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 مدتخمص البحث :  
هدددا البحددث إلددر التعددرا تمددر مدددِّ تظويدد  معمِّسددح  معمِّسددات التؾحددد لمسسارسددات     

بددراما التؾحددد بسحا غددة جدددةق  لتحايدد  هدداا الادددا تددؼ اسددتخدا  السوشيددة تمددر الوددراهيؽ  ددح 
السددشاا الؾصددلح السدددححق  تسثمددل أداة البحددث  ددح اسددتباعة تددؼ تظويااددا تمددر تيشددة  ردددية 

(  ددرد مددؽ معمِّسددح  معمِّسددات الظمبددة ذ ي ااددظراب طيددب التؾحددد  ددح الوددراما ٖٓٓمكؾعددة مددؽ  
هميدة التابعدة لدؾزارة التعمديؼق   زارة العسدن  التشسيدة الحكؾمية التابعة لدؾزارة التعمديؼق  الودراما اأ

االجتساعيدة بسحا غددة جدددةق   ددد تؾصددن البحددث إلددر تدددد مددؽ الشتددااا مشاددا: تلددا ت اسددتجابات 
تيشة البحدث تمدر مددِّ تظوديااؼ لمسسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ  دح بدراما التؾحدد مدا بديؽ 

مدؽ  0ٓٓٗا  الستجابات العيشدة تمدر اأداة ككدن  دااًسا إلر أحياًعاق  بمغ الستؾسط الحدابح الع
أعددغ لالًبددا مددا لددتؼ تظويدد  السسارسددات السذددار إلياددا  ددح اأداةق كسددا بي شددل  (ق مسددا لدددى تمددر٘

الشتددااا أأ أبدددرز اتسددتراتيجيات التدددح لدددتؼ تظويااددا هدددح  التع اددد ق تحميددن الساسدددةق الشساجدددةق 
رددااي ا  ددح اسددتجابات تيشددة البحددث تمددر التمادديؽ(ق  كذددلل الشتددااا تددؽ  جددؾد  ددر   دالددة إح

اأداة تع ِّ لشؾع السؤهن العمسح لرالح حسمة مؤهن الساجددتير  دح التربيدة الخاصدةق  دح حديؽ 
أعدددغ ال لؾجدددد  دددر   دالدددة إحردددااي ا تعددد ِّ لستويدددر الجدددشلق  تددددد سدددشؾات الخودددرةق  السرحمدددة 

ة تتشا ى السسارسدات السوشيدة التعميسيةق   ح اؾء هاه الشتااا أ صر البحث بعاد د رات تدراوي
تمددر الوددراهيؽ لسعمسددح  معمسددات الظمبددة ذ ي ااددظراب طيددب التؾحددد  ددح السراكدد ق  السدددارسق 
 الوراما الحكؾميدةق  اأهميدة محا غدة جددةق  مدشح حدؾا   ماديدة  معشؾادة لمسعمسديؽ  السعمسدات 

 ميسية0 الالؽ ياؾمؾأ بتظوي  السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ  ح العسمية التع
 الكمسات السلتاحية: معمِّسح  معمِّسات التؾحدق السسارسات السوشية تمر الوراهيؽق براما التؾحد0
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Abstract: 

This study aims to identify how far evidence-based practices 

are applied by teachers of students with autism spectrum disorder 

(ASD) in autism programs in Jeddah. To achieve this objective, the 

descriptive survey approach was used. The study tool consisted of a 

questionnaire that was applied to a purposive sample of (511) male 

and female teachers of students with autism in the government 

programs of the Ministry of Education, and the private programs of 

the Ministry of Education and the Ministry of Labor and Social 

Development in Jeddah Governorate. The study results indicated 

that there was variation between sample responses regarding the 

extent of their application of evidence-based practices in (ASD) 

programs. Responses varied between ALWAYS and SOMETIMES. 

The general mean of the sample responses to the questionnaire as a 

whole was 6811 out of 7 which indicated that practices referred to in 

the questionnaire were OFTEN applied. Results showed that the 

most significant strategies that were applied were (reinforcement, 

task analysis, modeling, cueing, social skills training, extinction, 

discrete trial training and natural intervention). “Scripting” was the 

least strategy used. Results revealed that there were statistically 

significant differences in the responses of the study sample on the 

questionnaire attributed to the type of academic qualification in 

favor of the MA degree holders in special education, while there 

were no statistically significant differences attributed to the variables 

of the program type, sex, years of experience or the education level. 

Keywords: teachers of students with autism, evidence-based 

practices, autism programs  

 
 
 
 
 
 



 ............................................... دى تطبيق معل ِّمي ومعل ِّمات التوحد للممارسات املبنية على الرباهنيم

 

 :Introductionاملقدمة 

ُيعددد التعمدديؼ الؾسدديمة اأ لددر لتظددؾار السجتسدد ق  ُر يِّددغق  عمحددع ذلددػ التظددؾر السمسددؾس  ددح    
مجتسعات الد ى الستادمدة التدح  ظعدل ًدؾًطا  دح مجداى التعمديؼ  كؾعادا اسدتثسرت ذلدػ ب ًدرا  

 لددداا يعدددد السعمِّدددؼ حجدددر السعمِّدددؼ  دددح مؾاكبدددة االتجاهدددات الحدلثدددةق  تظدددؾار الودددراما التعميسيدددة  
اأسددداس  دددح تسميدددة التظدددؾارق  اتجاهاتدددغق  مااراتدددغ تدددشعكل بذدددكن  اادددح تمدددر السخرجدددات 

 التعميسية0
دؽ العدامميؽ  دح    د سعل مراك  البحؾثق  البداحثؾأ إلدر إيجداد أ زدن الظدر  التدح تسكِّ

العدادليؽ  ذ ي  السيداأ التربؾي مؽ تحايد  أهدداا العسميتديؽ التعميسيدةق  التعمسيدة لددِّ الظمبدة
اتتا ددةق  ُاعتوددر ميددداأ التربيددة الخاصددة مددؽ السيددادلؽ التددح ال ددل اهتساًمددا مددؽ  وددن مختردديؽق 

( Autism Spectrum Disorder جادات متعدددة0  اعتودر مجداى اادظراب طيدب التؾحدد  
تحدددًيا أمددا  السعمِّسدديؽ  كددؾأ هدداه السعمؾمددات تتويددرق  تتودددى بذددكن مدددتسرق  اتظمدد  ذلددػ مددؽ 

مِّسيؽ أأ لباؾا متابعيؽ حثيثيؽ لكدن السددتجدات  دح البحدث العمسدحق  االتجاهداتق  الازدايا السع
ذات العال ة بتعميؼ الظمبة مؽ ذ ي ااظراب طيب التؾحددق بباددر  اسادؼ لمظمبدة تد داد  ددرتاؼ 

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓتمر تعميساؼ بذكن أ زن  بؾتلق 
راد مؽ ذ ي ااظراب طيدب التؾحددق   ادؼ  بالرلؼ مؽ التاد  السمحؾظ  ح طر  التدخن م  اأ 

طويعددة االاددظراب لدددلاؼق  دد أ اتتا ددات السرتبظددة بااددظراب طيددب التؾحددد تباددر ليددر  ابمددة 
 (Frith, ٕٖٓٓ          0لمتلدير إلر حد كوير  

 اود  أأ  حدن هداه السعزدمة لتسث دن  دح التعدرا تمدر الظدر  العمسيدةق  اسدتخدا  السسارسدات   
دددة تمدددر  الودددراهيؽق لكدددؽ تظوياادددا محلدددؾا بالتحدددديات الااامدددة0  بيسدددا لتعمددد  باسدددتخدا  السوشي 

دن أ د   زمدالؤه  إستراتيجية ذات طداب  تمسدح لتحدلدد  توشدح أسدالي  تادؾ  تمدر الودراهيؽق تؾص 
 ,Odom  إلددددر أأ هدددداا اأمددددر لتظمدددد  جاددددؾًدا دؤ بددددةق  الس اددددد مددددؽ الؾ ددددل تتساماددددا
Brantinger, Gersten, Horner, Thompson & Harris ,ٕٓٓ٘)0 

 تعتور السسارسات السوشيدة تمدر الودراهيؽ  دح كا دة السيدادلؽ محدؾر اهتسدا  السخترديؽق 
    د برزت حدلًثا  ح مجاى التربية الخاصةق كسا أعاا أحرزت تادًما كويًرا  ح تظؾر هداا السجداى

تدااا أكثدر إيجابيدة لمظمبدة مدؽ لتستُّعاا ب مكاعي ة تأسيل براما تعميسية ذات  اتميةق  ت  اددعا بش
ها  ذ ي اتتا ددة0 لكددؽ  اللاادددة السحتسمددةق  السرجددؾ ة مددؽ السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ تحدددُّ
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 (Cook& Odom, ٕٖٓٔ0غ  تجؾدة التشلياق  مداهق  استسرارا  
لمسسمكدة العربيدة الددعؾدية  تددعر  زارة التعمديؼ إلدر إتدادة  ٖٕٓٓ تساًًيا مد  رؤادة  
الاظاتدددات التابعدددة لاددداق  التذددددلد تمدددر تظدددؾار بدددراما ذ ي اتتا دددة لتادددديؼ خددددمات  هيكمدددة

 السدتليدلؽ  لمؾصؾى إلر السخرجات السرجؾة0
 بشدداء تمددر مددا سددو ق تتزددح لشددا أهسيددة اسددتخدا  السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ  

سعمِّسدديؽق الاددظراب طيددب التؾحددد  لدداا جدداء هدداا البحددث ليدددمط الزددؾء تمددر  ا دد  اسددتخدا  ال
  السعمِّسات لمسسارسات السوشية تمر الوراهيؽ0

 :Research Problem مصكلة البخح
ُيعد ااظراب طيب التؾحد أحد االاظرابات الشسااية العرويةق حيث لدتؼ تذدخيص  درد مدؽ 

ًخًرددا بااددظراب طيددب التؾحددد  ددح الؾاليددات الستحدددة اأمراكيددةق  ذلددػ بحددد  مركدد   ٜ٘بدديؽ كددن 
 ,Center for Disease Control and Prevention الؾ ايدة مشادا  ادبط اأمدراضق 

ٕٓٔٗ  0) 
 تتعدد طر  التدخن العالجح تمر حاالت ااظراب طيب التؾحد   ًادا لططدر الشغرادة           

تعدد السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ هدح اأسداس الداي لشبودح  العمسية التح اعوثال مشادا0   
مح  الخدددمات االتتسدداد تميددغ  ددح ترددسيؼ بددراما تعميسيددة لددا ي ااددظراب طيددب لمسعمِّسدديؽ  مادددِّ

الرلؼ مددؽ أهسيتاددا  دد أ معغددؼ معمِّسددح التربيددة الخاصددة لتماددؾأ الاميددن مددؽ التدددرا  التؾحدددق  بدد
تمياددا لتدددرال الظمبددة مددؽ ذ ي ااددظراب طيددب التؾحدددق كسددا أأ اأدبيددات السادمددة  ددح إتددداد 

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓؾأ عادرة  بؾتلق السعمِّسيؽ  ح هاا السجاى تكاد تك
 مؽ خالى اطدالع الباحثدة تمدر السيدداأ التربدؾي عغرا دا  تسمي داق  ادد لسددْل           

 مدددة الدددؾتح الكدددا ح لددددِّ معمسدددح التؾحدددد تجددداه أهسيدددة السسارسدددات السوشيدددة تمدددر الودددراهيؽق 
دِّ بعدددض   اتميتاددداق  كي يدددة اسدددتخداماا   ددد  السعددداليرق  تددددعح مددددتؾِّ اأداء الساشدددح لددد

السعمسيؽ  السعمساتق  استخداماؼ لسسارسات محد دة اتتاد ا تميااق أ  استخداماؼ لسسارسدات 
درات تذدير إلدر ا تادار السيدداأ لمتؾجدغ إلدر االتجداه  عاًئةق أ  لير مثوتة اللاتميةق  تمػ السًؤ

 دح الحدلث  ح تعمديؼ ذ ي اادظراب طيدب التؾحدد0 كسدا توديؽ لمباحثدة أأ هشالدػ عاًردا  اادًحا 
الدراساتق  اأبحاث التح تشا لل السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ لا ي ااظراب طيدب التؾحدد 

                   ح العالؼ العربح0 
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 تمر اؾء ما تاد  تأتح  كرة البحث التح تادا إلدر  يداس مددِّ تظويد  السسارسدات 
يدب التؾحددق  تال تادا بدبعض السوشية تمر الوراهيؽ مؽ ِ َودن معمِّسدح  معمِّسدات ذ ي اادظراب ط

 الستويرات التح تؤثر تمر مدِّ استخداماا0
 مددؽ هشددا تومددؾرت مذددكمة البحددث  ددح التددداؤى الددرايل التالح: مددا مدددِّ تظويدد         

معمِّسح  معمِّسات التؾحدد لمسسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ  دح بدراما التؾحدد بسحا غدة 
 جدة؟ 

 :Objectives of research أٍداف البخح
لادا البحث الحالح إلر مدا لمح:الكذدع تدؽ السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ اأكثدر        

 استخداًما  اأ ن استخداًما مؽ  ون معمسح التؾحد0

 :Importance of research أٍنية البخح
دددةق  الجاعددد  الثددداعح  تسث مدددل أهسيدددة البحدددث  دددح جددداعويؽ  الجاعددد  اأ ى اأهسيدددة الشَغرا 

 األٍنية التطبيقية.

 األٍنية اليظزية:

  تكسددؽ أهسيددة البحددث  ددح أهسيددة السؾاددؾع الستعمدد  بالسسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽق
 0 التعرا تمر مدِّ تظوي  معمِّسح ااظراب طيب التؾحد لمسسارسات  ح السجتس  السحمح

 تتؾصدن إلدر  تأتح أهسيتغ  ح كؾعاا الدراسة اأ لر مؽ عؾتاا حد  تمؼ الباحثة  حيث لؼ
 0أي دراسة تربية ساباة تقيل مدِّ تظوي  السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ

  تكسدددؽ أهسيدددة البحدددث  دددح الكذدددع تدددؽ أكثدددر السسارسدددات اسدددتخداًما مدددؽ ِ َودددن السعمِّسددديؽ
 السعمِّسات م  الظالب ذ ي ااظراب طيب التؾحدق  أ ماسا استخداًما  دح السيدداأ0  اتؾ د  

تمسية إلر السكتبة العربيةق   د يكؾأ مرجًعا  دح مجداى السسارسدات أأ يسثن البحث إاا ة 
 0السوشية تمر الوراهيؽ لا ي اتتا ة

 األٍنية التطبيقية:

تتجمر أهسيدة البحدث مدؽ الشاحيدة التظويقيدة  دح إ دادة أصدحاب الادرار مدؽ  زارة التعمديؼق       
  زارة العسددن  التشسيددة االجتساعيددة تمددر  ادد  إجددراءاتق  اتخدداذ  ددرارات خاصددة بتظويدد  بددراما 
تاددؾ  تمددر أسدداس السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ  ددح السدددارسق  السراكدد  الخاصددة بددا ي 
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دق  ت  اد الباحثيؽ  العامميؽ  ح مجاى ااظراب طيدب التؾحدد بدأداة بحدث ااظراب طيب التؾح
ماششدة تمدر الويئدة الددعؾدية  لسعر دة درجددة اسدتخدا  السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽق  مددؽ 
السأمؾى أأ يداؼ هاا البحث  دح تظدؾار مشداها كميدة التربيدةق  تدؾجيااؼ لالتجداه الحددلث  دح 

د مدؤتسرات   رش تسدن تدراويدة  بدراما حدؾى مؾادؾع السسارسدات التعميؼق  د   الساتسيؽ بعاد
 السوشية تمر الوراهيؽ0

 :Research Limitaions حدود البخح
ا ترر البحث تمر تشا ى مؾاؾع تظوي  السسارسات السوشيدة تمدر الودراهيؽ  احلدود املوضوعية:

 لا ي ااظراب طيب التؾحد0
  0ٜٕٔٓهد/ السؾا   ٓٗٗٔتؼ تظوي  هاا البحث خالى اللرن الثاعح لعا   احلدود الزماىية:

ًدسن هداا البحدث معمسدح التؾحدد  دح مراكد ق  مددارسق  بدراما ذ ي اادظراب  حلدود املكاىيـة: ا
 طيب التؾحد بسحا غة جدة0

 :of reserch Termonolgy مصطلخات البخح
 :(Autism Teacher) معلِّه/معلِّنة التوحد

تعّرا الباحثة معّمؼ التؾحد بأعغ: الذخص الاي يحسن درجدة البكدالؾراؾس  دح تخردص        
 ااؾ  بتاديؼ الوراما التربؾاة لا ي ااظراب طيدب التؾحدد  دح مؤسددة  ااظراب طيب التؾحدق

 تادِّ  خدماتاا لا ي ااظراب طيب التؾحد0
التربيددة الخاصدةق  ااددؾ   اعدر ا إجرااي دا بأعددغ: الذدخص الحاصددن تمدر مؤهدن تمسددح  دح        

 بالتدرال لمظمبة ذ ي ااظراب طيب التؾحد  ح السؤسدات الحكؾمية  اأهمية بسحا غة جدة0
 (:Autism Spectrum Disorder  اضطزاب طيف التوحد

 Autism Society of Americaتعددرِّا جسةيددة التؾحددد اأمراكيددة التؾحددد         
 ح مراحن الظلؾلة السبكرةق  اؤثر تمدر مادارات : ااظراب عسااح تروح يغار ( بأعغٕٛٔٓ 

 التؾاصن  التلاتن م  اآلخراؽ0
اللددرد الددالؽ تددؼ تذخيرددغ بااددظراب طيددب التؾحددد بشدداء تمددر   اعددر ا إجرااي ددا بأعددغ:        

االختبارات الرسسيةق أ  لير الرسدسيةق  السمتحد  بسددارسق أ  مراكد ق أ  معاهدد تادد  خددماتاا 
 لا ي ااظراب طيب التؾحد0
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 (:Evidence-based practices) املنارسات املبيية على الرباٍني
: التددخالتق أ  السشداحح/ السشداها الوراهيؽ تمدر أعاداتعر ا السسارسات السوشية تمر       

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓالتح  جدت أعاا  اتمة مؽ خالى البحؾث الستكررة  بؾتلق 
تمدددػ اتسدددتراتيجيات التدددح أثوتدددل  اتميدددة :  دددح هددداا البحدددث بأعادددا إجراايددداً  تعدددر ا       

تشد إلددر الدددلين اسددتخداماا لددا ي ااددظراب طيددب التؾحددد مددؽ خددالى دراسددات تاليددة الجددؾدة تددد
 العمسحق  اتؼ التعوير تشاا مؽ خالى أداة البحث0

 اإلطاراليظزى

عتيجة لمتويرات الجؾهرادة  الددتؼ  الجادؾد السوا لدة  دح مجداى التربيدة الخاصدة مدؽ  ودن 
السؤسداتق  الجاات الحكؾميدةق  التظدؾرات التدح طدرأت تمدر الردعيد العدالسحق  كلمدل حادؾ  

كرامتاؼق  تسمل تمر تحاي  السدا اة  ح اللرص بيؽ جسي  اأ دراد  دح ذ ي اتتا ةق  صاعل 
السجتس  بعيًدا تؽ اختال اتاؼق ساهؼ كن ذلدػ  دح تظدؾر مدديرة التربيدة الخاصدةق  الاددا مدؽ 
مداعدة ذ ي اتتا ة  تاديؼ الخدمات لاؼق هؾ الؾصؾى باؼ إلدر تأديدة مادارات الحيداة اليؾميدة 

هدداا لتظمد  ذلدػ تظويد  مسارسدات موشيدة تمدر الودراهيؽ بسيدداأ باستاالليةق  لتحاي  هاه اأ
التربيددة الخاصددة0   ددح   تشددا الحددالح عاددر االهتسددا   ددح تظويدد  السسارسددات  ددح بددراما التؾحدددق 

 التابعة لؾزارة التعميؼق   زارة العسن  التشسية االجتساعية0
 املنارسات املبيية على الرباٍني احملور األول :

 املنارسات املبيية على الرباٍني:تعزيف  .1

يذير مرظمح السسارسات السوشية تمر الودراهيؽ إلدر السسارسدات التدح تمادر دتًسدا جيدًدا 
مددؽ اأدلددة  الوددراهيؽ التجراويددة الاؾاددةق  التددح ُلشتغددر أأ تددؤدي إلددر عتددااا متددداة  متؾ عددة 

ة تددى تمددر إمكاعيددة لمسدتعمؼق  تذددير إلدر  جددؾد تال دة سددووية أ   عي يدةق أ  تشظددؾي تمدر أدلدد
استخدا  إجراء الزبط التجراوحق الاي مؽ ًأعغق إأ تؼ تظوياغق أأ يدتبعد التلدديرات اأخدرِّ 

 (Singer, Agran, & Spooner, 91718لمشتااا  
 تعدرا السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ بأعادا تمددػ العسميددات  اتجددراءات التددح تخزدد         

لسراجعات د ياة مؽ  ون الباحثيؽ الستخرريؽق باتاا ة إلدر تددد مدؽ السعدالير اأخدرِّ التدح 
تشددددما تظوددد  بسؾثؾ يدددة  نخدددالص سددديكؾأ لادددا أثدددر إيجدددابح  دددح تحايددد  الشتدددااا اتيجابيدددة 
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 Simpson, La Cava, & Graner, 91168) 

 معايري املنارسات املبيية على الرباٍني: .2

 National( ٕٓٔٓاتتسد السركد  الدؾطشح لمتشسيدة الساشيدة باادظرابات طيدب التؾحدد  

Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders [NPD] 
السعالير التالية لمسسارسات السوشية تمر الوراهيؽق لكح تعتور مسارسة  ااسة تمدر اأدلدة لط دراد 
مؽ ذ ي ااظراب طيب التؾحدق بيج  أأ ترتك  اللعاليدة تمدر البحدؾث التدح خزدعل لسراجعدة 

 اأ راأ  ح السجالت العمسية باستخدا :
  ذات جددؾدة تاليددة تدددتخدماأ  دراسددات الترددسيؼ العذددؾااح أ  ًددبغ التجراوددح  دراسددتيؽ

