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 معخخلظ البدث:

غلااال منهااا الوباااك هىعو ااا  الجضيااضا ال ااب جؿاااهو هاا  ق ىع اااكااغوف الثجاوبااا ماا  

الاظ   ثؿبيال بغوثىهاىً الحباعاض الاححماا  ٍ وما   ول  للمإؾؿات التربىياة واإلاحسططاةال

اااا علااااس الؿاااافمة الجؿااااضية والن ؿااااية ل  ااااغاص اااا  ،ثكااااغع خ اقا ا بااااات مااااي الػااااغوع  علينا

 ئااة طو  الاخحياحااات الحونىلىحيااة اإلاسحل اة للحو اا  ب بالىؾاااةـنمسحطاح  الاؾااحعا ة 

صقة وه   بشى  أؾغع وأنثٍرمع م وم  اؾغ م العم   ال   ظه الىؾاةـ ثى غ لنا الخاضة

بعااؼ الالاااالت بؿااغف مسحل ااة لاام ثوااي معغو اااة وال ممونااة هاا  الؿااابل  ومااي  نااا ث ااارػ 

اااا ااااظا ئشااااىالية بد نا ااااات   ا ااااحسضام الىؾاااااةـ والحؿبيكا اااا مااااضي  جاعااااة اؾا ا اإلاحم لااااة هاااا  ما

عاااصا ثغبيااة ٍلالحونىلىحياة إلاىاضاالة الحو ا  والحااضعيو علااس ارشاؿة ال روثىهااىً العف ا  

اإلاطاابح  باغااؿغاي ؾياا   ل ؾ اااًكااضم م  خبااه وؤلاصعاموجعؼياؼ العمليااات اإلاعغ يااة الٍا

، وقااض اإلاحنىعااةثؿبياال ػووم ووؾاااة  الحىاضاا  الاححمااا    باؾااحعماًالحىخاض واوليااا هم 

 اظا شاملد صعاؾاخنا ؾاحة خااالت أؾ ااً ماي طو  اغاؿغاي ؾيا  الحىخاض ما  اولياا هم 

ثمـا مداااوع حااض روثىهاىً عباااعا عاي مجمىعااة مااي اللشااؾات الحعليميااة والحضعيهيااة ال 

ٍ ا بالنمى الالس ب الالغهي واإلاعغه   امة طات عفقة وؾيض
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ويكترح ثنمية بعؼ حىا و الكطىع للؿ   مي طو  الاخحياحات الخاضة  

ا   ظه الضعاؾة حاةج  وقض اربخد ة  عامة اإلاطاي باغؿغاي ؾي  الحىخض زاض

اك الحو   اؾحسضام البضاة  والىؾاةـ الحونىلىحية لؼالد غئيلة وي ػ  الاولي

ومي زفً  حاةج  ظه الضعاؾة زغحنا بحىضيات  .الحو   عي بعض عيالالػىع  

ٍللخؿغي  مي ثكب  الاولياك إلا    ظه الؿغف الحونىلىحية لحدؿح  الحعام  م  الالاالت 

بغوثىهىً عف  ،  اغؿغاي ؾي  الحىخض، الىؾاةـ الحونىلىحية، الكلماث املفخاخيت:

ٍاإلاغا كة الىالضية 

Abstract: 

As a result of the new circumstances caused by the Corona 

pandemic such as the complete shutdown of the educational and 
specialized institutions especially with application of the social 

distancing protocol in order to preserve the physical and mental safety of 

people. It’s necessary for us, as specialists, to use the different 
technological devices and applications in order to take care of special 

needs persons because they provided us a way to deal with this category 

and their parents more quickly and accurately, even though, in some 
cases, it was unknown or possible in the past which presents the core of 

our study that asks the question, whether the use of these devices to 

continue taking care and training this category, is sufficient on the 
application of the treatment protocol in order to re-educate and enhance 

the cognitive processes like the attention and the awareness presented to 
children with autism spectrum using the ZOOM application and different 

social media sites. 

Our study involves around six children with autism spectrum and 
their parents. This protocol includes a group of training and educational 

activities that have the most important subjects which have a deep 

connection with proper sensory-motor and cognitive development of a 
normal child. It suggests developing some shortcomings of a special 

needs child in general and a child with autism spectrum specifically. 

