التوحد بعد  -7

  من التطبيا البعد . مرور شهر

  جلةتإ سة عل لر يا لئعل   لحمخلس  سلحلةعا سشا لئعإ سة  ئ إ  -8

 سحمخ   سة ملئ     ل ام ل  مفحعاهل  -9 

  علغإ  ج  سةم  علرك  سة ا م سة امااإ  -91

 ـ نتاضج الدراسة ومناقشتها:

 أواًل: نتاضج الدراسة:

توجاد فاروا يات داللاة احصاائية باين لألدب و د و عد   سةفدا  سل ي ـ نتـاضج الفـرض األول: 1

متوسطى رتب درجات األطاال يوا اضطراب التوحد قبل وبعد تطبيا البرناامج علاى مقيااس 

   ةألمااو  ي  اإ ه س سةفا   ل  سة لادم  لحدمخلس  اضطرابات النوم لصالح التطبيا البعد 



ض اضطرابات النوم لدي أطفالهن ذوي فعالية برنامج تدريبي لألمهات في خف السيد يس التهامي   
 اضطراب التوحد 

 

 

 0008 

ي سةاعلحدعي سةا ألدب  سة جدلأك ةأل اي لي ل ةإ سةفا و  ع Wilcoxon Test سخم لا  عأل   ح ي 
   ع ضح سةتل ي سةملةب  ل م  ي يةع  سة لام  ي  ملئ  د  ه س سة للو

( داللة الفروق بين متوسطى رتب درحات األطفال ذوي اضطراب التوحد قبل وبعد 6جدول ر
 ( 5تطبيق البرنامج عمى مقياس اضطرابات النوم رن=

 البعد
 نتاضج القياس

المتوسط  العدد
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
Z 

مستوى 
 قبمى / بعدى الداللة

أعراض 
 النوم

 95 3 81 4 11 974 5 الرتب السالبة

1 14 

لسةإ ل ل 
 حم أ 
1 15 

 1 1 63 3 81 79 1 الرتب الموجبة
     1 الرتب المتعادلة

     5 اإلجمالى

أعراض 
 االستيقاظ

 95 3 15 3 61 68 5 تب السالبةالر 

1 11 

لسةإ ل ل 
 حم أ 
1 15 

 1 1 45 1 11 33 1 الرتب الموجبة
     1 الرتب المتعادلة

     5 اإلجمالى

أعراض 
خالل 
 النهار

 95 3 19 3 41 68 5 الرتب السالبة

1 11 

لسةإ ل ل 
 حم أ 
1 15 

 1 1 93 3 61 39 1 الرتب الموجبة
     1 تعادلةالرتب الم

     5 اإلجمالى

الدرجة 
 الكمية

 95 3 36 9 11 399 5 الرتب السالبة

1 11 

لسةإ ل ل 
 حم أ 
1 15 

 1 1 68 5 41 944 1 الرتب الموجبة
     1 الرتب المتعادلة

     5 اإلجمالى
 (96 9لر سةاع إ  ( ي س   ألر و  مج15 1( سة اح  إ م  ي لسةإ سا لئعل ل ل  حم    z ع إ  
 (58 1( ي س   ألر و  مجلر سةاع إ  19 1( سة اح  إ م  ي لسةإ سا لئعل ل ل  حم    z ع إ  

(  تدد ل دددا و لسةددإ يا ددلئعل   ددعي  م حدداب امددا لاتددلر سلافددلي     6عمضددح  ددي تددل ي  
سضدددااسا سةم ادددل   دددي ما عدددو سة ا دددل     م حدددالر سةامدددا  جدددل ما عدددو سة ا دددل   لألدددب  اعدددلط 