 ترسيؼ السجسؾتة العذؾااية أ  ًبغ التجراوية(0
    دراسددات ترددسيؼ الحالددة الؾاحدددة  تذددترا هدداه الدراسددات أأ ياددؾ  ثالثددة مددؽ البدداحثيؽ أ

السجسؾتدددات البحثيدددة بددد جراء خسدددل دراسدددات تاليدددة الجدددؾدة تددددتخد  تردددسيؼ الحالدددة 
 الؾاحدة(0

   تذددترا  يددا  ثالثدة بدداحثيؽ مختملدديؽ تمدر اأ ددن أ  ثالثددة الجسد  بدديؽ الوددراهيؽ أ  اأدلدة
مجسؾتات بحثية مختملة تمر اأ ن ب جراء دراسة  احددة تاليدة الجدؾدة باسدتخدا  تردسيؼ 
السجسؾتددة العذددؾااية أ  ًددبغ التجراويددة0  ثددالث دراسددات تاليددة الجددؾدة تدددتخد  ترددسيؼ 

 National ت الحالدة الؾاحددة(0الحالة الؾاحدة مؽ بيؽ دراسات التردسيؼ الجساعيدة أ  ذا

Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders 

[NPD-ASD], 9171)0 
 أىواع املنارسات املبيية على الرباٍني:  .3

ترِّ الباحثة أعغ ليل هشا  عؾع  احد مؽ الوراما مثالح م  جسي  الستعمسديؽ مدؽ ذ ي  
ااددظراب طيددب التؾحدددق  ذلددػ الخددتالا مادداراتاؼ   دددراتاؼق  عادداا الاددؾة لدددلاؼق  أأ كددن 
ًخص مؽ ذ ي ااظراب طيب التؾحد  راد مؽ عؾتغق بيج  أأ يكدؾأ التددخن  رادًدا لكدن 

ؽ السسارسدات التدح أثوتدل  اتميدة اسدتخداماا مد  ذ ي  ردق  ح حيؽ أأ هشدا  مجسؾتدة مد
ااظراب طيب التؾحد لسداتدتاؼ تمر تظؾار ماارات متعددةق  تدتشد أهداا التدخن لكدن 

 طال  إلر السدتؾِّ الشسااح  عااا  ؾتغق باتاا ة إلر أ لؾاات اأسرة0 
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 : Promoting التلقني 0ٔ
تتزسؽ إجراءات التمايؽ أي مداتدة مادمدة لمسدتعمؼق السدتخدا  مادارة معيشدة لسدداتدتغ       

      ( ٔتمددر اكتددداب سددمؾ  أ  ماددارة مدددتاد ة أ  االعخددراا باددا0  اتزددسؽ التمادديؽ تدددة أعددؾاع:  
التمايؽ الجدديق  ذلػ بسداتدة الستعمؼ تمر تأدية الدمؾ  السدتادا مؽ خدالى مددػ لدد أ  

 أداء الدددمؾ  السدددتادا بأكسمددغق  ادددسر تمايًشددا ًدداماًلق أ  لسددل لددد أ  جدددد  جدددد السددتعمؼق
( التماديؽ الملغدحق  اكدؾأ ٕالستعمؼ  القيا  بج ء مؽ الدمؾ  السدتادا  ادسر تمايًشا ج اي ا0  

( التمادديؽ ٖمددؽ خددالى للددع كمسددة أ  جدد ء مددؽ الكمسددة لسددداتدة السددتعمؼ تمددر أداء الساددارة0  
( التمادديؽ ٗ تظدداء السددتعمؼ تمسيًحددا باتًددارة لسددداتدتغ تمددر أداء الساددارة0  اتيسددااحق  اكددؾأ ب

السكدداعحق  اكددؾأ مددؽ خددالى  ادد  السدداد التعميسيددة  ددح مكدداأ يددداتد السددتعمؼ تمددر االسددتجابة 
 (0ٕٚٔٓالرحيحة  الخظي ق 

 :Time delay التأخري الزمين 0ٕ
ًددح اسددتخدا  التمادديؽ تعتوددر إسددتراتيجية تددأخير الؾ ددل مددؽ السسارسددات السدددتخدمة لتال

بذددكن مشاجددح أثشدداء أداء اأعذددظة التعميسيددة0  سدد  هدداا اتجددراءق يحددرص السعمددؼ تمددر تددؾ ير 
تددأخير زمشددح  رددير بدديؽ التعمدديؼ اأ لددح  أي تعميسددات أ  تمايشددات إاددابية0  هشددا  عؾتدداأ مددؽ 

لسعمدؼ تددراجي ا إجراءات تأخير الؾ ل: الستدرجةق  الثابتةق  س  التأخير ال مشح التددراجحق ل ادد ا
مددؽ   ددل االعتغددار بدديؽ التعمدديؼ  أي تمايشددات يسكددؽ اسددتخداماا لمحرددؾى تمددر اسددتجابة مددؽ 
السددتعمؼ مددؽ ذ ي ااددظراب طيددب التؾحددد0  عمددر سددوين السثدداىق ياددد  السعمددؼ مثيددًرا  ؾرا ددا تادد  
 يامددغ بالتؾجيددغ أ  التعمدديؼ  ددح حالددة بدددء السددتعمؼ السردداب بااددظراب طيددب التؾحددد  ددح تعمددؼ 
ماارة ما0  تشدما يربح الستعمؼ أكثر خورة  ح اسدتخدا  السادارةق ل ادد السعمدؼ تددرجي ا مدؽ   دل 
االعتغار بيؽ التعميؼ  التمايؽ0 أما  ح حالة التدأخير ال مشدح الثابدلق  يدتؼ دااًسدا اسدتخدا  ماددار 

رة الجدلددة0 زمشح ثابل بيؽ التعميؼ  التمايؽق حيث يربح الستعمؼ أكثر كلاءة  ح استخدا  السادا
 ( ٕٗٔٓ ,.Wong et al دااًسا ما ُيدتخد  التأخير ال مشح باال تراأ م  إستراتيجية التمايؽ  

 : Task analysis حتليل املَنة 0ٖ
يعَرا تحمين الساسة بتج اة الساارة إلر أج اء أصور  ابمدة لمتعمديؼق بحيدث يكدؾأ الشداتا 

هددؾ إتسددا  أداء الساسددة كاممددة  بؾتددلق مشاددا سمدددمة مددؽ الخظددؾات الستتابعددةق  اكددؾأ أداؤهددا 
(0  لالًبددا مددا تدددتخد  هدداه اتسددتراتيجية  ددح تعمدديؼ ماددارات الحيدداة اليؾميددة0 ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ
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دؽ السعمدؼ مدؽ   بد أ استخدامغ  د يرع  تحاي  الادا أ  تادلر مدِّ  ابميتدغ لمتحايد 0  اسكِّ
اكتداباا لمقيا  بدتعمؼ سدمؾ  تعميؼ الساارة بذكن متدمدن  مشظاح  تحدلد الساارات التح يج  

 (0ٕٛٔٓآخر  ال ارعق 
 : Reinforcementالتعزيز اإلجيابي  .4

يعرا التع ا  اتيجابح تمر أعغ أي ًحء لتب  الدمؾ  لؤدي إلر السحا غدة تمدر الددمؾ  
أ  زاددادة حد ثددغق  اددد يكددؾأ الثشدداء تمددر إكسدداى ماسددة سددوًبا لتكددرار الدددمؾ   ددح السدددتاونق أ  

اه الحالح تشد بعض الظمبدةق أمدا بالشددبة لمظمبدة اآلخدراؽ  ادد ال يكدؾأ لدغ أي لمحلاظ تمر مدتؾ 
(0 كسددا يعددرا التع ادد  اتيجددابح تمددر أعددغ ٕٓٔٓ/ ٕٚٓٓتددأثير تمددر الدددمؾ   هدديلمؽ  أاليسددؾق 

إاا ة أي مثير بعد الدمؾ  ل اادة احتسداى حدد ث الددمؾ  السرلدؾب بيدغ0  اعدد التع اد  اتيجدابح 
 (0  ٕٚٔٓلتع ا  الدموح  ح براما تحمين الدمؾ  التظوياح0  الخظي ق أكثر استخداًما مؽ ا

 : Discrete tiral teaching التدريب باحملاوالت امليفصلة 0٘
يعتسددد التدددرا  بالسحددا الت السشلرددمة تمددر تلدداتالت  رديددة   احددد إلددر  احددد( لؾجااددا 

الستحزدددار اسدددتجابة مدددؽ السعمدددؼق حيدددث لوددددأ السعمدددؼق  دددح هددداه التلددداتالتق باسدددتخدا  مثيدددر 
السدددتعمؼق  التدددح لالًبدددا مدددا تكدددؾأ مادددارة مددددتامةق تسثدددن تشردددًرا مدددؽ حرددديمة سدددمؾكية أكودددر 

 Stahmer, rieth, lee, reisinger, mandell& connell, ٕٓٔ٘ 0  هددح)
إسددتراتيجية تعمدديؼ مدددتشدة إلددر تحميددن الدددمؾ  التظوياددحق لتعمدديؼ السددتعمؼ إتادداأ ماددارة  سددمؾًكا 

رادد  إتاحددة  ددرص مشلددردة  متكددررة لسسارسددة الساددارة  الدددمؾ 0  اتزددسؽ التدددرا  معاددًدا تددؽ ط
(ق  مدا لتبد  أ  Behavior(ق  الددمؾ   Antecedentبالسحا الت السشلردمة السثيدر الاومدح  

(ق حيددث تودددأ كددن محا لددة تعمسيددة بتاددديؼ السعمددؼ مثيددًرا  ومددح Consequenceيعادد  الدددمؾ   
عمؼ0  نذا لؼ لدتعمؼ الظالد  القيدا  باالسدتجابة الردحيحةق يادؾ  ليدتحث استجابة معيشة مؽ الست

السعمؼ بتاديؼ السثيدر التسييد ي مد  التمسيحدات أ  التماديؽ الجدددي0  تشددهاق يددتجي  السدتعمؼ0 
  ذا استجاب الستعمؼ بذكن صحيحق ياد  السعمؼ التع اد  لمظالد  مباًدرًةق  نذا كاعدل االسدتجابة 

سدتخدا  أحدد إجدراءات تردحيح الخظدأ0  تتسثدن إجدراءات التددرا  لير صحيحةق يادؾ  السعمدؼ با
بالسحا الت السشلردمة  دح التأكدد مدؽ امدتال  الظالد  الدا ةيدة لمسذداركة  دح الدتعمؼق  الحردؾى 
تمر اعتباه  تركي  الظال  لسالحغدة السثيدر السشاسد  تشدد تاديسدغ لادؼق  ذلدػ مدؽ خدالى ادبط 

اوميددة اأ ددرب لمظويعددةق مشاددا تشددد تعمدديؼ كددن ماددارة التدددرالق كسددا يجدد  اسددتخدا  السثيددرات ال
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 (0  ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ بؾتلق 
 :Antecedent-based intervention التدخل املبين على املجريات القبلية 0ٙ

تتزدددسؽ إسدددتراتيجية التددددخالت السوشيدددة تمدددر السثيدددرات الاوميدددة مجسؾتدددة متشؾتدددة مدددؽ 
محا لدددة لتوييدددر سدددمؾ  الظالددد  أ  التعدددديالت التدددح لدددتؼ إجراؤهدددا تمدددر الويئدددة أ  الدددديا   دددح 

تذكيمغ0  تادة ما لتؼ تشليا تمػ اتستراتيجية بعد إجراء تاييؼ الددمؾ  الدؾعيلح الداي يسكدؽ أأ 
يداتد  ح تحدلد  عيلة الدمؾ  لير السرلؾب بيغق جشًبدا إلدر جشد  مد  الغدر ا الويئيدة التدح 

 دد تعد ز الددمؾ  السد تا  دح  ارتبظل بسر ر الؾ ل بالػ الدمؾ 0  بسجرد تحدلد العؾامدن التدح
تعددلن الويئدة أ   إسدتراتيجية التددخن السوشدح تمدر السثيدرات الاوميدة مدؽ أجدن الويئدةق لدتؼ تشليدا

 الشذااق بحيث ال لؤدي ذلػ العامدن بعدد ذلدػ إلدر الددمؾ 0  تذدسن أهدؼ إجدراءات ذلدػ التددخن
لسبكدددر لمظدددالب لطعذدددظة تعددددلن اأعذدددظة أ  السدددؾاد التعميسيدددة أ  الجدددد ى ال مشدددحق  اتتدددداد ا

الاادمددةق  تشؾاددد  ًدددكن أ  مدددتؾِّ صدددعؾبة أ  ترتيددد  خظددؾات التددددرال أثشددداء أداء اأعذدددظة 
التعميسيددةق  نثددراء الويئددة مددؽ أجددن تاددديؼ الس اددد مددؽ التمايشددات السعدلددة أ  الؾصددؾى إلددر مددؾاد 

التمادديؽ إاددابية  مثددن اتًددارات البرددراةق  الؾصددؾى إلددر السثيددرات الحدددية(ق  تعدددلن جدددا ى 
 (Wong et al., ٕٓٔٗ0 التع ا   

 : Cognitive behavioral intervention التدخل الشلوكي املعزيف 0ٚ
هددؾ عددؾع مددؽ أعددؾاع العددالج الشلدددح لسددداتدة الستماددح تمددر التعامددن مدد  مذدداكمغ بذددكن 
أ زنق  تحديؽ حياتغق مؽ خالى تعميسغ كيدب يلكدر بذدأأ أ كداره  مذداتره  سدمؾكغق  تؾجيدغ 

 ددح االتجدداه الرددحيحق  مددؽ خددالى أسددالي  التحدددث إلددر الددااتق  تؾجيددغ الدداات   اوددر سددمؾكغ 
(0  لالًبدددا مدددا يعددداعح اأًدددخاص ذ   اادددظراب طيدددب التؾحدددد مدددؽ ٕٗٔٓ/ ٕٚٓٓ بمدددؾتلق 

صدددعؾبات  دددح التبردددر   ادددؼ مذددداترهؼق  أ كدددارهؼق  سدددمؾكياتاؼق  كي يدددة ارتبددداطاؼ بدددبعضق 
هشيدة  أكاديسيدة  معربيدة  تؾاصدمية ادسؽ الشظدا   اتظم  التددخن الددمؾكح السعر دح مادارات ذ

سددشؾاتق  مدددتؾِّ  ددراءة لتؾا دد  مدد  الموددة السكتؾبددةق  ٙالستؾسددط لددطداءق أي مددا ياددارب الددد 
 ماارات التأه  لمسجسؾتة  ح حاى استخدا  التدخن  ح ًدكن مجسؾتدة0  تتدرا ح مددة الجمددة 

د ياددددة  ٜٓمددددا ياددددارب  د ياددددةق بيشسددددا  ددددح الجمدددددة الجساعيددددة ٓٙإلددددر  ٘ٗاللرديددددة بدددديؽ 
 Mussey, Dawkins& AFIRM Team, ٕٓٔٚ0) 
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 Defferntial reinforcement of التعزيز التفاضلي أو غري املتوافق، أو سـلو  خخـز    0ٛ

Alternative Incompatible, or Other Behavior: 
ليددر عددد التع ادد  التلااددمح تظويًاددا لعسميددة التع ادد  مددؽ خددالى تع ادد  تددد  حددد ث الدددمؾ  يُ 

السرلددؾب بيددغق أ  تع ادد  الدددمؾكيات اأكثددر  عي يددة أ  ليددر متؾا اددة مدد  الدددمؾ  الدددموح 
 Savage& AFIRM Team, ٕٓٔٚ0) 

 :Exercise الزياضية التناريً 0ٜ
 مددؽ لمحددد كؾسدديمة الودددعح الجاددد  دح زاددادة تتزددسؽ إسددتراتيجية الراااددية التسدداراؽ عددت   

 الودعيددة الميا ددة مدددتؾِّ  زاددادة مدد  السشاسددبةق الدددمؾكيات زاددادة أ  السذددكمةق الدددمؾكيات
  دح محدددة زمشيدة  تدرة الستعمسدؾأ  يازح اتستراتيجية هاه  باستخدا 0 الحركية  الساارات

 الودعيدة التسداراؽ جمددات توددأ مدا  لالًبدا0 مشدتغؼ أسداس تمدر لدغ مخظدط بددعح عذاا أداء
 الددركض مثددن  الاؾاايددة اأعذددظة تذددسن   ددد التاداددةق بأعذددظة  تشتاددح اتحسدداءق بتسدداراؽ
 أ  السومادددة اأمدداكؽ  ددح أداؤهددا يسكددؽ التددح التسدددد أ  الاددؾة  تسدداراؽ(  الدددباحة  الالدد 

 Wong et  الساايدة التسداراؽ بدراما تشليدا يسكدؽ حيدث الددباحةق حسا   ح أ  السلتؾحةق
al., ٕٓٔٗ0) 

 :Extinction اإلطفاء 0ٓٔ
يذير اتطلاء إلر حج  التع ا  تؽ سمؾ  تؼ السحا غة تميغ مدؽ خدالى تع اد ه سدابًااق 
 ددد ذا أراد السعمدددؼ إزالدددة سدددمؾ  معددديؽ يجددد  تميدددغ التأكدددد مدددؽ تدددد   جدددؾد معددد ز بعدددد الددددمؾ  
السددتادا0  لالًبدا مدا لدتؼ تع ادد ه مدؽ خدالى االعتبداهق  اعتودر اتطلدداء  عدااًل أعدؾاع معيشدة مددؽ 

تدددؤثر تمددر سددالمة اللدددرد  اآلخددراؽق مثددن إلدددااء الدداات  العددد اأ0  اجددد  أأ  الدددمؾ  التددح ال
يدتخد  بعشايدة لتجشد  تع اد  الددمؾكيات ليدر السرلدؾب  ياداق  أأ يكدؾأ السعمسدؾأ تمدر بيشدة 

 (0  ٕٛٔٓ/ٕٛٓٓمؽ اآلثار الجاعوية السحتسمة لإلطلاء  سذيرماأ  هؾىق 
 :Functional behavior assessment التقييه الوظيفي للشلو  0ٔٔ

يعرا التحمين الؾعيلح لمددمؾ  بأعدغ معر دة  عيلدة الددمؾ  ليدر السرلدؾب بيدغق  تعمديؼ 
(0 كسدا يعدرا بأعدغ معر دة مدا ٕٗٔٓاللرد الدمؾ  الودلن  السشاس  لتحاي  علل الادا  دمحمق 

 راء الدددمؾ ق  اادددا إلددر  اددؼ العال ددة بدديؽ الدددمؾ   السثيددرات اأخددرِّق  اذددسن ذلددػ التعددرا 
در التع ادد  الدداي يحدددث الدددمؾ  السذددكنق  الدددا   اأساسددح لمدددمؾ 0  اادددا هدداا تمددر مردد
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إلددر التعددرا تمددر تحايدد  لددرض معدديؽ بالشدددبة لددغ0  اعتوددر جسدد   - ددح اأسدداس  -التحميددن 
الوياعات تشرًرا أساسدي ا  دح التايديؼ الدؾعيلح لمددمؾ ق  اجد  تمدر السعمدؼ جسعادا مدؽ مردادر 

رسدسية  ليدر الرسدسيةق  السالحغدة السباًدرةق  مراجعدة الددجالت متعددة بسدا  يادا السادابالت ال
بسدا  ياددا الدددجالت الظويددةق  االختبدداراتق  التادارارق  خظددة الخدددمات اأسددراةق  مقيدداس تادددلر 

 (Kearney, ٕٓٔ٘0الدمؾ   
 Functional communication التــــدريب علــــى التوافــــل الــــوظيفي 0ٕٔ

training: 
طيدب التؾحدد صدعؾبة التؾاصدن مد  مدؽ حؾلدغ  التعويدر لؾاجغ الستعمؼ مؽ ذ ي اادظراب 

تدؽ احتياجاتددغق  لددالػ ياددؾ  بددمؾكيات ليددر مرلؾبددةق  تددادًة مدا تكددؾأ هدداه الدددمؾكيات عاتجددة 
تددؽ اتحبدداا مددؽ تمددػ الرددعؾبة0  اادددا التدددرا  تمددر التؾاصددن الددؾعيلح إلددر تحدلددد طرااددة 

ؾاصددنق  ِمددْؽ َثددؼ  تعميسددغ طرااددة التؾاصددن ليددر السرلددؾب  ياددا التددح يغارهددا السددتعمؼ بادددا الت
بدلمةق سؾاء كاعل طراادة للغيدة أ  ليدر للغيدة تتديح لمسدتعمؼ الؾصدؾى إلدر احتياجاتدغ بظراادة 
أكثر  ودؾاًلق  اعتودر عغدا  التؾاصدن بتبدادى الردؾر  بديكل( مدؽ اأمثمدة تمدر التؾاصدن الدؾعيلح 

 Griffin& AFIRM Team, ٕٓٔٚ0) 
 :Modeling الينذجة 0ٖٔ

ة بأعاا تسميدة تاددا إلدر توييدر سدمؾ  اللدرد بعدد مالحغتدغ لذدخص آخدر تعرا الشساج
(0   وددن أأ ياددؾ  السعمددؼ ٕ٘ٔٓ ,Kearneyلددؤدي علددل الدددمؾ  بددداًل مددؽ أدااددغ ًخرددي ا  

باستخدا  الشساجةق يج  أأ لتأكد أأ الستعمؼ يستمػ السادارات الاوميدة حتدر لدتسكؽ مدؽ التاميددق 
تمر االعتباه إلدر الددمؾ  السددتادا  نلدر عتدااا الددمؾ ق   تتزسؽ هاه الساارات  درة الستعمؼ

 االحتلدداظق  تدداكر الساددارة لسدددة طؾامددةق  االسددتخراج الحركددحق بحيددث لتددرجؼ السددتعمؼ الرمددؾز 
 (0 ٕٚٔٓالسخ  عة  ح الااكرة إلر سمؾ  مالاؼ  الخظي ق 

 : Self management إدارة الذات 0ٗٔ
ُيعد الدتؼ الخارجح أ  التدخالت الدمؾكية الخارجية ار راة لتأسديل سدمؾكيات جدلددة 
أ  تحديؽ سمؾكيات مكتدبةق  بسجرد إرساء تمػ الدمؾكيات السددتاد ةق يجد  تمدر التربدؾايؽ 
دددددا إلدددددر اتدارة الااتيدددددة  سذددددديرماأ  هدددددؾىق  التخظددددديط لكي يدددددة اعتاددددداى إدارة الددددددمؾ  خارجي 