The results showed that these alternatives and technologies are 

still far from sufficient and limited. The parents prefer the physical care 

instead of the remote sponsorship. As a result to this study, we concluded 
that the parents are recommended to accept these technological methods 

as a way to deal with these cases.    

Key words : digital technology - the treatment protocol - children with 
autism spectrum parental acceptation .          
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 ملذمت

جعض ععاية طو  الاخحياحات الخاضة مي أولىية معكم صًو العالم، ئط ثم     

ضىعا مي ضىع العضالة الاححماعية ال ب ثنضص بها ه  اإلانكمات الناؾكة بدكىف 

ؤلارؿا ، وقض حؿضت  ظه ألاولىية  ه  اث اقية خكىف ألاشخاص طو  ؤلاعاقة 

و ظا بناك  @900اصقد عليه الجؼاةغ ؾنة وال روثىهىً الازحياع  ل مم اإلاحدضا الظ  ض

 ;9ه  اإلااصا  @900مايى  89اإلاإعر ه   ??8ا  @0علس ما حاك ه  اإلاغؾىم الغةاس ب عقم 

وال ب ثنظ علس " ثموح  ألاشخاص طو  ؤلاعاقة مي جعليم م اعات خياثية وم اعات  ه  

ػاك ه  اإلاجحم " مجاالت الحنمية الاححماعية لحيؿحر مشاعنتهم الىاملة     بىض  م أع

مي   ـ الاث اقية الحضابحر ال عالة واإلاناؾبة للحو   بهم "  =9ونظلي خضصت اإلااصا 

ٍبحى حر زضمات وبغامج شاملة للحأ ي  وئعاصا الحأ ي  وجعؼيؼ ا وثىؾي   ؿاق ا   

غلل نل  للمإؾؿات التربىية  الس اصي لوي ق ىع وباك هىعو ا وألاػمة العاإلاية

ً  علس الصالة البض ية والن ؿية لى  ألا غاص، واإلاحسططة خ اقا وثكغع ثؿبيل بغوثىهى

الحباعض الاححما   ػاص مي ضعىبة الحو   بظو  الاخحياحات الخاضة ومي ارعضام 

 الخضمات وثىق  ال رامج العفحية ال ب ها د خحز الحن يظ مي قب  اإلاسحطح  ه  اإلاغانٍؼ

ػغوع  علينا نمسحطح  الاؾحعا ة    وثجاوبا م   ظا الكغوف بات مي الاإلاحسططة

الحونىلىحية اإلاسحل ة للحو   بهم وللعم  بو اكا و عالية أن ر وعي بعض، ل   بالىؾاةـ

الاؾحعا ة بمسحل  الىؾاةـ الحونىلىحية جعنب العم  بشى  أؾغع وأنثر صقة وه  بعؼ 

الالاالت بؿغف مسحل ة لم ثوي معغو ة وال ممونة ه  الؿابل   وما رؿحسضم 

حونىلىحيا نأصوات للىضىً ئلس اإلاعلىمات والحىاض  م  آلازغيي ه  حمي  أ داك العالم ال

ٍيا او ثغبىيا يموننا الاؾح اصا مي زضماتها لنحمم الحو   ؾىاك ها  عفحيا أو ئعشاص

ٍ

ـ   يماومي  نا ث رػ ئشىالية بد نا: اإلاحم لة  مضي  جاعة اؾحسضام الىؾاة

ة الحو   والحضعيو علس ارشؿة ال روثىهىً العف   والحؿبيكات الحونىلىحية إلاىاضل

اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض واوليا هم علس غغاع ثؿبيل ػووم  ل ؾ اًاإلاكضم 

، وقض شملد صعاؾخنا ؾحة خاالت أؾ اً مي طو  اإلاحنىعةووؾاة  الحىاض  الاححما   

ضام البضاة  اغؿغاي ؾي  الحىخض م  اوليا هم وقض اربخد النحاةج ا   جاعة اؾحس
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والىؾاةـ الحونىلىحية لؼالد غئيلة وي ػ  الاولياك الحو   الالػىع  انثر مي 