 س لر سة    ة لةح سةاعلط سة جلأك   ل علي لألب مااو سةفا  سل ي ةأللاسحإ سضاا 

ع   سةفا  سةةل ب لألدب و د و   م تدل ددا و  سر ل ةدإ سا دلئعإ  ـ نتاضج الفرض الثانى:2
 ددعي  م حدداب امددا لاتددلر سلافددلي     سضددااسا سةم اددل ددد  سةاعلحددعي سة جددلأ  سةمم جددب لألددب 
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اددددو  ددددي  دددداإ هدددد س سةفددددا   ددددل  سة لاددددم  لحددددمخلس  سخم ددددلا  اعددددلط سضددددااس لر سة دددد     ةألما
ةأل اددي لددي ل ةددإ سةفددا و  ددعي سةاعلحددعي سة جددلأ  سةمم جددبك  Wilcoxon Test  عأل   حدد ي 

  ع ضح سةتل ي سةملةب  ل م  ي يةع  سة لام  ي  ملئ  د  ه س سة للو

في ( داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد 7جدول ر
 (5القياسين البعدى والتتبعى عمى مقياس اضطرابات النوم رن=

 البعد

نتاضج 
 القياس

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  Zقيمة  الرتب

بعدى /  الداللة
 تتبعى

ولاس  
 سة   

 11 3 51 9 63 3 81 79 1 سةاما سةحلة إ

1 74 

غعا 
 سةاما لسةإ

 11 7 51 3 88 1 61 81 1 سة  ت إ

سةاما 
     9 سة مجللةإ

     5 سشت لةب

ولاس  
 س حمعال 

 11 9 11 9 45 1 11 33 9 سةاما سةحلة إ

1 44 

غعا 
سةاما  لسةإ

 11 1 11 1 97 1 81 33 9 سة  ت إ

سةاما 
     3 سة مجللةإ

     5 سشت لةب

ولاس  
خ ي 
 سة  لا

 51 9 51 9 93 3 61 39 9 ا سةحلة إسةام

1 89 

غعا 
سةاما  لسةإ

 51 4 15 1 95 9 41 31 1 سة  ت إ

سةاما 
     1 سة مجللةإ

     5 سشت لةب

سةلاتإ 
 سة ألعإ

 1 1 68 5 41 944 1 سةاما سةحلة إ

9 61 

غعا 
سةاما  لسةإ

 11 6 11 1 76 4 81 946 3 سة  ت إ

     1سةاما 



ض اضطرابات النوم لدي أطفالهن ذوي فعالية برنامج تدريبي لألمهات في خف السيد يس التهامي   
 اضطراب التوحد 

 

 

 0006 

 سة مجللةإ
     5 سشت لةب

 (96 9( ي س   ألر و  مجلر سةاع إ  15 1( سة اح  إ م  ي لسةإ سا لئعل ل ل  حم    z ع إ  
 (58 1( ي س   ألر و  مجلر سةاع إ  19 1( سة اح  إ م  ي لسةإ سا لئعل ل ل  حم    z ع إ  

لاتدلر سلافدلي  ( و     م تدل ددا و لسةدإ يا دلئعل   دعي  م حداب امدا7عمضح  ي تل ي  
    سضددااسا سةم اددل ددد  سةاعلحددعي سة جددلأ  سةمم جددب لألددب  اعددلط سضددااس لر سة دد  ك   ددل عددلي 

 لألب مااو سةفا  سةةل ب ةأللاسحإ 

 ثانيًا: مناقشة النتاضج:

وحدددفار  مدددلئ  سةلاسحدددإ سةالةعدددإ لدددي دللألعدددإ سة ا دددل   سةمدددلاع   سة ادددل  ة   دددلر دددد  خفددد  
   سضااسا سةم الل     ام لل إ ع  ي مفحعا  ةك د  ض ن سضااس لر سة    ةلأ وافلة ي  

و دد   ددل  ضددح ةأل لاددم سهم ددل   اددا  سل  ددلر لألددب اضدد ا ت عددت تألحددلر سة ا ددل   سةمددلاع  ك 
 سةمفللي سشعتل ب د  و اام  سة م  لإ  معتإ  ت ل اغ إ ةلع ي د  ل ج سضااس لر سة    ةلأ 