إدارة الاات تدة إستراتيجياتق مشاا السرا بة الااتيدةق بيادؾ  السدتعمؼ (0  تتزسؽ ٕٛٔٓ/ٕٛٓٓ
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بتدددجين تدددد مددرات حددد ث الدددمؾ ق  طددؾى اللتددرة ال مشيددة لحددد ث الدددمؾ  الدداي يردددر مشددغق 
 التاييؼ الااتحق بحيث ياارأ التوير  ح الدمؾ  بسعالير محدددة لمددمؾ  لتحدلدد إأ كداأ هشالدػ 

ء الدمؾ ق  التع ا  الااتحق  ذلػ بتع ا  أعلداؼ تشدد أداء الددمؾ  تاد  أ  الق  تاييؼ جؾدة أدا
 (0 ٕٗٔٓ/ ٕٛٓٓالسشاس   بيراعجمؾ  جؾلياعحق 

 : Naturalistic intervention التدخل الطبيعي 0٘ٔ
لودأ التدخن الظويعح بسبادرة الستعمؼ بالتؾاصدنق  ادتؼ إجدراء جمددات التددخن د أ كرسدح 

تعمؼ خدالى الجمددة التدراويدةق  الددساح لدغ بدأأ لدتعمؼ التؾاصدن  طا لةق  اعقياد السعمؼ خمع الس
(0  بسرا بة اهتسا  السدتعمؼ  تشغديؼ العسميدة ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓمؽ خالى اللرص الظويةية  بؾتلق 

التعميسيددة حددؾى هدداه االهتسامدداتق  اسددتخدا  السددؾاد التددح ترددادا السددتعمؼ لؾمي دداق تمددر سددوين 
باسددتخدا   ظدد  الحمددؾِّق  االعتادداى مددؽ الويئددة التعميسيددة  السثدداىق ياددؾ  السعمددؼ بتعمدديؼ اأر ددا 

 ((Kearney, ٕٓٔ٘0اأكثير تشغيًسا إلر الويئة اأ ن تشغيًسا  
 :Parent-implemented intervention تدخل الوالديً 0ٙٔ

تحديات لاا تأثير تسي  تمر الؾالدلؽ  ليدرهؼ مدؽ أ دراد  التؾحدلؾاجغ ذ   ااظراب طيب 
ل اًما تمر الخدمات أأ تقيِّؼ باسدتسرار احتياجدات الظلدن  اأسدرةق  أأ تادد  الددتؼ اأسرةق لاا كاأ 

الداي لتؾا د  مد  متظمبدات اأسدرةق  التدح  دد تتويدر مد  مدر ر الؾ دل0  البدد مدؽ اتتبدار الؾالدددلؽ 
مذددداركيؽ عذدددظيؽ  دددح أي برعددداما تددددخنق بحيدددث يعسدددالأ تدددؽ كثددد  مددد  الساشيددديؽ الردددحييؽ 

الؾالدداأ معر دة  خودرة  راددة مدؽ عؾتادا بأبشاااسداق  نذا مدا تدؼ دتدؼ  ددرتاسا  التربؾايؽ  إذ يستمدػ 
تمر مداتدة أبشاااسا بذكن أ زنق  سؽ الستؾ   أأ يكؾعا أكثدر  ددرة   عاليدة تمدر تمويدة احتيداج 
أبشاااسددا0 تددال ة تمددر ذلددػق تددادة مددا يكددؾأ الؾالددداأ هسددا مادددمح الرتايددة اأساسددييؽ أطلالاسدداق 

يرا ااأ أطلالاسددا أيًزددا  ددح سددؽ السراهاددة  الومددؾأ0 لددالػ يجدد  أأ يكددؾأ تدددرا   هسددا المددااأ سدد
 (Prata, Lawson& Coelho, ٕٓٔٛ0الؾالدلؽ ج ًءا مؽ أي برعاما تدخن  

 Peer-mediated instruction and التــــدخل بواســــطة األ ــــزاٌ 718

intervention : 

دددا  دددح تع اددد  الشتدددااا  لمعددد  السعمسدددؾأ   أ ليددداء اأمدددؾر  ليدددرهؼ مدددؽ البدددالويؽ د ًرا ماس 
االجتساعية لططلاى  الذباب الالؽ يعاعؾأ مؽ ااظراب طيدب التؾحددق إال أأ االهتسدا  لتحدؾى 

إلر الد ر الؾاتد الاي يسكؽ أأ لمةبغ اأ راأ  ح تع اد  الشتدااا االجتساعيدة  -بذكن مت الد  -
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ؽ الشتدااا التعميسيدة لمظدالب السردابيؽ باادظراب طيدب التؾحدد0  تتزدسؽ  التؾاصمية  ليرها مد
التدخالت الداتسة التح يادماا اأ راأ إتداد  احد أ  أكثر مدؽ اأ دراأ مدؽ ليدر ذ ي اتتا دات 
لتاددديؼ دتددؼ اجتسدداتح أ  دراسددح مدددتسرق أ  كمياسدداق إلددر أ ددراعاؼ مددؽ ذ ي اتتا ددات  علددل 

لسعددا عيؽق أ  ليددرهؼ مددؽ طددا ؼ العسددن  ددح السدددارس  كددارتر العسددر تحددل إًددراا السعمسدديؽ  ا
 (0  ٕٙٓٓ كيشيديق 

 Picture Exchange Communication ىظـاو التوافـل بتبـادل الصـور     768

System: 

تؼ إعذداء عغدا  التؾاصدن بتبدادى الردؾر مدؽ  ودن تدالؼ الدشلل أعدرادغ بؾعددي  أخردااية 
اصدن بتبدادى الردؾر اأطلداى ليدر ق  اذدج  عغدا  التؾ ٜ٘ٛٔالتخاط  لؾراا  ر سدل  دح تدا  

الملغيددديؽ مدددؽ ذ ي اادددظراب طيدددب التؾحدددد تمدددر التؾاصدددنق لمسبدددادرة بالحددددلث  التعويدددر تدددؽ 
مااصدهؼ مؽ خدالى ت  اددهؼ بسمدع يحسدن صدؾر اأًدياء السحيظدة بادؼق  اختدار اللدرد صدؾرة 

 O'Brien,  Daggett, ٕٓٓٙ)0  الذحء  اتبادى الرؾرة ليحرن تمر الذحء الحقياح
 :Pivotal response training التدريب على االستجابة احملورية 0ٜٔ

تعدددد االسدددتجابة السحؾرادددة إسدددتراتيجية مددددتشدة إلدددر مبدددادئ تحميدددن الددددمؾ  التظويادددحق 
 مرسسة مؽ أجن استاداا تدد مؽ الددمؾكيات السحؾرادةق  اددتادا أربعدة جؾاعد  محؾرادة 

 االسدددتجابة لمتمسيحدددات الستعدددددة  دددح الويئدددةق  اختيدددار التمسيحدددات ذات العال دددة هدددح: االعتبددداه 
بالسؾ بق  السبادرة بالتلاتالت االجتساعية مد  اآلخدراؽق  زادادة الدا ةيدة  ندارة الداات  بؾتدلق 

(0  لح مسارسة التدرا  تمر االستجابة السحؾراةق لودأ الستعمؼ الددرس ب بدداء ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ
  عذاا ماق أ  االختيار مدؽ بديؽ السدؾاد التعميسيدة الستاحدة0  كثيدًرا مدا تتردع اهتسامغ بذحء أ

السؾاد  ح كثير مؽ اأحياأ بالتشؾع لتع ا  تحلي  الظمبة  تعسديؼ السادارات  جعدن التددرا  تمدر 
االسدتجابة السحؾراددة مشاسددبة لموددة التعويراددة السدددتاد ة0  بعددد أأ يعددرب السددتعمؼ تددؽ اهتسامددغ 

مدداق يجدد  تميددغ القيددا  بدددمؾ  معدديؽ لترددن بادداا العشرددر أ  الشذددااق حيددث  بشذداا أ  تشرددر
 ,Suhrheinrichتتسثن تا بة الددمؾ  السرلدؾب  دح الؾصدؾى إلدر ذلدػ الشذداا أ  الذدحء  

J., Chan, J., Melgarejo, M. Reith, S., Stahmer, A., & AFIRM Team, 
ٕٓٔٛ0) 

  

https://www.google.ca/search?safe=strict&q=Julie+A.+Daggett&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKrSw0MzFVAvMykguTDDIK07VkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxCniV5mSmKjjqKbgkpqenlpQAAM6s0GpPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-w9zsgdzjAhUjUBUIHd9CBnEQmxMoAjARegQIEBAL
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ــا   918 ــادة توجيََــ ــتجابة/ وإعــ ــة االســ  Response interruption مقاطعــ

redirection: 

تتزددسؽ مسارسددة مااطعددة االسددتجابة/  نتددادة تؾجيااددا اسددتخدا  التمادديؽ أ  التعميدد  أ  
أي مذتل آخر تشدد حدد ث سدمؾ  ليدر مرلدؾبق حيدث تددتادا هداه السسارسدة صدرا اعتبداه 

ُتددتخد   الستعمؼ بعيًدا تؽ الدمؾ  لير السرلؾبق  بالتالح إلر الحدد مشدغ أ  تاميمدغ0  لالًبدا مدا
لسعالجددة الدددمؾكيات الستكددررة أ  الشسظيددة أ  الزددارة بددالشللق كسددا ُيجددرِّ تشليددا هدداه السسارسددة 
أيًزا بعد إجراء تاييؼ سمؾكح  عيلح لتحدلد  عيلة الدمؾ 0  اسكؽ الاؾى بدأأ لاداه السسارسدة 
 ااددددة خاصدددة مددد  الددددمؾكيات ليدددر السرلؾبدددة السددددتسرة التدددح تحددددث  دددح  يددداب اأًدددخاص 

اؽق   دح بعددض الدديا ات  الويئددات السختملدةق  أثشدداء أداء مجسؾتدة متشؾتددة مدؽ الساددا ق اآلخدر 
إلدر تداممح االسدتحؾاذ تمدر  - دح الوالد   - هح الدمؾكيات التح ال لرج  حد ثاا  استسرارها 

إلدر التع اد  الحددحق  لالًبدا مدا تادا    -تمدر اأرجدح  -االعتباه أ  الار بق بن لرج  بااؤهدا 
تددددخن0  تغادددر مسارسدددة   دددب االسدددتجابة أ  إتدددادة تؾجياادددا  عاليدددة خاصدددة مددد  محدددا الت ال

 (Wong et al., ٕٓٔٗ0الدمؾكيات التح لرج  استسرارها إلر العؾامن الحدية  
 :Scripting الربدلة اليصية 0ٕٔ

هح تاديؼ عص محدد لمستعمؼ يرع ما يج  أأ ياؾلغ الستعمؼ خالى الحدؾار أ  مدا يجد  
دا معيًشدا بودرض تعميسدغ السبدادرة  أأ يلعمغ خالى القيا  بشذاا ما0 مدثاًلق يسكدؽ أأ لدتؼ تعمديؼ عر 

 ح التلاتن م  أ راعغ0 بدايًة لتؼ تدرا  الستعمؼ تمر الشص كاماًلق  مؽ ثدؼ لدتؼ إخلداؤه تددراجي ا 
 /ٕٔٔٓبذكن مشتغؼ مؽ أجن حث الستعمؼ تمر السحا غة تمر أداء الدمؾ   تعسيسدغ  بؾتدلق 

ٕٓٔٛ0) 
 : Social narratives جتناعيةالقصص اال 0ٕٕ

تعتور الارص االجتساعية مؽ التدخالت التح يسكؽ استخداماا  ح السدرسدةق  السشد ىق 
دددا أ   ق خدددارج السشددد ى0  مدددؽ السسكدددؽ اسدددتخداماا تكدددداب السدددتعمؼ سدددمؾكيات ماوؾلدددة اجتساعي 

ق  تددتخد  أيًزدا الحلاظ تمر الدمؾكيات االجتساعية لدِّ الستعمؼق أ  إزالة الدمؾكيات السذكمة
 ح تعميؼ الستعمؼ ماارات السداتدة الااتية0  ت  د الارص االجتساعية اللدرد بسعمؾمدات د يادة 
حددؾى السؾا ددب التددح  ددد تكددؾأ صددةبة أ  محيددرةق حيددث تاددؾ  تمددػ الارددص بؾصددع السؾ ددب 
بالتلرددين  التركيدد  تمددر بزددعة عادداا رايددديةق  هددح: اتًددارات االجتساعيددة الاامددةق  اأهددداا 



 ............................................... دى تطبيق معل ِّمي ومعل ِّمات التوحد للممارسات املبنية على الرباهنيم

 

لتدددددح لتؾ ددددد  اللدددددرد حدددددد ثاا  دددددح السؾ دددددبق  اأحدددددداث  رد د اللعدددددن الستؾ عدددددة  أسدددددباباا ا
 Prelock & Mccauley, ٕٕٓٔ0) 

 :Social skills training التدريب على املَارات االجتناعية 0ٖٕ
يعّرا التدرا  تمر الساارات االجتساعيدة تمدر أعدغ تددرال أ  دتدؼ مردسؼ أداء مادارة 

ماددارة اجتساعيددة متعمسددة سددابًااق أ  تددداين تعسدديؼ الساددارات توددر  اجتساعيددةق أ  تحددديؽ أداء
دددق  العدلددد مددؽ اأمدداكؽ  مددؽ  وددن العدلددد مددؽ اأًددخاص  مثددن أ ددراد اأسددرةق  السعمددؼق  السًر
 اأخرددااح االجتسدداتحق  أخرددااح الشظدد   التخاطدد ق  أخرددااح العددالج الظويعددحق  أخرددااح 

ويد (0  اسكدؽ تعمديؼ السادارات االجتساعيدة بذدكن العالج الؾعيلحق  أخردااح تمدؼ الدشللق  الظ
 ردي أ  جساتح0  اج  تمر السعمدؼ التعدرا تمدر العؾامدن التدح تدداؼ  دح تجد  الظالد  تدؽ 
اسددتخدا  الساددارات االجتساعيددةق  محا لددة تحددديؽ جؾاعدد  العجدد  مددؽ خددالى التدددرا 0  معر ددة 

الظلؾلددة السبكددرةق  الظلؾلددة  التظددؾر الظويعددح لمساددارات االجتساعيددة توددر ثددالث مراحددن عساايددة:
 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓالستؾسظةق  السراهاة  بؾتلق 

 :Strctured play group دلنوعة اللعب امليظه 0ٕٗ
يادؾ  المعدد  السددشغؼ بتكدؾاؽ أعذددظة جساعيددة صدويرة تتسيدد  بحددد ثاا  دح مشظاددة محددددة 

اددسؽ  حددؾى عذدداا محددددق  باختيددار مارددؾد لددبعض اأ ددراأ الددالؽ يحااددؾأ تظددؾًرا ليكؾعددؾا 
السجسؾتدةق  بتحدلدد اأد ات التددح سديتؼ القيددا  باداق  اأد ات التدح سدديتؼ اسدتخدامااق  السكدداأ 
الاي ستاا  بدغق  الؾ دل الداي يجد  أأ تددتور غ كدن لةبدة لسددة الجمددة الؾاحددة0  اعدد المعد  

دا تدؽ طراد  القيد ا  السشغؼ مااباًل لمعد  السؾجدغ أ  المعد  الورادحق  اأخدا الراًدد أ د ًرا ماس 
بالتؾجيددغق أ  التمادديؽق أ  الدددتؼ حددد  الحاجددة لدددتؼ أداء الظددالب الستعمدد  بأهددداا الشذددااق 
 اعددرا بأعددغ ذلددػ المعدد  الدداي لؾجاددغ ًددخص راًددد حتددر لددتسكؽ مددؽ الساددارات التددح لراددد أأ 
لتعمساا الستعمؼ0  تتيح مجسؾتدة المعد  السدشغؼ اللرصدة الكتدداب السلدردات الموؾادةق  تحقيادح 

د ث التلدداتالت االجتساعيددة  تشسيتادداق  حددد ث اللددرص لددتعمؼ بعددض الدددمؾكيات التؾاصددنق  حدد
 (0ٕٗٔٓالساسةق كالشغا ق  اعتغار الد ر  دمحمق 
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 Technology-aided instruction التعلـيه والتـدخل اشـاعدة التقييـة      978

and intervention: 

 ,Keintz  التؾحددبااظراب طيدب لمتاشية جاذبية خاصة لمعدلد مؽ الذباب السرابيؽ 
Goodwin, Hayes& Abowd ٕٖٓٔ  ق  تعددّرا التاشيدة بأعاددا  أي مدؾاد أ  معدددات أ)

تظوياددات إلكتر عيددة أ  ًددبكة ا ترااددية تدددتخد  بذددكن مارددؾد ل اددادة أ  تحددديؽ أ  الحلدداظ 
تمر  درات أداء أعذظة الحياة اليؾمية أ  العسن أ  اتعتاجيدة أ  التدر اح أ  التربيدغ لمسدراهايؽ 

 ,Odom, Thampson, Hedges, Boydالدالؽ يعداعؾأ مدؽ اادظرابات طيدب التؾحدد   
Dykstra, Duda& Bord, ٕٖٓٔ 0  اعرا التعميؼ بسداتدة التاشيدة بالتددخن الداي يكدؾأ)

 Wong et al., ٕٓٔٗ)  0  بيغ التاشية الدسة اأساسية التح تدتؼ اكتداب الستعمؼ لمادا
 :Video modeling الينذجة باستخداو الفيديو 0ٕٙ

يعد التعمؼ البرري عاظة  ؾة لدِّ ذ ي ااظراب طيب التؾحدق سؾاء كاعل الرؾر ثابتدة 
أ  متحركددةق  لددح مسارسددة الشساجددة باسددتخدا  الليدددلؾ تددؼ دمددا التدددرال باسددتخدا  التمسيحددات 
البرددراة مدد  الشساجددةق  تعتوددر ًاًددات الحاسددؾب أ  اأجادد ة المؾحيددة  حدددها  سدديمة جاذبددة 

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ بؾتلق 
 :Visual support الدعه البصزي 0ٕٚ

يعتور التعمؼ البرري أحد جؾاعد  الادؾة لددِّ ذ ي اادظراب طيدب التؾحددق  ادؼ ملكدر أ 
برراؾأق يلاسؾأ اأًياء التح تاد  لاؼ بظرااة مراية أ زن مؽ أأ تاد  لادؼ للغي داق  عشددما 

لددلاؼ  أعادؼ يددتور ؾأ  تشظ  الكمسدات للغي دا تختلدح حداى عظااداق بيذدكن ذلدػ صدعؾبة كويدرة
 ترة مؽ ال مؽ لسعالجة السعمؾمات الملغيةق  تمر العكدل  دح اتسدتراتيجيات البردراة   عادا ال 
تختلدح بسجددرد تراداا  يتدداح لادؼ الؾ ددل لسعالجتاداق إاددا ة إلدر ذلددػ تعتودر الموددة عغاًمدا بددالغ 

 0ب(ٕٗٓٓالتجراد  الذامحق 
 اضطزاب طيف التوحد:احملور الجاىى : 

ااظراب طيدب التؾحدد مدؽ االادظرابات التدح تدؼ التعدرا تميادا مدؤخًراق حيدث كاعدل يعد 
أ ى حالة ااظراب طيب التؾحد تؼ التعدرا تميادا تعدؾد إلدر أربعيشيدات الادرأ الساادح0  اعدؾد 

 Leoاللزدن  دح اكتذداا اادظراب طيدب التؾحدد إلدر الظويد  الشلددح الشسددا ي ليدؾ كداعر  
Kennerق  سدؽ ٖٜٗٔاادظراب طيدب التؾحدد  ذلدػ  دح تدا   (ق  هؾ أ ى مؽ  صع أتراض
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خالى مالحغتغ تمر أحدد تذدر طلداًل  جدد أأ هدؤالء اأطلداى لددلاؼ صدعؾبة  دح تظدؾار المودةق 
 لؼ لتلاتمؾا اجتساعي ا م  أ راعاؼق  لدلاؼ سمؾكيات عسظيةق  صعؾبة  دح تاودن توييدر الدر تيؽق 

 Feinstein, ٕٓٔٓ)0    ادهؼ لساارات تؼ تأسيداا سابًاا
 تعزيف اضطزاب طيف التوحد: .1

يذير مرظمح  طيدب  إلدر تدد  تجداعل اأ دراد الدالؽ لدتؼ تذخردياؼ باادظراب طيدب التؾحدد 
 ,volkmar& lod اختالا ًدة االاظراب  جؾاع  الارؾر بذكن كوير بيؽ كن  درد  آخدر  

ٕٓٓٚ  0) 
 تعددرا جسةيددة التؾحددد اأمراكيددة التؾحددد بأعددغ إتا ددة عساايددة معادددة تغاددر  ددح مراحددن الظلؾلددة 
السبكرة  تؤثر تمر ماارات التؾاصن  التلاتن مد  اآلخدراؽق  ادتؼ تسييد  االادظراب   ًادا لثالثدة 

 (Autism Society Of America, ٕٓٔٛ0 مدتؾاات مؽ الذدة 
 أعزاض طيف التوحد:  .2

أتدراض  The National Autism Center( ٕ٘ٔٓالدؾطشح   مركد  التؾحدديردشع 
ااظراب طيب التؾحد تحل علل اأتراض اأساسية الدؾاردة  دح الشددخة الخامددة مدؽ الددلين 
التذخيرددح  اتحرددااح لالاددظرابات العاميددةق حيددث تتشددا ى طرااددة الترددشيب اأ لددر  رددؾر 

شدد سدساع اسدسغق  اال تادار إلدر التؾاصن االجتساتحق الاي يذسن: أ( تدد  اسدتجابة السدراض ت
التؾاصن البرري0 ب( صعؾبات  ح بدء الحؾار  االستسرار بيدغ أ  التركيد   ادط تمدر السؾادؾع 
الدداي لاددتؼ بددغق أ  صددعؾبات  ددح معر ددة متددر لودددأ  متددر لشاددح الحددؾار0 ج( اسددتخدا  الموددة 

