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والصالة والسالم على معلم البشرٌة وهادي اإلنسانٌة دمحم ابن عبد هللا الحمد هلل رب العالمٌن      

 وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

ٌسعدنً وٌشرفنً أن أتمدم بؤسمى آٌات الشكر واالمتنان والعرفان بالجمٌل الذي ٌطوق      

وجل أوالً ولبل أي شًء، فمد عنمً لكل من ساعدنً على إنجاز هذا العمل، فالشكر هلل عز 

وفمنً هللا وٌسر لً هذا العمل على أٌدي علماء أجالء وكان لهم الفضل بعد هللا فً إنجاز هذا 

 العمل بهذه الصورة.
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جامعدة عدٌن شدمس علدى لبولده اإلشدرا   –ة التربٌدة التربٌة الخاصة وربٌس المسم األسبك بكلٌ

على هذه الرسالة وعلى ما لدمه لً من نصابح وإرشادات فلم ٌدخر جهداً فً توجٌهً ومتابعتً 

فددً إعدددادها فجددزاه هللا عنددً كددل الخٌددر وأطددال هللا فددً عمددره، كمددا ٌسددعدنً وٌشددرفنً أن أتمدددم 

 –د زكً مدرس التربٌة الخاصة بكلٌة التربٌة دعاء محمو \الدكتورة  إلىبجزٌل الشكر والتمدٌر 

جامعة عٌن شمس على لبولها اإلشرا  على هذه  الرسالة وعلى ما لدمته من دعم وتوجٌه مندذ 

بداٌة العمل فً هذه الرسالة وحتى نهاٌتها، فلها مندً عظدٌم الشدكر والعرفدان، وجزاهدا هللا عندً 

 كل خٌر وأطال هللا فً عمرها.

عبد العزٌز السٌد الشخص  \افر الشكر وعظٌم االحترام إلى األستاذ الدكتوركما أتوجه بو     

أستاذ وربٌس لسم التربٌة الخاصة والعمٌد األسبك لكلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس، واألستاذة 

جامعة عٌن شمس على  -أسماء عبد المنعم إبراهٌم أستاذ علم النفس بكلٌة البنات \الدكتورة

الة حتى ٌثرونها بعلمهم وخبراتهم وبمالحظاتهم البناءة والمثمرة، فلهما كل لبولهما منالشة الرس

 الشكر والعرفان.

وٌشرفنً أن أتمدم بعمٌك الشدكر للسدادة المحكمدٌن للممٌداس، والدذٌن مدا ضدنوا علدً بعلمهدم      

وجهدهم وولتهم ومالحظاتهم المٌمة. وأتمدم بخالص الشكر والتمددٌر إلدى أعضداء هٌبدة التددرٌس 

واالمتنددان  بكددل الحددبجامعددة عددٌن شددمس. كمددا أتوجدده  –بمسددم التربٌددة الخاصددة بكلٌددة التربٌددة 

 لألطفال ذوي اضطراب التوحد، وأرجو أن تكون هذه الدراسة خطوة نحو خدمتهم.



 

 

 -وإلدى مدن بددعواهم ورضداهم عندً سدارت أمدوري، وانفرجدت همدومً، إلدى أمدً وأبدً       

العطدداء والحنددان أمددد هللا فددً عمرهمددا، وإلددى إخددوتً رمددزا  -صدداحبً الفضددل كددل الفضددل علددً

األعزاء، أتمدم لهم جمٌعاً بعظٌم الشكر والتمدٌر على ما بذلوه معً من جهد ومثابرة إلتمدام هدذا 

 العمل العلمً، جزاهم هللا جمٌعاً عنً خٌر الجزاء، وحفظهم من كل شر وسوء.

ر، فجزاهم هللا عنً خٌر الجزاء. وأتوجه بخالص شكري وتمدٌري لكل من شرفنً بالحضو       

ً لوجه الكرٌم وإن أصبت من هللا       ً أتوجه إلى هللا داعٌة أن ٌجعل هذا العمل خالصا وختاما

وإن لصرت فهو منً فالكمال هلل وحده، وحسبً أنً اجتهدت وما توفٌمً إال باهلل رب العالمٌن 

 العالمٌن. علٌه توكلت وإلٌه أنٌب. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 
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Abstract 

Research Title: A program for improving Central Coherence Theory 

Tasks and remediating Pragmatic Language Disorder among children 

with Autism.  

Name: Nada Taha Abdel – Mohsen Othman. 

Supervised by: 

1- Prof. Dr. Abdel-Rahman Said Suleiman, Professor of Special 

Education and former chairman of the department. Faculty of  

Education- Ain Shams University. 

2- Dr. Doaa Mahmoud Zaki, Lecturer of Special Education, Faculty 

of Education- Ain Shams University. 

Department: Special Education. 

Purpose of The Research: The current study aims at improving central 

coherence tasks and remediating pragmatic language disorder among 

children with Autism Disorder through a training program especially 

designed for that purpose. 

 Sample of the Study:The Sample of the study consists of one group; 10 

children with Autism Disorder (High functioning Autism) suffering from 

weak central coherence and pragmatic language disorder. These 

children‘s age ranges from 6 to 9 years and there IQ ranges from 90- 100. 

Tools of the Study: 

1-Autism Disorder Diagnostic Scale for Children (prepared by\ Abd 

Elaziz Elshakhs, 2013a). 