ر  س فجدل ر  مفدلل ر سلافدليك   دل و  دل مدىةا وافلة ي ل  ل مدىةا   د ام حدأل عإ لألدب حدأل  عل
لألع ي وعضل  اعم عمجاضدي ةألضدػ ا  حد   لل  وعضدل  ةادا  سل  دلر لألدب  اسلدلم س لم دلاسر 
 م فعدد  سةمجألع ددلر سةمددب مجأل  هددل ددد  تألحددلر سة ا ددل   خدد ي   لاحددم ي سةع  عددإ  ددت وافددلة ي ددد  

 عرجددل  ةددك ودضددي  ددي سة دداس   سةمددب  –   ( سة  ددةي ددد  ت عددت و  ددلر سة  ددلا  سةألعددي  س حددمعال وسة
  ددل حددله  ددد   -عام ددا ما عا ددل لألددب سلافددلي خدد ي تألحددلر  حددلللر  اددللم خدد ي سلحدد  ك

س محدلا وافددلة ي ة ةعددا  ددي لدللسر    لاحددلر سة دد   سة دداعإل  وعضدل  دددني  عددل  سل  ددلر  م فعدد  
تاسنسمدد   ددت وافددلة ي ددد  سة عئددإ سةا عجعددإ  س ة  ددةي( حددله    دد ام   عددام ددد   ما عددو سة ا ددل    س 

 تلا   دللألعم ل   دل  دلي ةألم س دي سة حدم ا  دعي سة لادم  سل  دلر خد ي دمدام ما عدو سة ا دل   
 ي خ ي سة لمي وةاس  سعتل عل  د   تلض ما عو سة ا ل   لألب سلافلي    ام  اعاإ   ل حله  

  ا ي   عا د  خف  سضااس لر سة    ةلأ سلافلي  

ع  ي ساتلك دللألعإ سة ا ل   سةملاع   ة   دلر دد  خفد  سضدااس لر سة د   ةدلأ  وعضل  دن   
سلم ددلله لألددب سةجلعددل  ددي س حددماسمعتعلر  سةف عددلر سةمددب مدد  وافددلة ي     سضددااسا سةم اددل يةددب 

 ةدددي لسةمجةعدددةلك اعدددم مددد  مجاعدددي سل  دددلر  دددلةمجةعة   عفعدددإ سحدددمخلس    مدددلاعا سل  دددلر لألع دددل
ي ةمجةعدددة لدددللسر    لاحدددلر سة ددد   سة ددداعإ   ةدددي مادددلع   جدددةةسر  ااعادددإ  ددداعاإ  دددي وافدددلة 
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ةألافددي ل ددل  تلادد  ددد  سة اددلن ددد  حدداعا سة دد   ةفمددام  اددللمك   هددلا سةافددي يةددب حدداعا سة دد   ددد  
سة  در سة ادللك  سحددمعال  سةافدي ددد  سة  در سة اددلل دد  سة د لضل  لددل  مادلع  سةمجةعددة ةألافدي ددد  

ا  اغ  دإ  ةدي ي داساه لألدب سةألجدا  دللت ةم س ة ما  عدإ الةإ سحم اساه د    لاحدإ حدأل  علر غعد
  ددددي سة دددد  (ك سل ددددا سةدددد أ ولأ يةددددب اددددا  سلافددددلي لألددددب س ةمددددةس   م فعدددد  مجألع ددددلر  م تع ددددلر 