تدددؽ إعادددار السددددتخدمة  دددح التمل ادددؾأ أ  تكدددرار جسدددن مدددؽ الودددراما التمل اؾعيدددة0 د( العجددد  
التعاطع0 هد( صعؾبات  ح  ادؼ المودة ليدر الملغيدة مثدن لودة الجددد  اتيسداءات0  ( صدعؾبات 
 دح  اددؼ لوددة التؾاصددن مثددن الشكددات  التعميسددات السكثلددة0 ز( الر بددة  ددح الجمددؾس بسلددرده خددالى 
 تدددرة االسدددتراحة  المعددد 0 ح( تدددد  الدددتسكؽ مدددؽ المعددد  أ  التغددداهر بالمعددد 0 ا( صدددعؾبات  دددح 

  الموددة السشظؾ ددة  بالتددالح لتحددؾى الددبعض مددشاؼ إلددر اسددتخدا  لوددة برددراة مثددن عغددا  اسددتخدا
التؾاصددن بتبددادى الرددؾر0  تتشددا ى الظرااددة الثاعيددة مددؽ الترددشيب عسًظددا مايددًدا أ  متكددرًرا مددؽ 
الدددمؾ ق أ  االهتسددا ق أ  الشذددااق  اذددسن: أ( االهتسددا  بسؾاددؾع معدديؽ أ  ألعدداب معيشددة0 ب( 

شغ مدؽ تداكر اأًدياء0 ج( تدد  الذدعؾر بالسمدن مدؽ تكدرار اأًدياء التدح تاسدغ ذاكرة مستازة تسك
مثن تكرار  ا  األعاب بظراادة متؾازادة لعددة مدرات0 د( ماا مدة تويدر اأتسداى الر تيشيدة0 هدد( 
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حركددات الجدددؼ التاميديددة مثددن هدد  الجددددق أ  تحراددػ اليدددق أ  السذددح تمددر أصدداب  الاددد 0  ( 
   دددرا االسدددتجابة لسثيدددر مدددا  مثدددن الزدددؾءق أ  اأصدددؾاتق أ  تحدددديات حداسدددة مثدددن عادددص أ

اأعدجة(0 ز( طرااة لير تادية لمعد  باألعداب  مثدن الشادر تمدر تجمدة الدديارة للتدرة طؾامدةق 
 أ  ترشيب األعاب  ح ًكن معيؽ(0

 الربامج العالجية والرتبوية لطيف التوحد: .3

لؾجددد أسددمؾب تدددخن يالاددؼ عغددًرا لكددؾأ ااددظراب طيددب التؾحددد ليددر متجدداعلق لددالػ ال 
جسي  السرابيؽ بغ0  تمر الدرلؼ مدؽ  جدؾد تددة أسدالي  لمتددخنق إال أعدغ لدؼ لدتؼ التؾصدن إلدر 

 تالج ًاٍا تا ٍّ إلر اآلأ0  مؽ تمػ اأسالي :
 األساليب الطبية: 
تتزدسؽ اأسدالي  الظويدة العدالج باأد ادة التدح لاددا اسدتخداماا إلدر اأد اة  العادا ير: -

التؾحدق  ليل لمذلاء مشغ تساًما0   يااا اأد اة لؤدي لعؾدة اأتدراض مدرة  تامين أتراض
أخرِّق  اشبوح أأ تظو  الوراما التربؾاة إلر جاع  اأد اة لتحديؽ  درات  مادارات الحيداة 

 (0ٕ٘ٔٓاليؾمية لدِّ ذ ي ااظراب طيب التؾحد  ساينق 
ااظراب طيب التؾحددق لشدتا تدؽ حيث لرِّ أصحاب هاه الشغراة أأ أتراض الحسية الواااية:

التحميدددن ليدددر الددددميؼ لمور تيشدددات: الجمدددؾتيؽ  الكدددازاؽق الستؾاجددددة  دددح األايدددة السذدددتاة مدددؽ 
 (Wing, ٕٓٓٔ  0الحمي ق  الاسح  

يعد الكثير مسدؽ يعداعؾأ مدؽ اادظراب طيدب التؾحدد لددلاؼ عادص  دح الليتاميشات الستعددة:  0ٗ
يددات مددؽ الليتاميشددات يسكددؽ مددؽ تخ يددب أتددراض بعددض الليتاميشددات  السعددادأق لدداا   تظدداء كس

ااددظراب طيددب التؾحددد التددح تحدددث بعددض االخددتالالت الكيسا اددةق لكددؾأ اأمعدداء لدددلاؼ ذات 
 (0ٕ٘ٔٓعلاذية  ساينق 

 األساليب الرتبوية:  
 برعاما تالج  تعميؼ ااظراب طيب التؾحد  نتا ات التؾاصن السذاباة لغ  تيتش(:

عد برعاما تيتش أسمؾًبا مشغًسا لرتك  تمدر تعمديؼ ذ ي اادظراب طيدب التؾحدد مدؽ خدالى عاداا يُ 
الاؾة لدلاؼ  ح مجاى اتدرا  البرريق  مؽ السبدادئ الرايددية التدح يعتسدد تميادا الورعداما هدؾ 
تكددؾاؽ ر تدديؽ محددددق  تشغدديؼ السددداحاتق  الجدددا ى اليؾميددةق  تشغدديؼ العسددنق  التعمدديؼ البرددري 

ج(0  اذتسن الورعاما تمدر جداعويؽ هسدا: الجاعد  التربدؾيق  اتزدسؽ التاميدد  ٕٗٓٓمحق  الذا
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 الساددارات الحددديةق  الحددل حركيددة الد ياددةق  الساددارات السعربيددة الملغيددةق  الجاعدد  الدددمؾكحق 
 اتزددسؽ ماددارات العشايددة بالددااتق  الساددارات االجتساعيددةق  الدددمؾكيات ليددر السرلؾبددة  سدداينق 

ٕٓٔ٘0)  
 ج لوفاسبزىام: 

بدددأ عاددؾر تحميددن الدددمؾ  التظوياددح  ددح الدددتيشيات مددؽ الاددرأ السااددحق  ُاعددد تدددخاًل  عددااًل  ددح   
معالجة جؾاع  الاردؾر السرتبظدة باادظراب طيدب التؾحددق  ال لؾجدد تددخن آخدر لديدغ  دؾة الودراهيؽ 

لدددمؾ  العمسيددة كسددا  ددح تحميددن الدددمؾ  التظوياددحق  تمددر الددرلؼ مددؽ كسيددة اأبحدداث حددؾى تحميددن ا
(Maston, ٕٓٔٔ 0التظويادددحق إال أعدددغ ال يردددشع كعدددالج الادددظراب طيدددب التؾحدددد إلدددر اآلأ  

 تدددتشد السدرسددة الدددمؾكية إلددر تدددد مددؽ السبددادئ العمسيددة التددح تعتسددد تمددر السالحغددةق  االختبددارق 
 السؾاددؾعيةق  اعتوددر تحميددن الدددمؾ  التظوياددح الجاعدد  اتجرااددح لتحايدد  أهددداا محددددة  زاددادة 

ؾكات اتيجابيةق  العسن تمر تظدؾار عؾعيدة الددمؾ ق  الحدد مدؽ الددمؾ  ليدر السرلدؾبق  تعمديؼ الدم
الدددمؾكات الجدلدددةق  اعددد التع ادد   التدددرا  مددؽ خددالى السحددا الت السشلرددمة مددؽ أكثددر السسارسددات 

 (Lovas, ٜٜٔٙ  0استخداًما  ح برعاما لؾ اس  
 بزىامج ٍيجاشي: عالج احلياة اليومية: .5

برعدداما هيجاًددح تمددر تدددة مبددادئق  ُتعددد الراااددة الودعيددة ركًشددا رايدددي ا لمورعدداماق يعتسددد     
 ذلػ لتظوي   اتباع ما يدسر بد عوسة الحياة ق  هاا موشح تمر  رادية أعدغ تشدد مسارسدة اللدرد 

التح بددد رها تعسددن تمددر عدر  يؽ( ات اددؾ  الجدددؼ بدد  راز كيسا اددات ترددويةالراااددة الذدددلدةق ي
تر  الحركددات الشسظيددة التددح تغاددر لالًبددا تمددر اأًددخاص مددؽ ذ ي ااددظراب خلددض عدددبة التددؾ 

طيددب التؾحدددق كسددا لددتؼ العسددن تمددر تشذدديط العسميددات الاهشيددة  الساددارات اتدراكيددةق كسددا يعشددر 
االسدددددتارار  تدددددؾازأ السذددددداتر بتددددددراواؼ تمدددددر اكتدددددداب السادددددارات االسدددددتاالليةق  تحايددددد  

 ج(0 ٕٗٓٓ الذامحق لدلاؼ
الباحثددة أعددغ تددادة مددا لؾاجددغ الؾالددداأ خيددارات ال حرددر لاددا لعددالج طلماسدداق  لالًبددا مددا  تددرِّ   

يجددداأ صددعؾبة  ددح تايدديؼ التدددخالتق   اددؼ اآلراء   جاددات الشغددر مددؽ التخررددات السختملددةق 
  تؾكد الباحثة أهسية التدخن مؽ خالى السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ0
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 الدراسات الشابقة:

 :العزبية الدراسات 0ٙ
( هددد ل إلددر التعددرا تمددر مدددتؾِّ معر ددة الظمبددة السعمسدديؽ ٕ٘ٔٓ ددا  الحددديؽ بدراسددة  

بلشيات تحمين الدمؾ  التظوياح  تال تغ بدبعض الستويدراتق  أجرادل الدراسدة تمدر تيشدة مكؾعدة 
( طالًبا  طالبةق باستخدا  مقياس تؼ التحا  مؽ ثباتغ  صد غ0   د أعادرت الشتدااا ٖٕٔمؽ  

%ق  هاا يذدير إلدر أأ مددتؾِّ معدر تاؼ  0ٚٚٗمعر ة الظمبة السعمسيؽ بتمػ اللشيات أأ عدبة 
ا0 كسدددا أًدددارت الشتدددااا إلدددر  جدددؾد  دددر   دالدددة إحردددااي ا  دددح مددددتؾِّ معر دددة  مشخلزدددة جدددد 
السذدداركيؽ بتمددػ اللشيددات  ذلددػ لرددالح السذدداركيؽ اتعدداثق  السختردديؽ  ددح التربيددة الخاصددةق 

تحمين الدمؾ  التظوياحق  أيًزا بيشل الشتااا  جؾد تال دة ارتباطيدة  الدارسيؽ لسادة تؽ  شيات 
 0سموية بيؽ مدتؾِّ معر ة السذاركيؽ بتمػ اللشيات  حساساؼ الستخداماا

   رات ادبط الجدؾدة  دح الودراما ٕٛٓٓ  د أجرِّ ال ارع ( دراسة هد ل إلر بشاء مًؤ
ر مراكد هؼ  دح السسمكدة العربيدة التربؾاة لا ي ااظراب طيب التؾحدق  تحدلد درجة اعظبا اا تم

عددل تيشددة البحددث مددؽ   ( مركدد ًا مددؽ السراكدد  الحكؾميددة  ددح السسمكددة العربيددة ٕٓالدددعؾدية0  تكؾ 
الدددعؾدية التددح تاددد  خدددماتاا لمدداكؾر مددؽ ذ ي ااددظراب طيددب التؾحدددق بحيددث مث مددل مختمددع 

أ  مشددداط  السسمكدددة العربيدددة الددددعؾديةق  تشؾتدددل الودددراما بددديؽ  معاددددق  برعددداما دمدددا(0  تكدددؾ 
ًرا رايًداق   ٘ٚٔالسقياس مؽ   درات ٚٓٔ( مًؤ ًرا  رعي ا0  أعارت الشتااا أأ هشدا  مًؤ ( مًؤ

ددرات تشرددر  الورعدداما  لعشرددراؽ مددؽ تشاصددر اددبط الجددؾدة اعظباددل بدرجددة تاليددة  هددح مًؤ
رات تشرر  تحميدن الددمؾ  التظويادح  تعدد لن التربؾي اللرديق  الخظة التعميسية اللردية ق  مًؤ

ددرات أربعددة تشاصددر اعظباددل بدرجددة متؾسددظةق  هددح تمددر  الدددمؾ  0  ددح حدديؽ أأ هشددا  مًؤ
دددرات تشرددر  طدددر  التددددرال  التدددرا  ق  تتزدددسؽ اسددتخدا  إسدددتراتيجيات تددددة  التددؾالح: مًؤ
اعظبال بدرجة مرتلعة  هح: عغا  التؾاصن بتبادى الرؾر  بديكل(ق  الدتعمؼ بداأ راأق  التماديؽق 

ارات االجتساعيةق  الددتؼ البردريق  حردمل إسدتراتيجيتا اسدتخدا  الاردص  التدرا  تمر السا
ددرات تشرددر  السشادداج  االجتساعيددةق  اسددتخدا  الحاسدد  اآللددح تمددر درجددة متؾسددظة0 أمددا مًؤ

رات تشرر  التاييؼ  التذخير رات تشرر  التايئة لمدما ق  مًؤ  0 نالسرجعح ق  مًؤ
 الدراسات اأجشوية:

    ٜٕٔٓأجرِّ عالل  هؾبر  كيشت   كارتير  جؾرا )Knight, Huber, Kuntz, 
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Carter, and Juarez  دراسدة تقديل مددِّ تظويد  معمسدح التؾحدد  معمسدح اتتا دة اللكرادة
( معمددؼ تؾحدددق أ  معمددؼ ٖ٘٘لمسسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽق  تكؾعددل تيشددة البحددث مددؽ  

( مسارسة موشية تمدر الودراهيؽق ٛٔ( مسارسةق كاعل  ٕٙإتا ة  كراة0  تكؾعل االستباعة مؽ  
( مسارسدددات مشادددا ليدددر  عالدددة أ  ادددارةق  اثشتددداأ مدددؽ السسارسدددات الؾاتددددةق   احددددة مدددؽ ٘  

السسارسددات الشاًددئة0  أعاددرت الشتددااا  جددؾد تبددالؽ كويددر  ددح اسددتخدا  السعمسدديؽ لمسسارسدداتق 
ددا كددأدعر حددد  %(ق 0ٕٗٛهددح التعمدديؼ السباًددر   كاعددل عدددبة السسارسددات التددح تدددتخد  لؾمي 

%(0  أ دددداد السعمسددددؾأ بالسسارسددددات التددددح لددددؼ 0ٔٓ٘%(ق  تشغدددديؼ الويئددددة  0ٖٓٚ الشساجددددة  
%(ق  الشساجدددة باسدددتخدا  الليددددلؾ 0ٙٔٚيددددتخدمؾها  هدددح التددددرا  تمدددر التكامدددن الردددؾتح  

%(ق  التددددددرا  تمدددددر 0ٙٙ٘%(ق  العدددددالج بالمعددددد   0ٛٚ٘%(ق  التؾاصدددددن السيددددددر  0ٜٓٙ 
%(ق  عغدا  التؾاصدن بتبدادى 0ٖٕ٘%(ق  مجسؾتة المعد  السدشغؼ  0ٔ٘٘ابة السحؾراة  االستج

%(0  أعارت الشتااا  جؾد تال ة محدد دة بديؽ سدشؾات الخودرة  السؤهدن العمسدح 0٘ٓ٘الرؾر  
 اسددتخدا  السسارسدداتق  كدداأ اسددتخدا  معمسددح السرحمددة االبتداايددة أتمددر مددؽ اسددتخدا  معمسددح 

 لسسارسات0السرحمة الثاعؾاة لتمػ ا
   ٕٛٔٓكسدا أجدرِّ ر بشددؾأ  بؾعدد  أ لليمدد )Robinson, Bond& Oldfield 

دراسة هدد ل إلدر معر دة مددِّ اسدتخدا  أخردااح تمدؼ الدشلل التربدؾي لمتددخالت السوشيدة تمدر 
الوراهيؽ  ح السسمكة الستحدد  نلرلشدداق  العؾامدن السدؤثرة تمدر اتخداذ الادرار بذدأأ تشليدا التددخنق 

( اسددتباعة  زتددل تمددر اأخرددااييؽ حددؾى اسددتخداماؼ ٙٗٔباسددتظالع عتددااا     ددا  البدداحثؾأ 
( تدخاًل مرشًلا مؽ التدخالت السوشيدة تمدر الودراهيؽق  تذدير الشتدااا أأ ٖٔلمتدخالت مؽ بيؽ  

السسارسدديؽ كدداعؾا لالًبددا مددا يدددتخدمؾأ السعيشددات البرددراةق  الارددص االجتساعيددةق  التع ادد ق 
شيدددة تمدددر السثيدددرات الاوميدددةق  التماددديؽق  التددددرا  تمدددر السادددارات  الشساجدددةق  التددددخالت السو

االجتساعيدددة0  كاعدددل التددددخالت التدددح تددددتخد  بدرجدددة أحياًعدددا هدددح: التددددخن متعددددد الحدددؾاسق 
 مجسؾتة المعد  السدشغؼق  التددخن الظويعدحق  عغدا  التؾاصدن بتبدادى الردؾر  بديكل(ق  التايديؼ 

السوشددح تمددر المعدد ق  تدددخالت االهتسددا  السذددتر ق  الددؾعيلح لمدددمؾ ق  ندارة الددااتق  التدددخن
 الورمجددة الشرددديةق  تدددخن الؾالددددلؽق  تحميددن الساسدددةق  التدددخن الددددمؾكح السعر ددحق  اعاظددداع 
االسددتجابة/  نتددادة تؾجياادداق  التدددخن بؾسدداطة اأ ددراأق  التع ادد  التلااددمحق  التدددرا  تمددر 

خد  عدادًرا أ  لدؼ تددتخد  هدح التددرا  التؾاصن الدؾعيلحق   دح حديؽ كاعدل التددخالت التدح تددت
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تمددر السحددا الت السشلرددمةق  الراااددة الودعيددةق  التدددرا  تمددر االسددتجابة السحؾراددةق  الددتعمؼ 
 بسداتدة التاشيةق  اتطلاءق  التأخير ال مشحق  العالج بالميجؾق  الشساجة بالليدلؾ

يلرز  - دراسة استكذدابية ب Ferreri, Witmer & Shivers( ٕٙٔٓ ا   راري   اتسر ً 
حؾى براما مدارس التعميؼ العا  السادمة لظدالب الردع الثداعح تذدر مدؽ ذ ي اادظراب طيدب 
التؾحد  ح  الية ميتذواأ0  لتحدلد مدِّ تظوي  السددارس العامدة لسشاجيدة السسارسدات السوشيدة 

دا  تمر الوراهيؽق  مدِّ اختالا استخدا  هاه السسارسات حدد  السشظادة التعميسيدةق تدؼ اسدتخ
عددل العيشددة مددؽ   ( مددؽ السعمِّسدديؽق  أًددارت عتددااا البحددث إلددر  يددا  جسيدد  ٜٗٔاسددتباعةق  تكؾ 

السعمِّسدديؽ بتظويدد   اسددتخدا  مشاجيددة السسارسددة السوشيددة تمددر الوددراهيؽ مددرة  احدددة تمددر اأ ددنق 
 البردريق  التددرال السدشغؼق  التعمديؼ السباًدرق الددتؼ كاعل التدخالت الخسدة اأكثر ًيؾًتا: 

 تحمين الدمؾ  التظويادحق  الاردص االجتساعيدة0  أأ أربًعدا مدؽ أصدن خسدل مسارسدات كاعدل 
مدؽ السسارسدات السوشيدة تمددر الودراهيؽ باسدتثشاء التعمدديؼ السباًدر0 ليدر أعددغ ال لدتؼ تظويد  هدداه 

 السسارسات كا ة برؾرة متكررةق  اختمع استخداماا حد  السشظاة الجورابية0
 ا  ماراشؾ  مايػ  الشح    ٕٓٔ٘ )Wayne-Marino, & Myck  بدراسدة تاددا

اسدددتخداماا  دددح جشدددؾب  اليدددة إلدددر الكذدددع تدددؽ اسدددتخدا  الشساجدددة  التعدددرا تمدددر معؾ دددات 
كاليلؾرعياق  لتحاي  أهدداا الدراسدة تدؼ اسدتخدا  اسدتباعة لجسد  الوياعداتق  تكؾعدل العيشدة مدؽ 

سددشة0  تؾصددمل الدراسددة  ٓٙ-ٕٓ( مذددارًكا مددؽ الدداكؾر  اتعدداثق  ترا حددل أتسددارهؼ بدديؽ ٙ٘ 
( أجددابؾا بددد أ ا  ( تمددر أعاددؼ ال %0ٖ٘ٓٚ( مذددارًكا  ٕٔإلددر العدلددد مددؽ الشتددااا أبرزهددا أأ  

يدددتخدمؾأ الشساجددة بالليدددلؾ  ددح لر ددة الرددعق   ددح الدددؤاى السعدداكل  أسددتخد  الشساجددة 
دددا( أجددداب  اا ( بدددد ال أ ا ددد (0  كاعدددل الشتدددا%0ٖٗٙٗمذدددارًكا   ٕٙبالليددددلؾ مددد  الظدددالب لؾمي 

متذاباة  ح الدؤاليؽ  أستخد  الشساجة بالليدلؾ مؽ مرتيؽ إلر ثالث مرات كن أسوؾع(  سدؤاى 
( مذدددارًكا ٕٕ أسدددتخد  الشساجدددة بالليددددلؾ مدددرة  احددددة  دددح الذدددار مددد  الظدددالب( حيدددث إأ  

%( اختدار ا  ال أ ا د  بذددة(ق 0ٜٖٖٖ( مذدارًكا  ٜٔ( اختار ا  ال أ ا د (ق بيشسدا  0ٕٜ%ٜٖ 
تؾاادد  حرددمل تمددر عدددبة مرتلعددة هددح تمددر التددؾالح: اددي   ٘شتددااا أأ أكثددر كسددا أعاددرت ال

الؾ ددل تعذدداء مادداط   يدددلؾق  اددي  الؾ ددل  ددح لر ددة الرددعق  عاددص السددؾاردق  السعتاددداتق 
  االتجاهات الذخرية0
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   ددح دراسددة  ددا  باددا بددر    هددؾبر  كددارتير  جددؾارا    اراددؽ  ٕٓٔٗ )Brock, 
Huber, Carter, Juarez and Warren  هدد ل إلدر تايديؼ احتياجدات التظدؾار الساشدح