2-Differential Diagnosis Checklist for Autism Spectrum Disorder ( 

Prepared  by\ Abd Elaziz & Mahmoud Eltantawy, 2015). 

3-Family Socio-Economic Level Scale (Prepared by\ Abd Elaziz 

Elshakhs, 2013d). 

4-Pragmatic Language Disorder Diagnostic Scale for Children (Prepared 

by\ Abd Elaziz Elshakhs; Mahmoud Eltantawy & Reda Khairy, 2015). 



 

 

5-Photographic Central Coherence Diagnostic Scale for Children 

(Prepared by\ Nada Taha & Ola Mohamed ). 

6-Raven‘s Advanced Progressive Matrices (standardized by\ Amina 

Kazem et al., 2005). 

7-The Training program (Prepared by \ Abdel- Rahman  Sulaiman , Doaa 

Zaki, and Nada Taha). 

Results of the Study: The study has revealed the verification of its 

hypotheses. This in turn shows the effectiveness of the training program 

in improving central coherence tasks and remediating pragmatic language 

disorder among children with Autism Disorder (High functioning 

Autism). 
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 الكلٌة لممٌاس التماسن المركزي المصور لألطفال. 

4 



 د 

 

معامل ثبات ممٌاس التماسن المركزي المصور لألطفال بطرٌمة ألفا  051

.كرونباخ  

5 

معامل ثبات ممٌاس التماسن المركزي المصور لألطفال بطرٌمة التجزبة  051

 النصفٌة.

6 

 7 اإلرباعٌات. 050

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة  للدرجة الكلٌة لكل بعد من  065

أبعاد ممٌاس تشخٌص اضطراب اللغة البراجماتٌة والدرجة الكلٌة؛ وذلن 

 على المٌاسات المبلٌة والبعدٌة والتتبعٌة لألطفال.

8 

درجة الكلٌة لكل بعد من المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة  لل 063

أبعاد ممٌاس تشخٌص التماسن المركزي والدرجة الكلٌة له؛ وذلن على 

 المٌاسات المبلٌة والبعدٌة والتتبعٌة لألطفال.

9 

 01 محكات حجم التؤثٌر. 064

داللة الفروق بٌن متوسطً رتب درجات األطفال ذوي اضطراب التوحد  065

مٌاس تشخٌص اضطراب اللغة فً المٌاسٌن المبلً والبعدي على م

 البراجماتٌة.

00 

 التوحد اضطراب ذوي األطفال درجات رتب متوسطً بٌن الفروق داللة 067

 اللغة اضطراب تشخٌص ممٌاس المٌاسٌن البعدي والتتبعً على فً

 البراجماتٌة.

 

05 

 التوحد اضطراب ذوي األطفال درجات رتب متوسطً بٌن الفروق داللة 069

المبلً والبعدي على ممٌاس تشخٌص التماسن المركزي.المٌاسٌن  فً  

03 

 التوحد اضطراب ذوي األطفال درجات رتب متوسطً بٌن الفروق داللة 075

المركزي. التماسن تشخٌص ممٌاس على البعدي والتتبعً المٌاسٌن فً  

04 

 05  بٌانات أساسٌة لحالة من المجموعة التجرٌبٌة. 077

لة على المٌاس المبلً والبعدي والتتبعً على ممٌاس الدرجات الكلٌة للحا 079

تشخٌص التماسن المركزي، وممٌاس تشخٌص اضطراب اللغة 

 البراجماتٌة.

06 

 

 ثالثاً: لائمة األشكال:

 الرلم الشكل الصفحة

( مهمة األشكال المتضمنة.ٔشكل ) 67  0 

( مهمة الشكل واألرضٌة.ٕشكل ) 68  5 

عبات.( مهمة تصمٌم المكٖشكل ) 71  3 

( مهمة تكملة الشكل.ٗشكل ) 75  4 

( مهمة األشكال الهرمٌة.٘شكل ) 73  5 



 ه 

 

( مهمة الشكل المعمدٙشكل ) 74  6 

( مهمة النماذج المتكررة. 7شكل ) 75  7 

( مهمة  الترتٌب التسلسلً.2شكل ) 76  8 

 9 المٌاسان المبلً والبعدي لممٌاس تشخٌص اضطراب اللغة البراجماتٌة. 066

المٌاسان البعدي والتتبعً لممٌاس لممٌاس تشخٌص اضطراب اللغة  069

 البراجماتٌة. 

01 

 00 المٌاسان المبلً والبعدي لممٌاس تشخٌص التماسن المركزي. 070

 05 المٌاسان البعدي والتتبعً لممٌاس تشخٌص التماسن المركزي. 073

 

 رابعاً: لائمة المالحك:

 الرلم الملحك الصفحة

ماء السادة محكمً ممٌاس تشخٌص التماسن المركزي المصور أس 550

 لألطفال.

ٔ 

 ٕ ممٌاس تشخٌص التماسن المركزي المصور لألطفال. 555

 ٖ جلسات البرنامج التدرٌبً. 544

 ٗ نماذج لصور بعض جلسات البرنامج. 300

 ٘ الوثابك اإلدارٌة الخاصة بإجراءت تطبٌك الممٌاس والبرنامج. 304

 

 



 

ٔ 

 

 لفصل األولا

 مدخل إلى الدراسة

 

 .ممدمة 

 .مشكلة الدراسة 

 .هدف الدراسة 

 .أهمٌة الدراسة 

 .مصطلحات الدراسة 

 .حدود الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