 سل  لر  سة ام اإ  جللسر    لاحلر سة    سة اعإ ةألا  ي لألب سةمجةعة 

   لألددب   لاحددإ  جدد    ددل  ل ددر سل  ددلر  ما عددو  م فعدد  لسةاددمل  ددت سلافددلي ل ددل مددلاع 
سةملاع لر  سة  دلاسر  سةحدأل  علر   ةدي س حدماخلنك    لاحدلر سة د   سة داعإ(ك   ل در سل  دلر 
مال  سةام    ام ةف عإ  تح عإ د    ر  سال ة افليك   ل حدله  دد  س محدلا سلافدلي ةمألدك 

ألعدي ماددلع  سة  دلاسر  ددت مادلع   جددةةسر  م  لدإ ة تددلا   دد   ةددكك   دل اا ددر سل  دلر لألددب ما
 ةك سةام    ام ملاعتعإ امب   عجم ل لألع  سلافلي ل ل ولسن سة  لاسر  سةحأل  علر سة األ  دإ 
     دع ل  جل    ل سحمخل ر سل  لر لسة   تإك  سة ال لمك  سة  لاحإل  ت سلافدلي دد  سة  دةي 

ر سة األ  دددإ سل دددا سةددد أ حدددله  دددد  مادددتعت  مجألدددع  سلافدددلي ولسن    لاحدددإ سةحدددأل  علر  سة  دددلاس
 سة اغ  إ   ةي ملاع لر سةم فط(    ل ر سل  لر وعضل   لحمخلس   ما عو سحماسمعتعإ لسةمتلهيل 
سةمب ملا ي لألع ل د  تألحلر سة ا ل    ت سلافلي دد  سة  دةيك   دل حدللل دد  س محدلا سلافدلي 

 ي سةخ ي  ي سة       لاسر سةم لئإ سة سمعإك سل ا سة أ  لي ة  وةاس  سعتل عل  د  مخأل  سلافلي
   فاله  

سة الضددددامك  سة  ل اددددإ  سةادددد ساك   وعضددددل  دددددني سة ا ددددل   سةمددددلاع   ة   ددددلر مضدددد ي سحددددمخلس 
 سةج ددي سةدد ه بك  سةمػ عددإ سةاستجددإ سل ددا سةدد أ حددله  ددد  ماحددعي سةتل ددا سة جاددد  ةددلع ي  ددي 

 وحددد ل  لك  لدددع ي  د  دددي ة جدددلاي   جأل  دددلر  ةعدددام   م  لدددإ   ةدددي سضدددااس لر سة ددد  ك خددد ي 
   لاحلر سة    سة اعإ   وة (ك  سمضح  ةك ةأل لام  ي خ ي سحمتل لم ي لألب و اسو سة ادلا 
سة حمخل إ د  تألحلر سة ا ل  ك   ل حللل    ام لل إ د  ماحعي يلاس  ي  ضدااس لر سة د   

  ااو  سحماسمعتعلر خفض ل ةلأ وافلة ي     سضااسا سةم ال 

ة ست لر سة  ةةعإل د  ت عت تألحدلر سة ا دل     دل حدللل دد  ادم   ل  ل  سة لام  لحمخلس  لس
سل  ددلر لألددب ما عددو  ددل مدد  مجأل دد  وة ددلن تألحددلر سة ا ددل     ةددي سةمجةعددةك  سة   تددإك  مددلاع لر 
س حدددماخلن  سةمددد فط(  دددت وافدددلة ي دددد  سة  دددةي   ددد ام ع  عدددإ   حدددم ام   ددداعاإك   دددل ادددا  
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ب  مادلع  مػ عدإ استجدإ ة دي دد   لسعدإ  دي تألحدإل سة لام لألب   ل ام ي دد   ةدك سة ستدا سة  ةةد
سل ددا سةدد أ حددله    دد ام سعتل عددإ ددد   مل جددإ سة لاددم ة   ددلر   دد ام  حددم امك   مل جددإ  ددلأ 
سةمةس  ي   ل م  ملاع  ي لألع  د  تألحدلر سة ا دل     دل حدللل دد  خفد  سضدااس لر سة د   ةدلأ 