 ٕٔٗمذدارًكاق بسدا  دياؼ  ٙ٘ٗالستعماة بتعميؼ ذ ي ااظراب طيب التؾحدق تكؾعدل العيشدة مدؽ 
مدددلر مدرسددة أ  مددداتد مدددلر السدرسددةق  ٕٙٔمعمددؼ تعمدديؼ تددا ق   ٖٖمعمددؼ تربيددة خاصددةق  

ر مدددتؾِّ السشظاددة مددؽ مدددلري التربيددة الخاصددة تمدد ٖٙمددؽ مذددر ح التربيددة الخاصددةق   ٓٔ 
معمًسداق  ٕٗٚالسذر يؽ تمر خدمات الظالب ذ ي ااظراب طيب التؾحد0  كداأ تددد السعمسديؽ 

 ٕٗمذدداركيؽ0   اسددل أداة البحددث  اسددتباعة(  ٓٔمذددارًكاق  تددؼ اسددتبعاد  ٕٚٔ السدددؤ ليؽ 
 مسارسة موشية تمر الوراهيؽق  أعارت الشتااا أتمدر عددبة مدؽ السسارسدات التدح ال ُتددتخد  أ 

(ق  أجاد ة %0ٕٗٙال لث  السعمسؾأ  ح اسدتخداماا  هدح التددرا  تمدر االسدتجابة السحؾرادة  
(ق %0ٛٔ٘(ق  التدأخير ال مشدح  %0ٛٔ٘(ق  التدرا  مؽ  ودن الؾالددلؽ  %0ٕٗٙتؾليد الكال   

(ق  كاعددل أتمددر عدددبة مددؽ السسارسددات السدددتخدمة التع ادد  %0٘ٔ٘ التدددخن بؾاسددظة اأ ددراأ  
(ق  السعيشددددددددات البرددددددددراة %0٘ٛٗ(ق  التمادددددددديؽ  %0ٖٜٗالساسددددددددة   (ق  تحميددددددددن0ٔ%٘٘ 
(0  كاعدددل أتمدددر عددددبة مدددؽ %0ٖٙٚ(ق  التددددخن السوشدددح تمدددر السثيدددرات الاوميدددة  0ٗ%ٖٗ 

السسارسددددات التددددح ال لثدددد  اتداراددددؾأ  ددددح اسددددتخدا  السعمسدددديؽ لاددددا هددددح الشساجددددة بالليدددددلؾ 
االسددددتجابة السحؾراددددة  (ق  التدددددرا  تمددددر%0ٔٙ٘(ق  التدددددخن مددددؽ  وددددن الؾالدددددلؽ  0ٓ%ٛٙ 
(ق  كاعددددل عدددددبة %0ٖ٘٘(ق  تددددأخير الؾ ددددل  %0ٓٚ٘(ق  أجادددد ة تؾليددددد الكددددال   0ٕ%ٕٙ 

السسارسددددات التددددح حرددددمل تمددددر عدددددبة مرتلعددددة مددددؽ الثاددددة هددددح التايدددديؼ الددددؾعيلح لمدددددمؾ  
(ق  تحميددددن الساسددددة %0ٕٗٗ(ق  التعمدددديؼ بالحاسدددد  اآللددددح  %0ٕٗٗ(ق  التع ادددد   0ٜ%٘ٗ 
 (0  %0ٜٔٗ(ق  التمايؽ  0ٗ%ٕٗ 
دراسة ماارعة تادا إلر  ياس مدِّ معر دة معمسدح  Randazzo( ٕٔٔٓ أجرِّ راعدز    -

السرحمدددة االبتداايدددة أساسددديات تحميدددن الددددمؾ  التظويادددحق  الساارعدددة بددديؽ مددددتؾِّ معر دددة 
معمسح التعميؼ العا   معمسح التربية الخاصةق  تأثير تدد مؽ الستويرات تمر تمدػ السعر دة0 

ؾجيرسدحق حيدث تدؼ تؾزاد  ( معمسديؽ مدؽ مددارس  اليدة عيٖٕٓ تكؾعل تيشدة البحدث مدؽ  
اسددتباعة تمددر السعمسدديؽق حيددث أعاددرت الشتددااا أأ معمسددح السرحمددة االبتداايددة لدددلاؼ  تددح 
مرتلدد  بأساسدديات تحميددن الدددمؾ  التظوياددحق  ااؾمددؾأ باسددتخدا  اتسددتراتيجيات اتيجابيددة 

كات  التع ا  اتيجابح( بدرجة أتمر مؽ الددموية  العاداب(0 كسدا أعادرت الشتدااا أأ السذدار 
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مؽ اتعاث هؽ أكثر  عًيا مؽ الاكؾرق  مؽ يسمكؾأ خورة أطؾى  ح السيداأ هدؼ أكثدر  عًيدا 
مددؽ ذ ي الخوددرة الاردديرةق كسددا أأ هشددا  تال ددة إيجابيددة بدديؽ السعر ددة بأساسدديات تحميددن 

  الدمؾ  التظوياح  تكرار استخدا  تمػ اتستراتيجيات0
   أجددرِّ بيرعدد ق  سددديمدايػ ٕٜٓٓ )Burns & Ysseldyke  دراسددة مدددحية

هد ل إلر معر ة مدِّ تظويد  السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ  دح تعمديؼ ذ ي اتتا دةق لددِّ 
عددل ٖٖٖ( معمددؼ تربيددة خاصددةق   ٗٚٔتيشددة مكؾعددة مددؽ   ( أخرددااح تمددؼ علددل تربددؾيق  تكؾ 

ى تكرار طراا  التدرال السختملدة السددتخدماالستباعة مؽ اثشح تذر بشًدا  ة  دح صش لل باا معد 
تعميؼ ذ ي اتتا ةق   د أ احل الشتااا أأ التدرال السباًر هدؾ السشاجي دة اأكثدر اسدتخداًماق 
 أأ  التعمدديؼ اتدراكددح الحركددح هددؾ اأ ددن0  مدد  ذلددػق  اددد أ دداد السذدداركؾأ مددؽ تكددرار اسددتخدا  

د ح(ق كسدا بعض طرااد  التددرال التعميسيدة السلتادرة لمددتؼ التجراودح إلدر حددٍّ مدا  كدالتعميؼ الحدِّ
ى  أ اد معمِّسؾ التربية الخاصة مؽ استخدا  طراا  لير  ع الة  ح كثير مدؽ اأحيداأ بدشلل السعدد 

 الاي تظو   بيغ  ساان تعميسي ة مدتؾمة بحثي ا  كتحمين الدمؾ  التظوياح(0
 التعقيب على الدراسات:

بيسددا   لددل تميددغ مددؽ دراسددات  -بعددد اطددالع الباحثددة تمددر الدراسددات الددداباة لددؼ تجددد 
دراسة تقيل  ا   استخدا  معمسدح التؾحدد لمسسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽق  مدؽ  - بحؾث 

حيدددث السكددداأ أجرادددل الدراسدددات الدددداباة  دددح الؾاليدددات الستحددددة اأمراكيدددة  السسمكدددة الستحددددة 
حددد  تمددؼ  -اسددة  اسددل اسددتخد  تمددػ السسارسددات  ددح العددالؼ العربددح  نلرلشددداق  ال تؾجددد در 

 دح حديؽ طبادل الباحثدة هداا البحدث بسحا غدة جددة  دح السسمكدة العربيدة الددعؾديةق  -الباحثة 
 مددؽ حيدددث هددددا البحدددث تشؾتدددل الدراسددداتق  اددد ركددد ت بعدددض الدراسدددات تمدددر مددددِّ معر دددة 

ب طيددب التؾحددد أ  اتتا ددات اأخددرِّق  اسددتخدا  السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ مدد  ااددظرا
ديلرز   (ق  دراسددة ٜٕٓٓ(ق  دراسددة بيرعدد ق  سددديمدايػ  ٕٙٔٓمثدن دراسددة  راددري   اتسددر ً 

(ق  دراسدددة عالدددل  هدددؾبر  كيشتددد   كدددارتير  بدددابمؾ جدددؾرا   ٕٚٔٓر بشددددؾأ  بؾعدددد  أ لليمدددد  
 ق  ركددد ت بعدددض الدراسدددات تمدددر  يددداس مددددِّ امدددتال (ٕ٘ٔٓالحدددديؽ  (ق  دراسدددة ٕٛٔٓ 

(ق  دراسدددة ٕٔٔٓالسعمسددديؽ السعر دددة ب سدددتراتيجيات التحميدددن التظويادددحق مثدددن دراسدددة راعددددز   
 دراسددات هشددا  (ق ٕٗٔٓ(ق  دراسددة الدددرا   ٕٛٓٓق مثددن دراسددة الدد ارع  (ٕ٘ٔٓالحددديؽ  

لتحدلددد السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ لططلدداى ذ ي ااددظراب طيددب التؾحددد  هددح دراسددة 
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(ق  هشددا  دراسددة مختملددة ٕٗٔٓكددؾكلق   مددؾريق  بددر  ق  آخددر أ  أ د  ق   اددشاق  هيددؾ ق   
(ق ٕ٘ٔٓ  مدداراشؾ  مايددػ  الشددحلسعر ددة مدددِّ اسددتخدا  كددن مسارسددة تمددر حدددةق مثددن دراسددة 

 اتل  البحث الحالح م  الدراسات الداباة التدح تشا لدل السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ مد  
سدددتخدمل الدراسدددات الدددداباة السدددشاا ذ ي اادددظراب طيدددب التؾحددددق  مدددؽ حيدددث السشاجيدددة ا

الؾصددلح التحميمددح أ  السددشاا الؾصددلح السدددحح بيشسددا اسددتخدمل الباحثددة السددشاا الؾصددلح 
السدحح0 كسا يالحدع تدد   جدؾد دراسدات سداباة تربيدة تحدل تشدؾاأ السسارسدات السوشيدة تمدر 

 الوراهيؽ  ذلػ لحداثة مؾاؾع السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ0
 إجزاءاتُميَج البخح و

 ميَج البخح: 

 أهدا غ  أسئمتغق  بعدد مراجعدة أدبيدات البحدث العمسيدة  مشاهجاداق    ًاا لسعظيات البحث
 كددالػ مراجعددة الدراسددات الددداباة ذات العال ددة بسؾاددؾع البحددثق رأت الباحثددة مالءمددة السددشاا 

أ  التؾجادات أ  حيث ياد  البحث السدحح  صًلا كسي ا أ  ر سي ا لالتجاهدات الؾصلح السدححق 
اآلراء لسجتس  ما مؽ خالى دراسة تيشة مؽ ذلدػ السجتسد ق  بتحميدن عتدااا تيشدة البحدث يسكدؽ 

 0  (ٕٛٔٓ/ ٖٕٔٓلمباحث أأ يعسؼ الشتااا تمر مجتس  البحث  كرادؾىق 
  دلتنع البخح:

طب ال الباحثة البحث تمدر معمِّسدحق  معمِّسدات الظمبدة مدؽ ذ ي اادظراب طيدب التؾحدد   
سراكددد ق  السددددارسق  الودددراما الحكؾميدددةق  اأهميدددة بسحا غدددة جددددة التدددح تخدددد   ئدددة ذ ي  دددح ال

( ٖ٘( معمًِّسا  ح السددارس الحكؾميدةق   ٜٔااظراب طيب التؾحد0  اومغ تدد مجتس  البحث  
( ٕ٘( معمسة  ح السدارس الحكؾميدةق   ٓٗمعمًِّسا  ح السدارس اأهميةق  اومغ تدد السعمِّسات  

 ( معمِّسة  ح مراك  الرتاية الشااراة0ٕٜٖالسدارس اأهميةق   معمِّسة  ح 
 :عيية البخح

مًثمل تيشة البحدث معمِّسدحق  معمِّسدات الظمبدة ذ ي اادظراب طيدب التؾحدد  دح الودراما   
الحكؾميددددة التابعددددة لددددؾزارة التعمدددديؼق  اأهميددددة التابعددددة لددددؾزارة التعمدددديؼق   زارة العسددددن  التشسيددددة 
االجتساعيددة بسحا غددة جدددةق  التددح حرددمل تمياددا الباحثددة باسددتخدا  العيشددة الاردددية0  اددد تددؼ 

( اسدتباعةق  اسدُتْبِعد مشادا ٕٖٙاستباعةق   دد بمدغ تددد االسدتباعات السددترجعة   (ٖٔٗتؾزا   
( استباعة تويشل أعاا لير صالحة أ  ليدر مكتسمدة الوياعداتق  بادا أصدبح تددد االسدتباعات ٕٙ 
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 ( استباعة0 ٖٓٓالرالحة لمتحمين  
  أداة البخح:

صدؾرتاا اأ ليدةق معتسددة تمدر   امدل الباحثدة بوشداء أداة البحدث  دحلوشاء هداه االسدتباعة   
 Nationalالرجددددؾع إلددددر مركدددد  التظددددؾار الساشددددح  اأدبيددددات الشغراددددةق  ذلددددػ مددددؽ خددددالى 

Professional Development Center ق  مؾدلؾالت مرادر التددخن الستسركد  حدؾى التؾحدد)
 Autism Focusedl Intervention Resources Modules0) ددد تددؼ تحدلددد طددؾى  

الخساسح  الحد د الدعيا  العميا( السدتخد   ح محا ر البحدثق  ذلدػ مدؽ خدالى  خاليا السقياس
(ق ثؼ تادديسغ تمدر تددد خاليدا السقيداس لمحردؾى تمدر طدؾى الخميدة ٗ=ٔ-٘حداب السدِّ  
(ق بعددد ذلددػ تددؼ إاددا ة هدداه القيسددة إلددر أ ددن  يسددة  ددح السقيدداس  أ  0ٛٓ=٘/ٗالرددحيح أي  

ػ لتحدلد الحدد اأتمدر لاداه الخميدة  هكداا أصدبح طدؾى بداية السقياس  هح الؾاحد الرحيحؾذل
 كسا لؾاحاا الجد ى التالح:ق الخاليا

 ( دسعخ اىَ٘افقخ ٍٗذٙ اىَ٘افقخ7عذٗه سقٌ  )

 ٍقٞبط ىٞنشد اىخَبعٜ

 ٍذٙ اىَ٘افقخ اىزشٍٞض دسعخ اىَ٘افقخ

 7861إىٚ  7ٍِ  7 أثًذا

 9881إىٚ  7867 9 ّبدًسا

 5861إىٚ  9887 5 أحٞبًّب

 6891إىٚ  5867 6 غبىًجب

ب ًَ  7إىٚ  6897 7 دائ

ياردد برددد  االسدتباعة أعدغ إلدر أي درجددة يقديل السقيداس مددا :validity)  فـد  أداة البخـح  
 (0   ٕٕٔٓصسؼ لقياسغ  عاًل0  عباسق عؾ نق الةبدحق أبؾ تؾادق 

   د  امل الباحثة بالتأكد مؽ صد  أداة البحث مؽ خالى ما لمح:
لمتعددرا تمددر مدددِّ صددد  أداة  (:face validity  )اخلــارجيل لــ داة الصــد  الظــاٍزي -أ

البحث  ح  ياس ما  اعل لقياسغ  امل الباحثة بعدرض االسدتباعة  دح صدؾرتاا اأ ليدة تمدر 
مجسؾتة مؽ السحكسيؽ اأكاديسييؽق لمتأكد مؽ الرد  الغاهري   ذلػ السدتظالع آرااادؼ حدؾى 

تباعةق  تردحيح مدا لشبودح تردحيحغ مشاداق  مددِّ مدِّ  اؾح صيالة كن  ارة مؽ  ارات االس
أهسيدة  مالءمددة كدن  اددرةق  مددِّ مشاسددبة كددن عبدارة لقيدداس مدا  اددعل أجمدغق مدد  إاددا ة أ  
حدداا أ  تعدددلن بعددض اللاددرات   تمددر اددؾء تؾجيادداتاؼ  ماترحدداتاؼ  امددل الباحثددة بدد جراء 
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رحدددؾا ادددر رة إتدددادة التعدددديالت التدددح اتلادددؾا تمياددداق  تعددددلن صددديالة بعدددض اللادددرات التدددح ا ت
صدديالتاا حتددر تدد داد االسددتباعة  اددؾًحا  مالءمددة لقيدداس مددا  اددعل أجمددغق   ددح اددؾء آراء 

 مدؽ ثدؼ تظوياادا  السحكسيؽ  امل الباحثة ب تداد أداة البحث  االستباعة(  ح صؾرتاا الشااايدةق
 ميداعي ا تمر معمسح التؾحد0

بعددد التأكددد مددؽ الرددد  الغدداهري أداة فــد  االتشــا  الــداخلي لــ داة )الصــد  البيــا يل:   -ب 
( معمًسددا  معمسددةق ٖٓالبحددث  امددل الباحثددة بتظويااددا ميددداعي ا تمددر تيشددة اسددتظالعية تددددها  

 بعددد تجسيدد  االسددتباعات  امددل الباحثددة بترميدد   ندخدداى الوياعدداتق مددؽ خددالى جادداز الحاسددؾبق 
cal Package For Statistiباسددتخدا  برعدداما الحدد   اتحرددااية لمعمددؾ  االجتساعيددة 

Social Sciences  مدددؽ ثدددؼ  امدددل بحدددداب معامدددن االرتبددداا بيرسدددؾأ  Pearson 
Correlation   لسعر ددة الرددد  الددداخمح لالسددتباعة  ذلددػ تددؽ طرادد  حددداب معامددن االرتبدداا

بيؽ درجة كن إستراتيجية مؽ إستراتيجيات االستباعة بالدرجة الكميدة لالسدتباعةق  جداءت الشتدااا 
 كالتالح:

 ( ٍؼبٍالد االسرجبط ثِٞ دسعخ مو إعزشارٞغٞخ 9عذٗه سقٌ )

 االعزجبّخ ثبىذسعخ اىنيٞخ ىالعزجبّخ ٍِ إعزشارٞغٞبد

 ٍؼبٍو االسرجبط سقٌ اىؼجبسح ٍؼبٍو االسرجبط سقٌ اىؼجبسح

7 18759** 77 18817** 

9 18771** 78 18721** 

5 18727** 71 18797** 

6 18771** 76 18111** 

7 18775** 72 18826** 

8 18861** 91 18767** 

1 18876** 97 18879** 

6 18865** 99 18175** 

2 18771** 95 18818** 

71 18799** 96 18876** 

77 18778** 97 18828** 

79 18178** 98 18716** 

75 18811** 91 18866** 

76 18119** - - 

          فأقو 1817** داىخ ػْذ ٍغز٘ٙ اىذالىخ 
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لتودديؽ مددؽ الجددد ى الددداب  أأ  دديؼ معددامالت االرتبدداا بدديؽ درجددة كددن إسددتراتيجية مددؽ 
 أ ددنق مسددا  0ٓٔٓاتسددتراتيجيات بالدرجددة الكميددة لالسددتباعة دالددة إحرددااي ا تشددد مدددتؾِّ داللددة 

يعشح  جؾد درجة تالية مؽ االتدا  الداخمح  ارتباا السحؾر بةباراتغق بسا يعكل درجدة تاليدة 
 ات االستباعة0 مؽ الرد  للار 
 (:Reliability  ثبات أداة البخح

ياردد بثبدات أداة البحدث: بأعادا اأداة التدح تعظدح عتدااا متااربدة أ  علدل الشتددااا إذا   
ق ٕٕٔٓطبادددل أكثدددر مدددؽ مدددرة  دددح عدددر ا متساثمدددة  عبددداس  عؾ دددن  الةبددددح  أبدددؾ تدددؾادق 

(0  لقيددداس مددددِّ ثبدددات أداة البحدددث  االسدددتباعة( اسدددتخدمل الباحثدددة  معادلدددة أللدددا ٕٙٙص
-ٖخدمل طراادة التج ادة الشرد ية0  الجدد ى ر دؼ  ( كسا استCronbach'aAlphaكر عباخ 

 ( لؾاح معامالت أللا كر عباخ لسحا ر البحث0 ٛ
 ٝ٘ضح "قٌٞ ٍؼبٍالد اىضجبد ىالعزجبّخ"(  5عذٗه سقٌ )

 صجبد أداح اىجحش

ػذد اإلعزشارٞغٞبد 

 اىَطجقخ

اىضجبد ثطشٝقخ أىفب 

 مشّٗجبخ

اىضجبد ثطشٝقخ 

 اىزغضئخ اىْصفٞخ

91 18271 18696 

خالى استعراض الشتدااا السؾادحة بالجدد ى الدداب  لتوديؽ أأ  يسدة الثبدات بظراادة  مؽ
(ق  جسيعاددا 0ٕٛٛٓ(ق أمددا بظرااددة التج ادة الشردد ية  اددد بموددل  0ٜٔٚٓأللدا كر عبدداخ بموددل  

معامالت ثبات مرتلعدةق مسدا لددى تمدر أأ االسدتباعة تتستد  بدرجدغ تاليدة مدؽ الثبداتق  بالتدالح 
 0 ح التظوي  السيداعح لمدراسة يسكؽ االتتساد تمياا

 ىتا ج البخح

بعددرض بياعددات البحددثق  تحميددن عتااجاددا  لتحايدد  أهددداا  الجدد ء امددل الباحثددة  ددح هدداا 
البحددث التددح تسثمددل  ددح التعددرا تمددر  السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن 

 (0معمسح براما التؾحد بسحا غة جدة
 البحث مؽ عتااا  ح اؾء أهداا البحث  تداؤالتغ0 بيسا لمح ما تؾصن إليغ 

 أواًل. إجابة الشؤال األول، والذي ىص على اآلتي:

ما السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسدات بدراما التؾحدد 
 بسحا غة جدة؟
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الحددابي ةق لإلجابة تؽ هاا الدؤاى تؼ حداب التكدراراتق  الشدد  السئؾادةق  الستؾسدظات 
 االعحرا دددات السةيارادددةق  الرتددد ق السدددتجابات أ دددراد تيشدددة البحدددث تمدددر االسدددتباعة التدددح ُتوددديؽ 
السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح بددراما التؾحددد بسحا غددة جدددةق 

  جاءت الشتااا كالتالح:
ٗاالّحشافبد اىَؼٞبسٝخ ٗرشرٞجٖب ( اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عطبد اىحغبثٞخ 7عذٗه سقٌ )