 وافلة ي 

ي س حدمعال  سة تدل ي  تدل ي شعادل  سةافدي   ل  ل در سل  دلر وعضدل   نلدلسل  م د ع  تدلس  
وة ددلن سةألعددي(   ددلن لألددب  دد  اسر سة دد   سةخل ددإ  للافددليك   ددل حددللل ددد  سةمػألددا  سةددمخأل   ددي 
 ا ألإ سحمعال  سلافلي وة لن سةألعي   ج  إ ل لم    ام وخاأ ة حدمػاسو دد  سة د      دل  ل در 

ل ر  م فعد ه  ما عاد  لألدب سلافدلي   دلن سل  لر  م  ع  تل ي   م   ة   وسحمعال  سلافلي   
لألددب سةمجألع ددلر  س تدداسنسر سةمددب مجددادي لألع ددل دددد  تألحددلر سة ا ددل   سةمددلاع  ك   ددل حددله  دددد  

 سةمػألا لألب  ا ألإ لل  سة    و  س حمعال  د  سة  ر سة الل ة افلي  

وافددلة ي  ع  دي ياتددلك دللألعددإ سة ا ددل   سةمددلاع   ة   ددلر ددد  خفدد  سضددااس لر سة دد   ةددلأ 
    سضااسا سةم ال وعضل  يةب  عل  سل  لر  م فع   ج  سةملاع لر    ام ع  عدإ   حدم ام  دت 
سلافدلي دد  سة  ددةي   ةدي مددلاع لر س حدماخلن( سل ددا سةد أ ولأ يةددب خفد  سةاألددو ةدلأ سلافددلي 

ي  عددل    ددي سة دد    اددج اه   ل حددماخلن  سةاساددإ   ددل حددللله  ددد  س حددمػاسو ددد  سة دد  ل  وعضددل  دددن
سل  لر  ما عو  م فع  ملاع لر سةم فط    ام ع  عإ   حم ام  ت سلافلي د  سة  ةي حله  دد  
ادج اه   لة دل ن  سةاسادإ خل ددإ ل دل   لاحدم   ةألمد فط س حددماخلئ    دل ولأ يةدب خفد   جدد  
سضدددااس لر سة ددد   ةدددلأ سلافدددلي   ةدددي سة  تدددلي  سةمددد فط سةحددداعتك  ضدددعو  م  دددي سةمددد فط وة دددلن 

  ( سة   

 وعضل  دن   ع  ي ياتلك دللألعإ سة ا ل   سةملاع   ة   دلر دد  خفد  سضدااس لر سة د   ةدلأ 
وافدددلة ي     سضدددااسا سةم ادددل يةدددب سةمدددةس  سل  دددلر  ما عدددو  م فعددد  لدددللسر    لاحدددلر سة ددد   
سة اعإ سة ام اإ   عئإ سة د     ةدي م عئدإ  عئدإ  د   ه  دإ  هللئدإ   اعادإ(ك  لدللسر سة  دلا   ةدي 

ت تل ي ع  ب   م   ةأل  ل   سل ااإك  مت ا سةاعأل ةإ د    ر  مأخا  ي سة  لاك  مت دا  ض
م ل ي سة اا  لر سةمب مام أ لألب  لدععي د  و  لر  مأخام  ي سة  لا(ك  لدللسر سة حدلن   ةدي 
مت دددا م دددل ي سلاج دددإ  سة ادددا  لر سة    دددإ   دددي   لدددل سة ددد    جدددلم حدددلللرك  مت دددا  ادددلهلم 

 ددةم س ة ما  عددإ   ددي حددللمعي  ددي   لددل سة دد   سة اددللك  مت ددا س ددداسا ددد  م ددل ي  سحددمخلس  سلت
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تددداسنسر   دددر سة ددد   دددد  سة حدددلن   ةدددي   لاحدددإ مدددلاع لر  سة عدددله   دددي سة ددد     لادددام(ك  ا مدددعي  س 
س حماخلن  سةم فطك  س ةمةس   لة    د  سة  ر سة اللك  سة د   دد  سة  دلي سة ادلل ةأل د  (ك  ا مدعي 