رْبصىًّٞب العزغبثبد ػْٞخ اىجحش ػيٚ اىََبسعبد اىَجْٞخ ػيٚ اىجشإِٞ اىَغزخذٍخ ٍِ قجو ٍؼيَٜ 

 ثشاٍظ اىز٘حذ ثَحبفظخ عذح

سقٌ 

 اىؼجبسح
 اىؼجبسح

اىزنشاس 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

 دسعخ اىزطجٞق ٗاالعزخذاً
اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىزشرٞت

دسعخ 

 االعزخذاً
ب ًَ  أثًذا ّبدًسا أحٞبًّب غبىجًب دائ

7 

أعتتتتزخذً اىزيقتتتتِٞ  

ٗرىتتتتتتتتتتل ثزقتتتتتتتتتتذٌٝ 

اىَغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػذح 

اإلَٝبئٞتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ  أٗ 

اىيفظٞتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ  أٗ 

اىغغتتتذٝخ إلمغتتتبة 

اىَتتزؼيٌ عتتيً٘مب  أٗ 

 ٍٖبسح ٍغزٖذفخ8

 1 5 98 711 717 ك

ب 6 18827 6868 ًَ  دائ
% 71 5585 681 7 1 

9 

أعتتتتتزخذً اىزتتتتتأ ٞش 

رتتتتتتأ ٞش  -اىضٍْتتتتتتٜ 

تذ  َد فتتٜ  -قصتٞش ٍزؼ

األّشتتتتتتتتطخ اىزتتتتتتتتٜ 

ٝشتتتتتتتتتتتبسك ثٖتتتتتتتتتتتب 

اىَتتتتتتزؼيٌ  ثٖتتتتتتذف 

إربحتتتتتتتخ اىفش تتتتتتتخ 

ىزقتتتتذٌٝ االعتتتتزغبثخ 

دُٗ اىحبعتتتتخ إىتتتتٚ 

 ريق8ِٞ

 7 2 19 797 21 ك

 غبىجًب 75 18668 6817
% 5985 6185 96 5 1858 

5 

أقتتتتتتتتتتً٘ ثزحيٞتتتتتتتتتتو 

اىََٖتتتتتتتخ  ٗرىتتتتتتتل 

ثزغضئتخ اىَٖتتبسح أٗ 

اىغتتتتتتتتتتي٘ك إىتتتتتتتتتتٚ 

  طتتتتت٘اد  تتتتت ٞشح

قبثيتتتتتتتتتتخ ىيزؼيتتتتتتتتتتٌٞ 

 ٗاىزق8ٌٞٞ

 7 9 71 15 911 ك

ب 9 18876 6887 ًَ  دائ
% 82 9685 781 181 185 

6 

أقتتً٘ ثتتبىزؼضٝض ػْتتذ 

رأدٝتتتتتتتتتخ اىطبىتتتتتتتتتت 

اىغتتتي٘ك اىَطيتتت٘ة 

ثٖتتتتتتتتتتذف صٝتتتتتتتتتتبدح 

حذٗصتتتتتتتتتتتتٔ فتتتتتتتتتتتتٜ 

 اىَغزقجو8

 1 7 6 77 958 ك

ب 7 1877 6817 ًَ  دائ
% 1681 7685 981 185 1 

7 

أعتتتتزخذً اىزتتتتذسٝت 

ثبىَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٗالد 

اىَْفصتتتتيخ  ٗرىتتتتل 

ٍتتتِ  تتتاله رغضئتتتخ 

اىغتتتتتتتتتتي٘ك إىتتتتتتتتتتٚ 

 6 76 66 65 777 ك

ب 1 18276 6896 ًَ  دائ
% 7781 9181 7681 681 785 
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سقٌ 

 اىؼجبسح
 اىؼجبسح

اىزنشاس 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

 دسعخ اىزطجٞق ٗاالعزخذاً
اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىزشرٞت

دسعخ 

 االعزخذاً
ب ًَ  أثًذا ّبدًسا أحٞبًّب غبىجًب دائ

 طتتتت٘اد ٍْفصتتتتيخ 

ٚ ٍحتتتتتبٗالد  َد رُغتتتتت

اىتتتتزؼيوٌ  ٗرز تتتتَِ 

متتتو ٍحبٗىتتتخ ػيتتتٚ 

اىَضٞتتتش  ٗاىزيقتتتِٞ  

ٗاعتتزغبثخ اىَتتزؼيٌ  

ٗر٘اثتتتتتغ اىغتتتتتي٘ك8 

ٗرزنتشس اىَحتتبٗالد 

ػتتتتتذح ٍتتتتتشاد ٍتتتتتغ 

ريقتتتتتتتتتٜ اىَتتتتتتتتتتزؼيٌ 

ىيزؼضٝتتتتتتتتتض ػيتتتتتتتتتٚ 

االعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزغبثخ 

 اىصحٞحخ8

8 

أعتتتتتتزخذً اىزتتتتتتذ و 

اىَجْتتتتتتتتتتٜ ػيتتتتتتتتتتٚ 

اىَضٞتتتتتشاد اىقجيٞتتتتتخ 

ىيحتتتذ ٍتتتِ اىغتتتي٘ك 

غٞش اىَشغ٘ة ثتٔ  

ٍِ  تاله إػتذاد أٗ 

ضجط ٍغَ٘ػخ ٍتِ 

األحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذاس أٗ 

اىظتتتتتتتتشٗف اىزتتتتتتتتٜ 

رغتتتتتتتتجق حتتتتتتتتتذٗس 

 اىغي٘ك8

 5 75 75 718 797 ك

 غبىجًب 71 18272 6879
% 6781 5785 7181 685 7 

1 

أعتتتتتتزخذً اىزتتتتتتذ و 

اىغي٘مٜ اىَؼشفٜ  

ثٖتتتتتتتتذف إحتتتتتتتتذاس 

ر ٞٞتتتتتتتتتتشاد فتتتتتتتتتتٜ 

اىغي٘ك اىظبٕش ٍِ 

 تتتتتتتتتتاله اىتتتتتتتتتتزحنٌ 

ثبىؼَيٞبد اىَؼشفٞخ 

ٍٗخبطجتخ ٍشتتبػشٓ 

 ٗأفنبس8ٓ

 97 97 17 716 12 ك

 غبىجًب 97 78766 5886
% 9885 5681 9581 1 685 

6 

أعتتتتتزخذً اىزؼضٝتتتتتض 

اىزفبضتتتتيٜ  ٗرىتتتتل 

ثزؼضٝض اىَزؼيٌ ػْتذ 

رأدٝزتتتتتتتتٔ ىغتتتتتتتتي٘ك 

ثتتذٝو  أٗ ػْتتذ ػتتذً 

حتتتتتتذٗس اىغتتتتتتي٘ك 

غٞش اىَشغ٘ة ثتٔ  

أٗ رأدٝزتتتتٔ ىغتتتتي٘ك 

 غٞش ٍز٘افق ٍؼ8ٔ

 9 79 78 27 752 ك

 غبىجًب 2 18271 6876
% 6885 5185 761 6 181 

2 

أقتتتتتتتً٘ ثبىشٝبضتتتتتتتخ 

اىجذّٞخ ٍغ اىَزؼيٌ  

 ٗرىتتل ٍتتِ  تتاله

ٍَبسعتتتخ اىشٝبضتتتخ 

ٗر٘ظٞفٖتتتتب ىزؼيتتتتٌٞ 

ٍٖتتتتتبسح ٍؼْٞتتتتتخ أٗ 

اىحتتتتتتتتتتتتتتتذ ٍتتتتتتتتتتتتتتتِ 

 6 98 11 61 712 ك

 غبىجًب 76 7812 5867
% 5885 9881 9781 681 981 
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سقٌ 

 اىؼجبسح
 اىؼجبسح

اىزنشاس 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

 دسعخ اىزطجٞق ٗاالعزخذاً
اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىزشرٞت

دسعخ 

 االعزخذاً
ب ًَ  أثًذا ّبدًسا أحٞبًّب غبىجًب دائ

اىغتتتتتي٘مٞبد غٞتتتتتش 

اىَشغ٘ثخ أٗ صٝتبدح 

 اىغي٘ك اىَشغ٘ة8                              

71 

أعتتتتزخذً اإلطفتتتتب   

ثٖتتتتذف اىحتتتتذ ٍتتتتِ 

حتتتتتتذٗس اىغتتتتتتي٘ك 

اىَشغتتتتتتت٘ة غٞتتتتتتتش 

ٗرىتتتتتل ثغتتتتتحت أٗ 

إصاىخ ٍؼتضصاد رىتل 

 اىغي٘ك8

 1 6 62 27 766 ك

ب 8 1865 6896 ًَ  دائ
% 6285 5781 7885 981 1 

77 

أعتتتتتتزخذً اىزقٞتتتتتتٌٞ 

اىتت٘ظٞفٜ ىيغتتي٘ك  

ٗرىتتتتل ٍتتتتِ  تتتتاله 

ٗ تتتتتتو اىغتتتتتتي٘ك 

غٞتتتتتتتش اىَشغتتتتتتت٘ة 

ٗرحذٝتتتتذ اىَضٞتتتتشاد 

اىقجيٞتتتتتخ ٗاىجؼذٝتتتتتخ 

اىزتتتتٜ رتتتت صش ػيتتتتٚ 

 اىغي٘ك8

 2 72 16 716 26 ك

 غبىجًب 72 78159 5867
% 5785 5681 9681 885 5 

79 

أقتتتتتتً٘ ثبىزتتتتتتذسٝت  

ػيتتتتتتتتٚ اىز٘ا تتتتتتتتو 

اىتتتتت٘ظٞفٜ  ٗرىتتتتتل 

ثزجذٝو اىغي٘ك غٞش 

اىَشغتتتتتت٘ة اىتتتتتتزٛ 

ٝحزتتتتتتتتت٘ٛ ػيتتتتتتتتتتٚ 

ٗظٞفتتتتتخ ر٘ا تتتتتيٞخ 

ثغتتتتتتي٘ك ٍْبعتتتتتتت 

ٝحقتتتتتتتتتتتق ّفتتتتتتتتتتتظ 

 اى٘ظٞفخ8  

 2 71 85 25 776 ك

 غبىجًب 76 7817 5826
% 5285 57 97 781 5 

75 

اىَْزعتتتخ   أعتتتزخذً

ٗرىتتتتتتل ثزَضٞتتتتتتو أٗ 

ػتتتتتتشو اىغتتتتتتي٘ك 

اىَغتتتزٖذف ثٖتتتذف 

رشتتتتتتغٞغ اىَتتتتتتزؼيٌ 

ػيتتتتتتتتتٚ امزغتتتتتتتتتبة 

 اىغي٘ك اىَقيدذ8

 1 6 91 62 761 ك

ب 5 18177 6866 ًَ  دائ
% 81 9281 2 785 1 

76 

أقتتتتتتتتً٘  ثزتتتتتتتتذسٝت 

اىَتتتتتتتتتتزؼيٌ ػيتتتتتتتتتتٚ 

اإلداسح اىزارٞتتتتتتتتتتتتخ  

ٗرىتتتتتتتتل ثزؼيَٞتتتتتتتتٔ 

ٍشاقجتتتتخ عتتتتي٘مٞبرٔ 

ٗرغتتغٞيٖب ثْفغتتٔ  

ػْتذ  ٍٗنبفأح ّفغتٔ

اىزصتتتتتتشف ثشتتتتتتنو 

 ٍْبعت8

 59 56 89 81 717 ك

 غبىجًب 96 78562 5878
% 5581 9985 9181 7981 7181 

77 
أعتتتتتتزخذً اىزتتتتتتذ و 

اىطجٞؼٜ  ٗرىل ٍِ 

 تتاله رْظتتٌٞ اىجٞئتتخ 

 6 76 69 17 787 ك
ب 6 18229 6896 ًَ  دائ

% 7581 97 76 8 785 
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سقٌ 

 اىؼجبسح
 اىؼجبسح

اىزنشاس 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

 دسعخ اىزطجٞق ٗاالعزخذاً
اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىزشرٞت

دسعخ 

 االعزخذاً
ب ًَ  أثًذا ّبدًسا أحٞبًّب غبىجًب دائ

ٗعؼتتتتتتتتتو ػَيٞتتتتتتتتتخ 

اىزؼيٌٞ طجٞؼٞتخ قتذس 

اإلٍنتتتتتبُ  ثزتتتتت٘فٞش 

اىتتتتتتتتتذػٌ اىتتتتتتتتتتالصً 

ىيَتتتزؼيٌ ثبعتتتزخذاً 

ٍؼتتضصاد ٍتتِ ّفتتظ 

ّ٘ع اىْشتبط ٗعؼتو 

اىَتتتزؼيٌ ٝتتتزؼيٌ ٍتتتِ 

 تتتتتتاله اىَضٞتتتتتتتشاد 

 اىزٜ أٍب8ٍٔ

78 

أقً٘ ثبىزذسٝت ػيٚ 

رذ و اى٘اىذِٝ  ٍِ 

 تتتتتتتتتاله رخطتتتتتتتتتٞط 

ثشّتتتتتتبٍظ رتتتتتتذسٝجٜ 

ىي٘اىتتتتتتذِٝ ىٞنّ٘تتتتتتب 

ٍتتتتذسثِٞ ألثْبئَٖتتتتب 

ىزحغتتِٞ اىَٖتتبساد 

اىالصٍتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ أٗ 

امزغتتبثٖب  أٗ اىحتتذ 

ٍتتتتتتِ اىغتتتتتتي٘مٞبد 

 غٞش اىَشغ٘ثخ8                              

 1 65 87 11 772 ك

 غبىجًب 91 78781 5866
% 5281 9585 9185 7685 985 

71 

أقتتتتتتتً٘ ثتتتتتتتبىزخطٞط 

ػيتتتتتتتتتتٚ اىزتتتتتتتتتتذ و 

ث٘اعتتتطخ األقتتتشاُ  

ٍتتتِ  تتتاله إ تتتشاك 

األقتتتتتشاُ اىؼتتتتتبدِٝٞ 

ٍتتتغ صٍالئٖتتتتٌ ٍتتتتِ 

رٗٛ اضتتتتتتتتتتتتطشاة 

طٞتتتو اىز٘حتتتذ فتتتٜ 

اىزفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػالد 

االعزَبػٞتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 اإلٝغبثٞخ8        

 58 51 19 89 711 ك

 غبىجًب 98 78571 5875
% 5585 9181 96 71 79 

76 

أعتتتتتتتتتزخذً ّظتتتتتتتتتبً 

اىز٘ا تتتتتو ثزجتتتتتتبده 

اىصتتتتت٘س )ثتتتتتٞنظ( 

 ٍغ اىَزؼي8ٌ

 66 5 11 87 711 ك

 غبىجًب 99 78525 5881
% 5781 9781 9781 7 78 

72 

أعتتتتزخذً اىزتتتتذسٝت 

ػيتتتتتتٚ االعتتتتتتزغبثخ 

اىَح٘سٝتتتتخ  ٗرىتتتتل 

ٍِ  تاله اىحصت٘ه 

ػيتٚ اّزجتبٓ اىَتتزؼيٌ 

أٗالً ٗاعتتتتتتتتتتتتتزخذاً 

ٍتتتت٘اد ٍحججتتتتخ ىتتتتٔ  

ٗعؼيتتتتتتتتتتٔ ٝتتتتتتتتتتذٝش 

اىغيغتتتتخ ٍٗتتتتِ صتتتتٌ 

 رؼضٝضٓ ػيٚ رىل8 

 77 91 81 62 791 ك

 غبىجًب 78 78127 5828
% 61 9281 91 881 581 

أقً٘ ثإػبدح ر٘عٞتٔ  91

االعتتتزغبثخ  ثٖتتتذف 

 5 76 87 26 796 ك
 غبىجًب 77 18265 6812

% 6785 5981 9185 681 7 
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سقٌ 

 اىؼجبسح
 اىؼجبسح

اىزنشاس 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

 دسعخ اىزطجٞق ٗاالعزخذاً
اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىزشرٞت

دسعخ 

 االعزخذاً
ب ًَ  أثًذا ّبدًسا أحٞبًّب غبىجًب دائ

 تتتتتتتتتشف اّزجتتتتتتتتتبٓ 

اىَتتتزؼيٌ ثؼٞتتتًذا ػتتتِ 

اىغتتتتتتتتتي٘ك غٞتتتتتتتتتش 

اىَشغتتتت٘ة ٗاىحتتتتذ 

ٍْتتتتٔ  ٗرىتتتتل ٍتتتتتِ 

 تتاله رقتتذٌٝ ريقتتِٞ 

أٗ رؼيٞتتق أٗ غٞتتتشٓ 

ٍتتتتتتتتتتتتِ ٗعتتتتتتتتتتتتبئو 

اىزشتتتتتتتتتزٞذ ػْتتتتتتتتتذ 

 حذٗص8ٔ

97 

أعتتتتزخذً اىجشٍغتتتتخ 

اىْصتٞخ  ٗرىتل ٍتتِ 

 اله ٗ تو ىفظتٜ 

ىَٖتتتبسح  أٗ  طتتتٜ 

أٗ ٍ٘قتتتتتتو ٍؼتتتتتتِٞ 

ٝنتتتتتتتتتُ٘ ثَضبثتتتتتتتتتتخ 

َّتتتتت٘رط ىيَتتتتتزؼيٌ  

ٗٝتتزٌ اىزتتذسة ػيٞتتٔ 

قجتتتتتتتتتو اعتتتتتتتتتزخذاً 

اىَٖتتتتتتتتتتتبسح فتتتتتتتتتتتٜ 

 اىَ٘قو اى٘اقؼ8ٜ

 51 66 16 11 86 ك

 أحٞبًّب 91 78517 5896
% 9785 9781 9681 78 7985 

99 

تتتتتو اىقصتتتتت   أٗظ ِّ

االعزَبػٞتتخ  ٗرىتتل 

ٍتتتِ  تتتاله ٗ تتتو 

ٍ٘قتتتتو اعزَتتتتبػٜ 

ٗاىغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي٘مٞبد 

ثْتتتبً   اىَالئَتتتخ ىتتتٔ

ػيتتتتتتٚ احزٞبعتتتتتتبد 

اىَتتزؼيٌ  ٗػتتبدح ٍتتب 

رنتتتتتتتتتُ٘ قصًصتتتتتتتتتب 

قصٞشح ٍنز٘ثخ ٍتِ 

ٗعٖخ ّظتش اىَتزؼيٌ 

ٗرز تتتتَِ ٍؼْٞتتتتبد 

 ثصشٝخ8

 95 52 15 69 65 ك

 غبىجًب 97 78958 5876
% 9181 9185 9685 75 181 

95 

أعتتتتزخذً اىزتتتتذسٝت 

ػيتتتتتتتٚ اىَٖتتتتتتتبساد 

االعزَبػٞتتتخ ثشتتتنو 

فتتشدٛ أٗ عَتتبػٜ  

ثٖتتتتتتذف إمغتتتتتتبثٌٖ 

ٍٖتتبساد اىز٘ا تتو  

أٗ اىيؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أٗ 

اىَٖتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبساد 

االعزَبػٞتتخ ىزؼضٝتتض 

اىزفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػالد 

 اإلٝغبثٞخ8 

 1 6 52 18 767 ك

ب 7 18186 6867 ًَ  دائ
% 8185 9785 75 785 1 

96 

أقتتتتتتتتتً٘ ثزنتتتتتتتتتتِ٘ٝ 

ٍغَ٘ػتتتتتخ اىيؼتتتتتت 

اىَتتْظٌ  ٗرىتتل ٍتتِ 

 تتاله ػَتتو أّشتتطخ 

 2 78 76 69 757 ك

 غبىجًب 79 78189 6818
% 67 9185 7285 785 5 
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سقٌ 

 اىؼجبسح
 اىؼجبسح

اىزنشاس 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

 دسعخ اىزطجٞق ٗاالعزخذاً
اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىزشرٞت

دسعخ 

 االعزخذاً
ب ًَ  أثًذا ّبدًسا أحٞبًّب غبىجًب دائ

عَبػٞتتتتتخ  تتتتت ٞشح 

ٍتتتتتتتتغ اىَزؼيَتتتتتتتتِٞ 

ثب زٞتتتتتبس ٍقصتتتتت٘د 

ىألقتتتتشاُ ٗثزحذٝتتتتذ 

ٗاضتتتح ىيَ٘ضتتت٘ع 

 ٗاألدٗاس8

97 

أعتتتتتتزخذً اىزؼيتتتتتتٌٞ 

ثَغتتتبػذح اىزقْٞتتتخ  

ٗرىتتتتل ٍتتتتِ  تتتتاله 

اىزقْٞتتتتتتتخ  اػزَتتتتتتتبد

مغتَخ أعبعتٞخ فتتٜ 

اىزؼيتتتتٌٞ ىضٝتتتتبدح أٗ 

رحغتتِٞ أٗ اىحفتتبظ 

ػيتتتتتتتٚ اىَٖتتتتتتتبساد 

اىٍٞ٘ٞتتتتتتتتتخ ىتتتتتتتتتتذٙ 

 اىَزؼي8ٌ

 79 91 86 67 779 ك

 غبىجًب 71 78758 5868
% 5185 9685 9785 2 6 

98 

أعتتتتزخذً اىَْزعتتتتخ 

ثبعتتزخذاً اىفٞتتذٝ٘  

ٗرىتتتتل ٍتتتتِ  تتتتاله 

رغتتتتتتتتغٞو فٞتتتتتتتتذٝ٘ 

ٗػشضتتتتتتتٔ ىتتتتتتتزؼيٌ 

عي٘ك أٗ ٍٖبسح أٗ 

 االّخشاط ث8ٔ 

 91 66 86 17 25 ك

 غبىجًب 95 78987 5876
% 57 97 9785 78 881 

91 

أعتتتتتتتزخذً اىتتتتتتتذػٌ 

اىجصشٛ  ٍِ  اله 

ػتتتتتشو ٍشئتتتتتٜ أٗ 

ثصتتتتتتتتتشٛ ٝتتتتتتتتتذػٌ 

اّخشاط اىَتزؼيٌ فتٜ 

اىغي٘ك أٗ اىَٖبسح 

اىَشغ٘ثتتتتتخ ثشتتتتتنو 

ٍغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزقو دُٗ 

االػزَتتتتتتتتبد ػيتتتتتتتتٚ 

اىزيقتتتتتِٞ  ٗٝشتتتتتَو 

رىتتل رشرٞتتت اىجٞئتتتخ 

ٗاىحتتتذٗد اىَشئٞتتتخ  

 ٗاىغذاٗه اىضٍْٞخ8 

 78 98 77 86 752 ك

 غبىجًب 77 7897 5828
% 6885 9981 71 681 785 

 غبىجًب 18766 6811 اىَز٘عط اىحغبثٜ اىؼبً

 دسعبد 7* اىَز٘عط اىحغبثٜ ٍِ 

دددرات اتحردددااية السؾادددحة بالجدددد ى الدددداب  أأ الستؾسدددط الحددددابح العدددا   تكذدددع السًؤ
الستجابات تيشة البحث تمر تظوي  السسارسات السوشيدة تمدر الودراهيؽ السددتخدمة مدؽ  ودن معمسدح 