تاسنسر     ر س حمعال  د  سة  لض   ةي س حمعال    لال  د    ر ةل در   ادللك  سةمجدا   س 
لاددجإ سةادد ط ددد  سة دد لض(ل   ددل  ددلي ةدد  وةدداس    عدداس   دجددل   ددد  خفدد  سضددااس لر سة دد   ةددلأ 

 سلافلي 

  ل ع  ي ياتلك دللألعإ سة ا ل   سةملاع   ة   لر د  خف  سضااس لر سة    ةلأ وافلة ي 
سةم ال وعضل  يةب سحمخلس  سل  لر ةتلس ي سة ادلا سة  د ام  سةمدب محدللل سةافدي     سضااسا 

لألب يلاسك  د    ل ه  سة األ ا     سةاعل    (  ت سلافلي   ل حللل سلافلي د  سم لك  م فعد  
سة  لاحلر  سل ااإ سةمب عتا وي عا   س   ل   ي   لل سة    سة الل ة د ك   دل حدله  دد  مجألدع  

   لاحم    تاسنسر    لاحلر سة    سة حم لدإ  حأل  علر سة    سة  لحد إ   دل  دلي ةد  سلافلي 
 وةاس  يعتل عل  د  خف  سضااس لر سة    ةلع   

دجلةعدددإ سة ا دددل   سةمدددلاع   ة   دددلر دددد  خفددد  سضدددااس لر سة ددد   ةدددلأ  ممفدددو هددد ه سة معتدددإ  
 ,.Tilford, et al ةدي لاسحدإ (  دت  مدلئ  سةجلعدل  دي سةلاسحدلر وافدلة ي     سضدااسا سةم ادل

 سةدددد أ عجم ددددل لألددددب سةمددددلا ر   دللألعددددإ سة ا ددددل   سةج تددددسةمددددب واددددلار  ملئت ددددل يةددددب  (2015)
سةحأل  عإ ةماحعي لللسر سة   ( د  ل ج سضدااس لر سة د   ةدلأ سلافدلي     سضدااسا سةم ادل 

ادددامل  لاسحدددإ   ددد ام   لادددامك  ماحدددعي تددد لم سةاعدددلم ةدددلأ  ادددل ب سةاللعدددإ ة ددد    ددد ام غعدددا   ل
McLay, et al., (2019)  سةمب والار  ملئت ل يةب دللألعدإ سةمدلخ ر سةحدأل  عإ سةفالعدإ   سةمدب

سحددماسمعتعلر سةمجةعددة س عتددل ب  سةحددأل بك  سحددماسمعتعإ سةمتلهددي سةمددلاعتبك  سةا دد  سحددمخل ر 
دددددددد  لددددددد ج  اددددددد  ر سة ددددددد   ةدددددددلأ سلافدددددددلي     سضدددددددااسا سةم ادددددددلل  لاسحدددددددإ  س تم للعدددددددإ(

Papadopoulos, et al., (2019)  دللألعددإ سةمددلخي سةحددأل  ب سةمددب واددلار  ملئت ددل يةددب
سة خم ا   سة أ مض ي مجاعي سل  لر  لة    سةا عجب  ل اسر سة     سةعا إ   اد  ر سة د   
سةاددددلئجإك  وعضددددل  مددددلاع    لألددددب ل ددددي  دددد  اسر سة دددد  ك  ما عددددو سحددددماسمعتعلر سة دددد   سة دددداعإك 

 اد  ر سة د   سة ادللم( دد  لد ج سضدااس لر سة د   ةدلأ سلافدلي  سحماسمعتعلر   ست إ  ج  
 van     سضااسا    ا س  م له  سة الا سةةسئل سة  ا ا  لضااسا اعي سةم ادلل  لاسحدإ

Deurs, et al., (2019) دللألعدإ سةمدلخ ر سةحدأل  عإ سةفالعدإ  سةمدب  سةمدب وادلار  ملئت دل يةدب
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لس ي سة  ددددداعإك  مدددددلاع لر سةمددددد فطك  مدددددلاع لر مضددددد  ر سحدددددمخلس  سةا ددددد  س تم للعدددددإك  سةتددددد
س حددماخلنك  سحددماسمعتعلر سةمجةعددةك  لدددللسر    لاحددلر سة دد   سة ددداعإ( ددد  لدد ج سضدددااس لر 

سةمدب  McCrae, et al., (2020)سة د   ةدلأ سة داسهاعي     سضدااسا اعدي سةم ادلل  لاسحدإ 
 أ مضد ي سحدمخلس  سحدماستعلر  ا دل   سةجد ج سةحدأل  ب سة جادد   سةد دللألعدإ والار  ملئت دل يةدب

 جادعإك ةم ضعح سة فلهع  سة لاع لم اعإ حأل  عإ   جادعإ  ةي سةمجةعة  ملاع لر س حماخلن  اح   
  ددل مدد  سحددمخلس   حددلئي ةألددلل  سة  دداأ  ةددي سةاحدد    سة دد ا سة ائعددإ  تددلس ي سة اددلا سة  دد امك 

فعدد  لددللسر سة دد   سة دداعإ( ددد   و ادداإ مفللألعددإ ةماددتعت  اددلا إ  مجددل ي سةافددي  سة سةددلعي ددد  م 
 ل ج سلاو ةلأ سلافلي     سضااسا اعي سةم ال د  ل ا سة لاحإ 

  دددل وادددلار  مدددلئ  سةلاسحدددإ وعضدددل  يةدددب سحدددم اسا سلةدددا س عتدددل ب ةأل ا دددل    جدددل دمدددام سة مل جدددإك 
 ع  ددي مفحددعا  ةددك ددد  ضدد ن اددا  سل  ددلر  سةمددةس  ي  ما عددو سة  ددلاسر  سةمددلاع لر  سةف عددلر 

 لاحددلر سة دد   سة دداعإ سةمددب مددلا ي لألع ددل خدد ي تألحددلر سة ا ددل   لألددب وافددلة ي ددد  سة  ددةي   
   ام  حم ام  جل س  م لن  ي ما عو سة ا ل  ك   ل ع  ي مفحعا  ةك وعضدل  دد  ضد ن سحدم اسا 
م س ي سل  لر  دت سة لادم  جدل ما عدو سة ا دل    خد ي دمدام سة مل جدإ  سةد أ  دلي عاد     مل جدإ 

افددليك   ددل  ددلي عادد    لشتل ددإ لألددب وحددئألإ  سحمفحددلاسر سل  ددلر سةخل ددإ   دد   وافددلة ي  دد   سل
 سة ا  ر سةمب  ل ألم ي  جل س  م لن  ي سة ا ل  ك   ل حللل د  سحم اسا ماحدي  د   وافدلة يك 
  لةمدددلةب سحدددم اسا دللألعدددإ سة ا دددل   دددد  خفددد  سضدددااس لر سة ددد   ةدددلأ سلافدددلي     سضدددااسا 

 سةم ال 

  د  ض ن  ملئ  سةلاسحإك ع  ي ةأل لام س ماسض سةم  علر سةملةعإو يات الدراسة:ـ توص

مددددد دعا  عئدددددإ وحددددداعإ   ئ دددددإ محدددددللل سلافدددددلي     سضدددددااسا سةم ادددددل لألدددددب لدددددل  سةمجدددددا   -
  ضااس لر سة    