(ق  هداا الستؾسدط ياد  باللئدة الرابعدة مدؽ السقيداس ٘مدؽ  0ٓٓٗبدراما التؾحدد بسحا غدة جددة بمدغ  
(ق  هددح اللئددة التددح تذددير إلددر درجددة 0ٕٓٗ – 0ٖٗٔحق  التددح تتددرا ح مددا بدديؽ  الستدددرج الخساسدد
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لالًبدداق  هدداه الشتيجددة تدددى تمددر أأ أ ددراد تيشددة البحددث لددر أ أعددغ لالًبددا مددا لددتؼ تظويدد  السسارسددات 
 السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسات براما التؾحد بسحا غة جدة0 

لسؾاددحة بالجددد ى الددداب  أأ هشددا  تلا ًتددا  ددح درجددة تظويدد  كسددا لتودديؽ مددؽ الشتددااا ا
السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق حيددث 
ترا حل متؾسظات مؾا اتاؼ تمر تظوي  السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مدؽ  ودن 

(ق  هدداه الستؾسددظات تادد  بدداللئتيؽ 0ٚ٘ٗ- 0ٕٖٛمعمسددح  معمسددات بددراما التؾحددد مددا بدديؽ  
 -الثالثة  الخامدة مؽ السقياس الستدرج الخساسح  المتيؽ تذيراأ إلدر التظويد  بدرجدة  دااًسدا 

أحياًعا(ق حيدث لتوديؽ مدؽ الشتدااا السؾادحة بالجدد ى الدداب  أأ أ دراد تيشدة البحدث لدر أ أعدغ 
(ق   ددد ٘-٘ٔ-ٓٔ-ٖٕ-ٔ-ٖٔ-ٖ-ٗدااًسددا مددا لددتؼ تظويدد  ثسدداعح إسددتراتيجيات  هددح ر ددؼ  

(ق  هداه الستؾسدظات 0ٚ٘ٗإلدر  0ٕٗٗترا حل الستؾسدظات الحددابية لاداه الةبدارات مدا بديؽ  
(ق ٘إلددر  0ٕٔٗتادد  باللئددة الخامدددة مددؽ السقيدداس الستدددرج الخساسددح  التددح تتددرا ح مددا بدديؽ  

تيشدة البحدث   هح اللئة التح ُتذير إلر التظوي  بدرجدة دااًسداق كسدا لتوديؽ مدؽ الشتدااا أأ أ دراد
-ٕٔ-ٕ-ٕٗ-ٕٓ-ٙ-ٛلر أ أعغ لالًبا ما لتؼ تظويد  ثساعيدة تذدر إسدتراتيجية  هدح ر دؼ  

(ق حيدددددددث ترا حدددددددل الستؾسدددددددظات ٚٔ-ٕٕ-ٗٔ-ٕٙ-ٛٔ-ٚ-ٙٔ-ٕٔ-ٜ-ٕ٘-ٜٔ-ٕٚ
(ق  هاه الستؾسظات تاد  باللئدة الرابعدة مدؽ 0ٔٛٗإلر  0ٖٖ٘الحدابية لااه الةبارات ما بيؽ  
(ق  هدح اللئدة التدح ُتذدير 0ٕٓٗإلدر  0ٖٗٔح تتدرا ح مدا بديؽ  السقياس الستدرج الخساسح  الت

إلر التظوي  بدرجة لالًباق  أخيًرا لتويؽ مدؽ الشتدااا أأ أ دراد تيشدة البحدث لدر أ أعدغ أحياًعدا مدا 
(ق ٘مدؽ  0ٕٖٛ(ق  التدح بمدغ متؾسدظاا الحددابح  ٕٔلتؼ تظوي  إستراتيجية  احدة  هح ر ؼ  

 0ٕٙٔمؽ السقياس الستدرج الخساسدح  التدح تتدرا ح مدا بديؽ    هاا الستؾسط يا  باللئة الثالثة
(ق  هح اللئة التح ُتذير إلر التظوي  بدرجة أحياًعاق  هداه الشتيجدة تددى تمدر تلدا ت 0ٖٗٓإلر 

 جادددات عغدددر أ دددراد تيشدددة البحدددث  دددح اسدددتجاباتاؼ تمدددر السسارسدددات السوشيدددة تمدددر الودددراهيؽ 
 ؾحد بسدلشة جدة0السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسات براما الت

(  هددح  أ ددؾ  بددالتع ا  تشددد تأديددة الظالدد  الدددمؾ  السظمددؾب ٗجدداءت الةبددارة ر ددؼ   -1
بادددا زاددادة حد ثددغ  ددح السدددتاون  بالسرتبددة اأ لددر بدديؽ السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ 

(ق ٘مدددؽ  0ٚ٘ٗالسددددتخدمة مدددؽ  ودددن معمسدددح  معمسدددات بدددراما التؾحددددق بستؾسدددط حددددابح  
 (0  0٘ٔٓ اعحراا مةياري  
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(  هح  أ ؾ  بتحمين الساسة   ذلػ بتج اة الساارة أ  الددمؾ  ٖبارة ر ؼ  جاءت الة -2
إلدددر خظدددؾات صدددويرة  ابمدددة لمتعمددديؼ  التايددديؼ  بالسرتبدددة الثاعيدددة بددديؽ السسارسدددات السوشيدددة تمدددر 

(ق ٘مدؽ  0ٙٔٗالوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  
 (0  0ٙ٘ٛٓ اعحراا مةياري  

(  هدح  أسدتخد  الشساجدة   ذلدػ بتسثيدن أ  تدرض الددمؾ  ٖٔجاءت الةبارة ر دؼ   -3
السدتادا بادا تذجي  الستعمؼ تمر اكتداب الدمؾ  السام د  بالسرتبة الثالثة بديؽ السسارسدات 
السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بستؾسددط حدددابح 

 (0ٚٔ٘0ٓمةياري  (ق  اعحراا ٘مؽ  0ٗٛٗ 
(  هح  أستخد  التمايؽ   ذلػ بتاديؼ السداتدة اتيساايدةق أ  ٔجاءت الةبارة ر ؼ   -4

الملغيدددةق أ  الجدددددية تكدددداب السدددتعمؼ سدددمؾًكاق أ  مادددارة مددددتاد ة  بالسرتبدددة الرابعدددة بددديؽ 
ط السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسدات بدراما التؾحددق بستؾسد

 (0ٜٙ٘0ٓ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٗٙٗحدابح  
(  هح  أسدتخد  التددرا  تمدر السادارات االجتساعيدة بذدكن ٖٕجاءت الةبارة ر ؼ   -5

 ردي أ  جساتح  بادا إكداباؼ ماارات التؾاصنق أ  المع ق أ  السادارات االجتساعيدة لتع اد  
السوشيدة تمدر الودراهيؽ السددتخدمة مدؽ التلاتالت اتيجابية  بالسرتبة الخامدة بديؽ السسارسدات 

(ق  اعحدددراا مةيددداري ٘مدددؽ  0ٗ٘ٗ ودددن معمسدددح  معمسدددات بدددراما التؾحددددق بستؾسدددط حددددابح  
 ٓ0ٚٙٛ0) 

(  هدح  أسدتخد  اتطلداء  باددا الحدد مدؽ حدد ث الددمؾ  ٓٔجاءت الةبارة ر دؼ   -6
لسسارسدات لير السرلؾب  ذلدػ بددح  أ  إزالدة معد زات ذلدػ الددمؾ   بالسرتبدة الدادسدة بديؽ ا

السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بستؾسددط حدددابح 
 (0ٖٛ0ٓ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٕٛٗ 

(  هددح  أسددتخد  التدددرا  بالسحددا الت السشلرددمة   ذلددػ مددؽ ٘جدداءت الةبددارة ر ددؼ   -7
تتزدسؽ كدن محا لدة تمدر خالى تج اة الدمؾ  إلدر خظدؾات مشلردمة ُتددس ر محدا الت الدتعمُّؼق   

السثيدرق  التمادديؽق  اسددتجابة السددتعمؼق  تؾابدد  الدددمؾ 0  تتكدرر السحددا الت تدددة مددرات مدد  تماددح 
السددتعمؼ لمتع ادد  تمددر االسددتجابة الرددحيحة  بالسرتبددة الدددابعة بدديؽ السسارسددات السوشيددة تمددر 

(ق ٘مدؽ  0ٕٗٗالوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  
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 (0ٜ٘ٛ0ٓ اعحراا مةياري  
(  هددح  أسددتخد  التدددخن الظويعددح   ذلددػ مددؽ خددالى تشغدديؼ ٘ٔجدداءت الةبددارة ر ددؼ   -8

الويئة  جعن تسمية التعميؼ طويةية  در اتمكاأق بتؾ ير الدتؼ الالز  لمستعمؼ باسدتخدا  معد زات 
مدغ  بالسرتبدة الثامشدة بديؽ مؽ علل عؾع الشذاا  جعن الستعمؼ لتعمؼ مؽ خالى السثيرات التدح أما

السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسدات بدراما التؾحددق بستؾسدط 
 (0ٜٜٕ0ٓ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٕٗٗحدابح  
(  هح  أستخد  التع ا  التلاامح   ذلدػ بتع اد  السدتعمؼ تشدد ٛجاءت الةبارة ر ؼ   -9

حددد ث الدددمؾ  ليددر السرلددؾب بددغق أ  تأدلتددغ لدددمؾ  ليددر تأدلتددغ لدددمؾ  بدددلنق أ  تشددد تددد  
متؾا دد  معددغ  بالسرتبددة التاسددعة بدديؽ السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن 

(ق  اعحددددراا مةيدددداري ٘مددددؽ  0ٔٛٗمعمسددددح  معمسددددات بددددراما التؾحدددددق بستؾسددددط حدددددابح  
 ٓ0ٜٔٚ0) 

ر السثيددرات الاوميددة لمحددد (  هددح  أسددتخد  التدددخن السوشددح تمددٙجداءت الةبددارة ر ددؼ   -11
مدؽ الدددمؾ  ليددر السرلدؾب بددغق مددؽ خدالى إتددداد أ  اددبط مجسؾتدة مددؽ اأحددداث أ  الغددر ا 
التح تدو  حد ث الدمؾ   بالسرتبة العاًرة بيؽ السسارسات السوشيدة تمدر الودراهيؽ السددتخدمة 

اري (ق  اعحددراا مةيدد٘مددؽ  0ٕٔٗمددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بستؾسددط حدددابح  
 ٓ0ٜٜٔ0) 

(  هح  أ ؾ  ب تادة تؾجيغ االسدتجابة  باددا صدرا اعتبداه ٕٓجاءت الةبارة ر ؼ   -11
الستعمؼ بعيًدا تؽ الدمؾ  لير السرلؾب  الحد مشدغق  ذلدػ مدؽ خدالى تادديؼ تماديؽ أ  تعميد  أ  
ليددره مددؽ  سدداان التذددتيل تشددد حد ثددغ  بالسرتبددة الحاديددة تذددرة بدديؽ السسارسددات السوشيددة تمددر 

(ق ٘مدؽ  0ٜٓٗهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  الورا
 (0ٜٖٗ0ٓ اعحراا مةياري  

(  هددح  أ ددؾ  بتكددؾاؽ مجسؾتددة المعدد  السددشغؼ   ذلددػ مددؽ ٕٗجدداءت الةبددارة ر ددؼ   -12
خددالى تسددن أعذددظة جساعيددة صددويرة مدد  الستعمسدديؽ باختيددار مارددؾد لط ددراأ  بتحدلددد  ااددح 

 ار  بالسرتبددة الثاعيددة تذددرة بدديؽ السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة لمسؾاددؾع  اأد
(ق  اعحددراا مةيدداري ٘مددؽ  0ٓٙٗمددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بستؾسددط حدددابح  

 ٔ0ٕٓٙ0) 
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 دح  -تأخير  رير متعس دد  -(  هح  أستخد  التأخير ال مشح ٕجاءت الةبارة ر ؼ   -13
السددتعمؼ  بادددا إتاحددة اللرصددة لتاددديؼ االسددتجابة د أ الحاجددة إلددر اأعذددظة التددح يذددار  باددا 

تمايؽ  بالسرتبة الثالثة تذرة بيؽ السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مدؽ  ودن معمسدح 
 (0ٛٗٙ0ٓ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٓٔٗ معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  

ا  تمر التؾاصن الدؾعيلح   ذلدػ بتوددلن (  هح  أ ؾ  بالتدر ٕٔجاءت الةبارة ر ؼ   -14
الدمؾ  لير السرلؾب الاي يحتؾي تمر  عيلة تؾاصمية بدمؾ  مشاسد  يحاد  علدل الؾعيلدة  
بالسرتبددة الرابعددة تذددرة بدديؽ السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح 

 (0ٓ٘0ٔ  (ق  اعحراا مةياري ٘مؽ  0ٜٖٛ معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  
(  هح  أستخد  الدتؼ البرري  مدؽ خدالى تدرض مرادح أ  ٕٚجاءت الةبارة ر ؼ   -15

برري لدتؼ اعخراا الستعمؼ  ح الدمؾ  أ  الساارة السرلؾبدة بذدكن مددتان د أ االتتسداد تمدر 
التمايؽق  اذسن ذلػ ترتي  الويئة  الحد د السرايةق  الجدا ى ال مشيدة  بالسرتبدة الخامددة تذدرة 

سارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بدديؽ الس
 (0ٕٔ0ٔ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٜٖٙبستؾسط حدابح  

(  هدح  أسدتخد  التددرا  تمدر االسدتجابة السحؾرادة   ذلدػ ٜٔجاءت الةبارة ر ؼ   -16
 جعمغ لدلر الجمددة  مدؽ  مؽ خالى الحرؾى تمر اعتباه الستعمؼ أ اًل  استخدا  مؾاد محوبة لغق

ثؼ تع ا ه تمر ذلػ  بالسرتبة الدادسة تذرة بيؽ السسارسات السوشية تمر الودراهيؽ السددتخدمة 
(ق  اعحددراا مةيدداري ٘مددؽ  0ٜٖٙمددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بستؾسددط حدددابح  

 ٔ0ٜٓ٘0) 
ػ مدؽ خدالى (  هح  أسدتخد  التعمديؼ بسدداتدة التاشيدة   ذلدٕ٘جاءت الةبارة ر ؼ   -17

اتتساد التاشية كدسة أساسدية  دح التعمديؼ ل ادادة أ  تحدديؽ أ  الحلداظ تمدر السادارات اليؾميدة 
لدددِّ السددتعمؼ  بالسرتبددة الدددابعة تذددرة بدديؽ السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ 

(ق  اعحدددراا مةيددداري ٘مدددؽ  0ٖٛٙ ودددن معمسدددح  معمسدددات بدددراما التؾحددددق بستؾسدددط حددددابح  
 ٔ0ٖٔ0) 

 (  هح  أ ؾ  بالرااادة الودعيدة مد  السدتعمؼ   ذلدػ مدؽ خدالىٜجاءت الةبارة ر ؼ   -18
مسارسة الراااة  تؾعيلاا لتعميؼ ماارة معيشة أ  الحد مؽ الددمؾكيات ليدر السرلؾبدة أ  زادادة 
الدمؾ  السرلؾب  بالسرتبة الثامشة تذرة بيؽ السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ السددتخدمة مدؽ 
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(ق  اعحدددراا مةيددداري ٘مدددؽ  0ٖٛ٘ح  معمسدددات بدددراما التؾحددددق بستؾسدددط حددددابح   ودددن معمسددد
 ٔ0ٜٓ0) 

(  هح  أسدتخد  التايديؼ الدؾعيلح لمددمؾ    ذلدػ مدؽ خدالى ٔٔجاءت الةبارة ر ؼ   -19
 صددع الددددمؾ  ليدددر السرلدددؾب  تحدلدددد السثيدددرات الاوميددة  البعديدددة التدددح تدددؤثر تمدددر الددددمؾ   

السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح بالسرتبددة التاسددعة تذددرة بدديؽ 
 (0ٖٕٓ0ٔ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٖٛ٘ معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  

(  هددح  أ ددؾ  بالتدددرا  تمددر تدددخن الؾالدددلؽ  مددؽ خددالى ٙٔجدداءت الةبددارة ر ددؼ   -21
لساددددارات الالزمددددة أ  تخظدددديط برعدددداما تدددددراوح لمؾالدددددلؽ ليكؾعددددا مدددددّربيؽ أبشاااسددددا لتحددددديؽ ا

اكتدددابااق أ  الحددد مددؽ الدددمؾكيات ليددر السرلؾبددة  بالسرتبددة العذددراؽ بدديؽ السسارسددات السوشيددة 
 0ٖٛٗتمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معمسددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بستؾسددط حدددابح  

 (0ٓٔٙ0ٔ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ 
كح السعر ددح  بادددا إحددداث (  هددح  أسددتخد  التدددخن الدددمؾ ٚجدداءت الةبددارة ر ددؼ   -21

توييددرات  ددح الدددمؾ  الغدداهر مددؽ خددالى الددتحكؼ بالعسميددات السعربيددة  مخاطبددة مذدداتره  أ كدداره  
بالسرتبة الحادية  العذراؽ بيؽ السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ السددتخدمة مدؽ  ودن معمسدح 

 (0ٔٛ0ٔ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٖٙٗ معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  
(  هح  أستخد  عغدا  التؾاصدن بتبدادى الردؾر  بديكل( مد  ٛٔجاءت الةبارة ر ؼ   -22

الستعمؼ  بالسرتبة الثاعية  العذدراؽ بديؽ السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ السددتخدمة مدؽ  ودن 
 (0ٖٜ0ٔ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٖٙٓمعمسح  معمسات براما التؾحدق بستؾسط حدابح  

(  هح  أستخد  الشساجة باستخدا  الليدلؾ   ذلػ مؽ خدالى ٕٙ جاءت الةبارة ر ؼ  -23
تدددجين  يدددلؾ  تراددغ لددتعمؼ سددمؾ  أ  ماددارة أ  االعخددراا بددغ  بالسرتبددة الثالثددة  العذددراؽ بدديؽ 
السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسدات بدراما التؾحددق بستؾسدط 

 (0ٕٙ0ٔ  (ق  اعحراا مةياري ٘مؽ  0ٖ٘ٛحدابح  
(  هددح  أ ددؾ   بتدددرا  السددتعمؼ تمددر اتدارة الااتيددة   ذلددػ ٗٔجدداءت الةبددارة ر ددؼ   -24

بتعميسدددغ مرا بدددة سدددمؾكياتغ  تددددجيماا بشلددددغق  مكا دددأة علددددغ تشدددد التردددرا بذدددكن مشاسددد   
بالسرتبة الرابعدة  العذدراؽ بديؽ السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ السددتخدمة مدؽ  ودن معمسدح 

 (0  0ٖٗٔ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٖ٘ٙالتؾحدق بستؾسط حدابح    معمسات براما
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ددع الارددص االجتساعيددة   ذلددػ مددؽ خددالى ٕٕجدداءت الةبددارة ر ددؼ   -25 (  هددح  أ عِّ
 صع مؾ ب اجتساتح  الدمؾكيات السالاسة لغ بشاًء تمر احتياجدات السدتعمؼق  تدادة مدا تكدؾأ 

معيشددات برددراة  بالسرتبددة الخامدددة  رًرددا  ردديرة مكتؾبددة مددؽ  جاددة عغددر السددتعمؼ  تتزددسؽ 
 العذراؽ بديؽ السسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ السددتخدمة مدؽ  ودن معمسدح  معمسدات بدراما 

 (0ٕٖ0ٔ(ق  اعحراا مةياري  ٘مؽ  0ٖ٘ٗالتؾحدق بستؾسط حدابح  
(  هدح  أ دؾ  بدالتخظيط تمدر التددخن بؾاسدظة اأ دراأ  مدؽ ٚٔجاءت الةبارة ر دؼ   -26

اأ العددادليؽ مدد  زمالااددؼ مددؽ ذ ي ااددظراب طيددب التؾحددد  ددح التلدداتالت خددالى إًددرا  اأ ددر 
االجتساعيددة اتيجابيدددة  بالسرتبددة الدادسدددة  العذددراؽ بددديؽ السسارسددات السوشيدددة تمددر الودددراهيؽ 

(ق ٘مدددؽ  0ٖٖ٘السددددتخدمة مدددؽ  ودددن معمسدددح  معمسدددات بدددراما التؾحددددق بستؾسدددط حددددابح  
 (0ٖ٘0ٔ اعحراا مةياري  

(  هدح  أسدتخد  الورمجدة الشردية   ذلدػ مدؽ خدالى  صدع ٕٔجاءت الةبارة ر دؼ   -27
للغح أ  خظح لساارةق أ  مؾ دب معديؽ يكدؾأ بسثابدة عسدؾذج لمسدتعمؼق  ادتؼ التددرب تميدغ  ودن 
اسددتخدا  الساددارة  ددح السؾ ددب الددؾا عح  بالسرتبددة الدددابعة  العذددراؽ  اأخيددرة  بدديؽ السسارسددات 

سددح  معمسددات بددراما التؾحدددق بستؾسددط حدددابح السوشيددة تمددر الوددراهيؽ السدددتخدمة مددؽ  وددن معم
 (0ٖٓ0ٔمةياري  (ق  اعحراا ٘مؽ  0ٕٖٛ 

 ملخص اليتا ج 

أعاددرت الشتددااا أأ أ ددراد تيشددة البحددث لددر أ أعددغ لالًبددا مددا لددتؼ تظويدد  السسارسددات  
 السوشية تمر الوراهيؽ السدتخدمة مؽ  ون معمسح  معمسات براما التؾحد بسحا غة جدة0 