مدددلاعا  سةدددلأ سلافدددلي     سضدددااسا سةم ادددل  سةادددلئ عي لألدددب الدددلعم   لألدددب ما عدددو لدددللسر  -
 سة اعإ    لاحلر سة    

 د  ض ن  ملئ  سةلاسحإك ع  ي ةأل لام س ماسض سة ا م سةملةعإو ـ بحوث مقترحة:
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دجلةعدإ  ا دل   مدلاع   ة   ددلر دد  خفد  سضدااس لر سة دد   ةدلأ     ضدااسا سةم ادل ددد   -9
  ااألإ سة اسهاإ 

دجلةعدددإ  ا دددل   مدددلاع   ة   دددلر دددد  خفددد  سضدددااس لر سة ددد   ةدددلأ دئدددلر وخددداأ  دددي      -1
 تلر سةخل إ س امعل

دجلةعددإ  ا ددل   مددلاع   ة   ددلر ددد  خفدد  سضددااس لر سة دد   ةددلأ سلافددلي  وةدداه ددد  خفدد   -3
 ولاس  سضااسا سةم ال 

دجلةعددإ  ا ددل   مددلاع   ةخفدد  سضددااس لر سة دد    وةدداه ددد  خفدد  سة ادد  ر سةحددأل  عإ ةددلأ  -4
 سلافلي     سضااسا سةم ال 

سة دد    وةدداه ددد  خفدد  سة ادد  ر س  فجلةعددإ ةددلأ دجلةعددإ  ا ددل   مددلاع   ةخفدد  سضددااس لر  -5
 سة اسهاعي     سضااسا سةم ال 

دجلةعإ  ا ل   مدلاع   ةخفد  سضدااس لر سة د    وةداه دد  ماحدعي تد لم سةاعدلم ةدلأ سلافدلي  -6
     سضااسا سةم ال   سةلع   

 سةم ال  لاسحإ  الا إ  ضااس لر سة    ةلأ سلافلي  سة اسهاعي  سة لةػعي     سضااسا  -7
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Abstract 

The Effectiveness of a Training Program for Mothers in 
Decreasing Sleep Disorders among their Children With Autism 

Disorder 

The current study aimed to identify the effectiveness of a training 
program for mothers in decreasing sleep disorders among their children 
with autism disorder. The study participants were (5) mothers and their 
children with autism disorder. The children were 10 to 12 years of age. 
The study used sleep disorders scale (Prepared by the researcher) 
which consists of (115) items distributed on three dimensions; sleep 
symptoms, symptoms of waking, and symptoms during the day. The 
study also used a training program for mothers (Prepared by the 
researcher). The program consists of 18 sessions that include the 
following topics: an introductory session; sleep and its importance, 
sleep disorders and their causes; the forms and patterns of sleep 
disorders in children with autism, and the resulting problems; sleep 
notes, behavior modification techniques (1- reinforcement, prompting); 
behavior modification techniques (2- modeling, behavior chaining); 
Relaxation exercises; breathing exercises; healthy sleep practices (1- 
sleeping environment); healthy sleep practices (2- day habits); healthy 
sleep practices (3- evening habits); healthy sleep practices (4- routine 
and bedtime procedures); healthy sleep practices (5- routine and 
morning wake-up procedures); sleep disorders and coping procedures 
(1- children who are afraid of sleeping alone); sleep disorders and 
coping procedures (2- waking up during the night and the difficulty to 
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fall asleep again); Sleep disorders and coping procedures (3- 
hypersomnia, "sleeping for hours and for a long time"); sleep disorders 
and coping procedures (4- sleeping breathing problems (such as 
cessation of breathing), and 5- not sleeping on time); and a final 
session. The results of the study revealed the effectiveness of the 
training program for mothers in decreasing sleep disorders among their 
children with autism spectrum disorder.  

 

Keywords: Autism Disorder, Sleep Disorders, Training Program for 
Mothers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