الشتددااا أأ أ ددراد تيشددة البحددث لددر أ أعددغ دااًسددا مددا لددتؼ تظويدد  ثسدداعح   ددد بيشددل 
 اتق  هح: إستراتيجي

أ ؾ  بالتع ا  تشد تأدية الظال  الدمؾ  السظمؾب بادا زاادة حد ثدغ  دح السددتاون0  تعد ي 0ٔ
الباحثة هاه الشتيجة إلر أهسية استخدا  أسمؾب التع ا   ح العسمية التعميسيةق كسدا أعدغ أسدمؾب 

اسدددد  لجسيدددد  السراحددددن التعميسيددددة0 كسددددا يددددداهؼ أسددددمؾب التع ادددد   ددددح معالجددددة الساددددارات مش
االجتساعيةق  التؾاصنق  الدمؾ ق  االهتسا  السذتر ق  المعد ق  االسدتعداد لمسدرسدةق  السادارات 
اأكاديسيةق  الحركيةق  التكي ية0  تلدر الباحثدة هداه الشتيجدة بكدؾأ التع اد   عدااًل مد  مختمدع 

العسراددددةق  مدددددتؾاات الدددداكاء0  اعتوددددر مددددؽ أ ااددددن السسارسددددات التددددح أثوتددددل  عاليددددة السراحددددن 
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استخدامااق كسا يعد حجر اأساس  ح براما تحمين الدمؾ  التظوياحق  لالًبا مدا تكدؾأ عتااجدغ 
 ؾراددةق  عشدددما يعدد ز السددتعمؼ تمددر أداء ماسددة مددا يحلدد  تكسالاددا  ددح علددل المحغددةق كسددا أأ 

 تددح كدداٍا بظرااددة اسددتخدا   أعددؾاع السعدد زاتق باتاددا ة إال أعددغ ال  معغدؼ معمسددح التؾحددد تمددر
لتظمدد  الس اددد مددؽ الؾ ددلق  ال يحتدداج إلددر أد ات مكملددةق أيًزددا يعتوددر التع ادد  مددؽ السسارسددات 
التح تاترأ م  السسارسات أخرِّق أ   د تكؾأ ج ًءا مشااق مثن التدرا  بالسحدا الت السشلردمةق 

 سحؾراة0 التدرا  تمر االستجابة ال
 تتلدد  هدداه الشتيجددة مدد  عتددااا دراسددة  ددا  باددا بددر    هددؾبر  كددارتير  جددؾارا    اراددؽ 

 ٕٓٔٗ )Brock, Huber, Carter, Juarez and Warren   التدح أعادرت عتااجادا 
( ٕٚٔٓبددأأ التع ادد  مددؽ أتمددر السسارسددات السدددتخدمةق  دراسددة ر بشدددؾأ  بؾعددد  أ لليمددد  

Robinson, Bond& Oldfield  التدددح أعادددرت أأ السسارسددديؽ لالًبدددا مدددا يددددتخدمؾأ 
ديلرز    التدح أعادرت  Ferreri, Witmer& Shivers( ٕٙٔٓالتع اد 0  دراسدة   اتسدر ً 

( ٕٔٔٓعتااجاا أأ تحميدن الددمؾ  التظويادح مدؽ التددخالت اأكثدر اسدتخدًماق  دراسدة راعددز   
Randazzo  باسددتخدا  اتسددتراتيجيات   التددح أعاددرت أأ معمسددح السرحمددة االبتداايددة ياؾمددؾأ

اتيجابية  التع ا  اتيجابح( بدرجة أتمدر مدؽ اتسدتراتيجيات الددموية  العاداب(0  دراسدة الد ارع 
ر تحمين الدمؾ  التظوياح لشبظ  بدرجة تاليةٕٛٓٓ   0(  التح أعارت أأ مًؤ
أ ددؾ  بتحميددن الساسددة   ذلددػ بتج اددة الساددارة أ  الدددمؾ  إلددر خظددؾات صددويرة  ابمددة لمتعمدديؼ  -ٕ

 التايدديؼ0  تعدد ي الباحثددة هدداه الشتيجددة إلددر أهسيددة اسددتخدا  أسددمؾب تحميددن الساسددةق  وددد أ 
استخدامغ يرع  تعميؼ الدمؾ  السدتادا0  تلدر الباحثة هداه الشتيجدة بدأأ ألمد  السردابيؽ 

التؾحددد يعدداعؾأ مددؽ  اددداأ  ااددح  ددح مجدداى الرتايددة الااتيددةق لددالػ  دد أ  بددا ي ااددظراب طيددب
معمسددياؼ أ  العدددامميؽ معادددؼق ياؾمددؾأ باسدددتخدا  تحميدددن السادددارة بذددكن مددددتسر  داادددؼق عغدددًرا 
لرددعؾبة تعمددؼ أ  تحايدد  الساددارة كاممددة لدددِّ ذ ي ااددظراب طيددب التؾحدددق  صددعؾبة احتلدداعاؼ 

التركيد  تمدر تددة مادارات  دح آأ  احددقكسا أأ هداه  بكؼ مؽ السعمؾمات  ح ذاكرتاؼق  صدعؾبة
السسارسددة مشاسددبة لتعمدديؼ معغددؼ السادداراتق  خرؾًصددا  ددح ماددارات الحيدداة اليؾميددة مثددن تعمدديؼ 
ماارة العشايدة بالداات  دخدؾى الحسدا ق  السادارات االجتساعيدة التدح يلتادر إليادا الستعمسدؾأ مدؽ 

ددديلرز   ذ ي اادددظراب طيدددب التؾحدددد0  تتلددد  هددداه الشتيجدددة مددد  ( ٕٙٔٓدراسدددة   اتسدددر ً 
Ferreri, Witmer& Shivers  التددح أعاددرت عتااجاددا أأ تحميددن الدددمؾ  التظوياددح مددؽ 



 ............................................... دى تطبيق معل ِّمي ومعل ِّمات التوحد للممارسات املبنية على الرباهنيم

 

ددر تحميددن الدددمؾ  ٕٛٓٓالتدددخالت اأكثددر اسددتخدًماق  دراسددة الدد ارع   (  التددح أعاددرت أأ مًؾ
وياددحق التظوياددح لشبظدد  بدرجددة تاليددةق  ُتعددد تحميددن الساسددة مددؽ مسارسددات تحميددن الدددمؾ  التظ

 Brock, Huber, Carter, Juarez دراسة  ا  باا بر    هؾبر  كارتير  جؾارا    اراؽ 
and Warren  ٕٓٔٗ التددح أعاددرت عتااجاددا أأ تحميددن الساسددة مددؽ أتمددر السسارسددات  )

 0السدتخدمة
أسددتخد  الشساجددة   ذلددػ بتسثيددن أ  تددرض الدددمؾ  السدددتادا بادددا تذددجي  السددتعمؼ تمددر 0ٖ

السام ددد0  تلدددر الباحثددة اسددتخدا  الشساجددة بذددكن مرتلدد  السددتخداماا  ددح تعمدديؼ  اكتددداب الدددمؾ 
ماارات التؾاصن  بعض السادارات االجتساعيدة  السادارات الحركيدة الكويدرة  الد يادةق حيدث إأ هداه 
السسارسددة أسددمؾب ماددشؽ يددداتدهؼ تمددر التومدد  تمددر  رددؾر ماددارة التاميددد لددد ياؼ0  تتلدد  هدداه 

 ,Knight( ٕٛٔٓدراسددة عالددل  هددؾبر  كيشتدد   كددارتير  بددابمؾ جددؾرا   الشتيجددة مدد  عتددااا 
Huber, Kuntz, Carter, and Pablo Juarez ق حيدث بيشدل الشتدااا أأ أبدرز السسارسدات

 ,Robinson( ٕٚٔٓالتددح تدددتخد  لؾمي ددا هددح الشساجددةق  دراسددة ر بشدددؾأ  بؾعددد  أ لليمددد  
Bond& Oldfield  التدح تؾصدمل إلدر أأ السسارسديؽ يددتخدمؾأ إسدتراتيجية الشساجدة بدرجدة 
ددر تحميدن الددمؾ  التظوياددح لشبظد  بدرجددة ٕٛٓٓلالًبدا0  دراسدة الدد ارع   (  التدح أعادرت أأ مًؾ

 0تالية
أستخد  التمايؽ   ذلػ بتاديؼ السداتدة اتيساايةق أ  الملغيةق أ  الجدددية تكدداب السدتعمؼ 0ٗ

رة مدتاد ة0  تلدر الباحثة تمػ الشتيجة بأأ التماديؽ يعتودر إسدتراتيجية أساسدية سمؾًكاق أ  ماا
مدد  ذ ي ااددظراب طيددب التؾحدددق  ساسددا  صددن السددتعمؼ إلددر مراحددن متادمددة مددؽ االسددتااللية 
 تحدؽ  ح الجؾاع  السختملةق إال أعغ يكؾأ بحاجة إلر التمايؽق حتدر إذا كداأ التماديؽ إيسااي دا0 

لسدتعمؼ مشخلًزدا احتداج إلدر تماديؽ أكودر  كامدن(0 كسدا أأ التماديؽ يددتخد  مد   كمسا كاأ أداء ا
جسي  السسارسات اأخدرِّ لدتعمؼ مادارة جدلددة بذدكن  اادح  مددتسر0  تتلد  هداه الشتيجدة مد  

يلرز    التح أعادرت عتااجادا أأ  Ferreri, Witmer& Shivers( ٕٙٔٓدراسة   اتسر ً 
اأكثددر اسددتخدًماق  دراسددة ر بشدددؾأ  بؾعددد  أ لليمددد  تحميددن الدددمؾ  التظوياددح مددؽ التدددخالت

 ٕٓٔٚ )Robinson, Bond& Oldfield  دح أأ السسارسديؽ يددتخدمؾأ التماديؽ بدرجدة 
 ,Brock, Huber (ٕٗٔٓلالًبداق  دراسدة  دا  بادا بدر    هدؾبر  كدارتير  جدؾارا    ارادؽ  

Carter, Juarez and Warren   التح أعارت عتااجاا بأأ التمايؽ مدؽ أتمدر السسارسدات 
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( حيث تزسشل استخدا  إسدتراتيجيات تددة اعظبادل بدرجدة ٕٛٓٓالسدتخدمةق  دراسة ال ارع  
 مرتلعة  كاأ مؽ أبرزها التمايؽ

بيشسا أعارت الشتااا أأ أ راد تيشة البحدث لدر أ أعدغ أحياًعدا مدا لدتؼ تظويد  إسدتراتيجية 
  احدةق  هح: 

خد  الورمجددة الشرددية   ذلددػ مددؽ خددالى  صددع للغددح أ  خظددح لساددارة مدداق أ  أسددت -1
مؾ ب معيؽ يكؾأ بسثابة عسؾذج لمستعمؼق  اتؼ التدرب تميغ  ون استخدا  السادارة  دح السؾ دب 
الؾا عحق  تلدر الباحثة مجحء هاه اتستراتيجية  ح السرتبة اأخيرة مؽ حيث االسدتخدا  بأعادا 

 أاداا السركد  الدؾطشح لمتظدؾار الساشدح هداه اتسدتراتيجية كسسارسدة  مسارسة حدلثة عؾًتا مداق
ق كسدا ٕٗٔٓموشية تمر الوراهيؽ  ح آخر ترشيب لمسسارسدات السوشيدة تمدر الودراهيؽ  دح تدا  

أأ اسددتخداماا لتظمدد  الس اددد مددؽ الؾ ددلق كسددا أعاددا تتظمدد  أأ يكددؾأ لدددِّ السددتعمؼ مادددارات 
ة تمدر الشردؾصق كسدا أأ عددبة كويدرة مدؽ السعمسديؽ تؾاصمية ماوؾلةق أأ هاه السسارسة  ااسد

ليدددؾا تمددر درايددة بظرااددة اسددتخداماا0  تتلدد  هدداه الشتيجددة مدد  عتددااا أجراهددا ر بشدددؾأ  بؾعددد 
 التددح أًددارت إلددر أأ السسارسدديؽ  Robinson, Bond& Oldfield( ٕٚٔٓ أ لليمددد  

 يدتخدمؾأ إستراتيجية الورمجة الشرية بدرجة أحياًعا0
 التوفيات:

  ح اؾء ما تؾصن إليغ البحث الحالح مؽ عتااا تؾصح الباحثة باآلتح:
إيجدداد الدددون السشاسددبة ت شدداع أصددحاب الاددرارق   ددادات السدددارس  السراكدد  بأهسيددة تظويدد   .1

اتخدداذ  ددؾاعيؽق   ددرارات خاصددة السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ  ددح العسميددة التعميسيددة   
د تاددؾ  تمددر أسدداس السسارسددات السوشيددة تمددر بتظويدد  بددراما لددا ي ااددظراب طيددب التؾحدد

 الوراهيؽ0
تؾعية معمسدح  معمسدات ذ ي اادظراب طيدب التؾحدد بأهسيدة اسدتخدا  السسارسدات السوشيدة  .2

بعشددؾاأ السسارسددات السوشيددة تمددر الوددراهيؽ تمددر الوددراهيؽ مددؽ خددالى تاددد د رات تدراويددة 
اكدد ق  السدددارسق  الوددراما لسعمِّسددحق  معمِّسددات الظمبددة ذ ي ااددظراب طيددب التؾحددد  ددح السر 

الحكؾميددةق  اأهميددة بسحا غددة جدددةق حيددث بيشددل الشتددااا أأ الوالويددة العغسددر لددؼ يحرددمؾا 
   تمر د رات تدراوية0

إتدددادة الشغدددر  دددح مدددشح الحدددؾا   الساديدددة  السعشؾادددة لمسعمسددديؽ  السعمسدددات الدددالؽ ياؾمدددؾأ  .3
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 التعميسية لتظؾارهؼ ماشي ا0بتظوي  السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ  ح العسمية 
تاميص اللجدؾة بديؽ العمدؼ  السسارسدة مدؽ خدالى تادد برعداما بديؽ اأكداديسييؽ  دح السجداى  .4

  الساشييؽ لتحديؽ الوراماق  الخدمات التربؾاة0
تحدديؽ جددؾدة التعمديؼ مددؽ خدالى تظددؾار الادادات السدرسدديةق  السعمدؼق  مشدداها الظدالب مددؽ  .5

 اؼ لالتجاه الحدلث0ذ ي ااظراب طيب التؾحد لتؾجيا
إتددادة هيكمددة   ادد  سياسددات لتعمدديؼ ذ ي ااددظراب طيددب التؾحدددق كدد جراء رخرددة ماشيددة  .6

 ُتسشح لسعمسح التؾحد لس ا لة الساشة0
إعذدداء جاددة متخررددة لتايدديؼ جددؾدة التعمدديؼ  تاددديؼ االستذددارات التعميسيددة  ددح مختمددع  .7

 الجاات0
براما تسمية لمسعمسيؽ  تبدادى الخودرات استاظاب كلاءات متسي ة مؽ الد ى اأجشوية لتاديؼ  .8

 معاؼ0
 إجراء بحؾث حؾى السسارسات السوشية تمر الوراهيؽ لر   مدتؾِّ السعر ة حؾلاا0 .9
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية 
0 اأسدل  الخردااص  اتسدتراتيجيات اللاتمدة -ااظرابات طيدب التؾحدد (0 ٕٛٔٓبؾتلق أماعدا0   -

 (0ٕٔٔٓالحيارِّ(0 تساأ: دار اللكر0  العسن اأصمح عذر  ح تا   ترجسة لال  
اتدارة الر ية لمظدالب ذ ي االادظرابات االعلعاليدة (0 ٕ٘ٔٓبيراعجمؾق ر جر  جؾلياعحق جؾرج0   -

0  ترجسة ختدا  الاحظداعح(0 الراداض: دار جامعدة السمدػ سدعؾد لمشذدر0  العسدن اأصدمح  الدمؾكية
 (0ٕٛٓٓعذر  ح تا  

مدددتؾِّ معر ددة الظمبددة السعمسدديؽ بلشيددات تحميددن الدددمؾ  التظوياددح (0 ٕ٘ٔٓتودددالكراؼ0  الحددديؽق  -
 0ٗٛٔ-ٛ٘ٔ(ق 0ٖٔ مجمة التربية الخاصةق مررق   تال تغ ببعض الستويرات

 0 تساأ: دار الذر   لمشذر  التؾزا 0تحمين الدمؾ  التظوياح(0 ٕٚٔٓالخظي ق جساى0   -
0 التدخن السبكدر: التربيدة الخاصدة  دح الظلؾلدة السبكدرة(0 ٜٕٓٓالخظي ق جساى   الحدلديق مشر0   -

 تساأ: دار اللكر0
0 0٘ االسدددخن إلددر ااددظراب التؾحددد  السلدداهيؼ اأساسددية  طددر  التدددخن (0 ٕٛٔٓالدد ارعق عددايب   -

 تساأ: دار اللكر عاًر أق  مؾزتؾأ0
ددرات اددبط الجددؾدة  ددح الوددراما التربؾاددة لططلدداى التؾحدد(0 ٕٛٓٓالدد ارعق عددايب0   - دليؽ  درجددة مًؤ

رسدالة دكتدؾراهق  ]0 ]ممخدصاعظبا اا تمر مراك  اأطلاى التؾحدليؽ  ح السسمكدة العربيدة الددعؾدية
 كمية الدراسات العمياق الجامعة اأردعيةق تساأ0

0  ترجسة تودالكراؼ الحدديؽ(0 الدتؼ الدمؾكح اتيجابح(0 ٕٛٔٓسذيرماأق براشدا  هؾىق جؾدي0   -
 (0ٕٛٓٓلمشذر0  العسن اأصمح عذر  ح تا  الرااض: جامعة السمػ سعؾد 

السسارسددة السوشيددة تمددر الوددراهيؽ  ددح الخدمددة االجتساعيددة  مدددِّ اسددتعداد (0 ٕٗٔٓسددعيدق العددا0   -
: دراسددة ميداعيددة مظباددة تمددر أتزدداء هيئددة تدددرال أتزدداء هيئددة التدددرال لتوشددح هدداا االتجدداه

اداض0 مجمدة ًدؤ أ اجتساعيدةق تخرص الخدمة االجتساعية  ح الجامعدات الحكؾميدة بسدلشدة الر 
 0  ٕٛٔ-ٖ٘ٔ(ق ٕٕٔ  ٖٔ

0 تسدداأ: دار 0ٔ ا العدالج -التذددخيص  -اأسدباب  -التؾحدد: التعراددب (0 ٕ٘ٔٓسداينق تددامر0   -
 اتترار العمسح لمشذر  التؾزا 0

0 جددة: الجسةيدة ال يردمية خلايا التؾحد أًكالغ  أسبابغ  تذخيردغق أ(0 ٕٗٓٓالذامحق   اء0   -
 0الخيراة الشدؾاة

0 جددددة: الجسةيدددة سدددسات التؾحدددد تظؾرهدددا  كي يدددة التعامدددن معاددداق ب(0 ٕٗٓٓالذدددامحق   ددداء0   -
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 ال يرمية الخيراة الشدؾاة0
0 جدددة: الجسةيددة تددالج التؾحددد الظددر  التربؾاددة  الشلدددية  الظويددةق ج(0 ٕٗٓٓالذددامحق   دداء0   -

 ال يرمية الخيراة الشدؾاة0
الساارات االجتساعية  ر   الكلداءة االجتساعيدة لددِّ التدرا  تمر (0 ٕٙٔٓالذر ا يق محسؾد0   -

 0 مرر: دار العمؼ  اتيساأ لمشذر  التؾزا 0اأطلاى السعا يؽ تامي ا الاابميؽ لمتعمؼ
البحددث العمسددح ملاؾمددغ (0 ٕٙٔٓتويددداتق ذ  دداأ   تدددسق توددد الددرحسؽ   توددد الحدد ق كالددد0   -

 0 تساأ: دار اللكر0 أد اتغ  أساليبغ
مدشاا البحدث (0 ٕٓٓٓؼ   العدامريق أحسدد   آى مداه ق معددي   العسدرق بددراأ0  الاحظاعحق سال -

 .0 الرااضق السظاب  الؾطشية الحدلثة ح العمؾ  الدمؾكية
0  ترجسدة تودالسحددؽ الس جيدة -الشؾعيدة  -ترسيؼ البحدؾث الكسيدة (0 ٕٛٔٓكرادؾىق جؾأ0   -

 (0ٖٕٔٓأصمح عذر  ح تا  الاحظاعح(0 الكؾال: دار السديمة لمشذر  التؾزا 0  العسن ا
0  ترجسددة حدددؽ ًدداهيؽ(0 الرادداض: العويكدداأ0  العسددن اختددرا  التؾحددد(0 ٕٚٔٓكؾ سدداأق را أ0   -

 (0ٕٗٔٓاأصمح عذر  ح تا  
0  ترجسدة توددالع ا  مؾسؾتة ااظرابات طيب التؾحدد(0 ٕٕٔٓكيشجتؾأق كار ى   أعاأق ر ث0   -

 (0ٕٙٓٓسن اأصمح عذر  ح تا  الوراثؽ( الرااض: جامعة السمػ سعؾد لمشذر0  الع
0 مردددر: الددددار السردددراة إسدددتراتيجيات الدددتعمؼ  التأهيدددن  بدددراما التددددخن(0 ٕٗٔٓدمحمق تدددادى0   -

 الموشاعية0
 ترجسدة  الظدالب ذ   اادظرابات طيدب التؾحدد0(0 ٕٓٔٓهيلمؽق جؾاأ   أاليسؾق د عا  يؾراشدؾ0   -

 (0ٕٚٓٓعايب ال ارع  احير تويدات(0 تساأ: دار اللكر0  العسن اأصمح عذر  ح تا  
0 االاددظرابات االعلعاليددة  الدددمؾكية: الشغراددة  التظويدد (0 ٕٗٔٓ اوددرق جددؾ   بمددؾتلق سددوشثيا0   -

 ترجسددة إبددراهيؼ الحشددؾ(0 الرادداض: جامعددة السمددػ سددعؾد لمشذددر0  العسددن اأصددمح عذددر  ددح تددا  
ٕٓٓٚ0) 
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