ومي زفً  حاةج  ظه الضعاؾة زغحنا بحىضيات للخؿغي  مي ثكب    .الحو   عي بعض

ٍالاولياك إلا    ظه الؿغف الحونىلىحية لحدؿح  الحعام  م  الالاالت  

 :  . الاشكاليت الذساظت2

الغ    ه  مسحل  صًو العالم يؿحىحو ؾ اً اإلاطابح  بالحىخضثؼايض عضص ألٍا

أشاعت  حاةج الضعاؾات  كض  ،ل ظا النىع مي الاغؿغاي الو الة ومي  ىعية مؿحىٍيمي 

الالضي ة ئلس أ  معضالت ا خشاع الحىخض واغؿغابات ؾي  الحىخض اإلاغثبؿة به أضبدد 

ضالت الا خشاع ه  العالم بىاق  آلا  أنثر مما  ى معغوف ه  الكغ  اإلانطغم، وبلغد مع

(  وجشحر الضعاؾات العلمية ئلس أ  الحىخض خالة قض يعاري <900ؾ   )0>8ؾ   لى  

منها ألاؾ اً مي ها ة الشغاةذ الاححماعية بطغف النكغ عي اإلاحغحرات اإلاعغ ية 

ً العغقية  )منى الالضيض ،  ٍ ( <900،@>والاقحطاصية والاححماعية أو ألاضى

وخؿو صعاؾة قام بها بغو ؿىع ه  الصالة ولض ؾالو،  ا  عضص  وه  الجؼاةٍغ

 000 0>:ألاؾ اً واإلاغا كح  اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض ه  الجؼاةغ يتراوح ما بح  

( ، وثغح  ػياصا معضالت ا خشاع الحىخض ه  ;88،=908شخظ )ولض ؾالو،  000 00;و

وػياصا اإلاعغ ة ه  العلىم البيىلىحية جغحرات ه  اإلاماعؾات الخصخيطية  سآلاو ة ألازحرا ئل

لس الحعغي ات اإلاحعضصا للحىخض والحىؾ  ه  العمليات ئوػياصا الى   بهظا الاغؿغاي، ٍو

 سالخصخيطية والحدؿي ه  وعينا ل ظا الاغؿغاي، بالغغم مي عضم وحىص اث اف عل

ٍ(  :89، <900)الاللبب،  هأؾباي خضور

 نام ثكضما وثدؿنا لالاالت الحىخض لوي عغم ؾغعة ا خشاعه اإلاسي ة الا ا  

مي ألاؾ اً الحىخضيح  بالحدؿي بح  ؾي الغابعة  % 90الس  80خيث يبضأ مي 

والؿاصؾة و م ه  بعؼ ألاخيا  قاصعيي علس الالحداف باإلاضاعؽ العاصية زاضة اطا 

مي  % 90الس  80 ض د  بغامج الحضعيو والحو    الس ثنمية حمي  الىقاة  واإلا اعات، و

ىخضيح  يؿحؿيعى  العيش ه  اإلاجًز بعض الالطىً علس م اعات ثضعيهية اححماعية الح

و  يدحاحى  الس ععاية زاضة،   م غحر مؿحكلى ،منهم  % 0=وثىاضلية ولوي  نام 

ٍ(  9>،  ;900بالحال  ايجاص مغانؼ محسططة ل م امغ ال بض منه )الؼعيكات ، 

ٍ
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%مي ألاؾ اً اإلاطابح  0<ر مي أما  يما يسظ الىقاة  اإلاعغ ية،  يك غ أنث  

باغؿغاي ؾي  الحىخض قضعات عكلية محض ية ثط  أخيا ا ئلس خضوص ؤلاعاقة الظ نية، 

% منهم 80وثط  أخيا ا أزغي ئلس ؤلاعاقة العكلية اإلاحىؾؿة والشضيضا، وأ  ما رؿهحه 

يك غو  قضعات مغث عة هس حىا و مدضوصا م   الظانغا، والالؿاي واإلاىؾيكى، وال ي 

ٍ (=89،  ;900و يك غو  قضعات آلية محوغعا بضو  اؾخيعاي )الخؿيو ، أ

ئلس أ  اغؿغاي النىاح  اإلاعغ ية جعض أنثر اإلافمذ اإلامحزا  ايػا جشحر الضعاؾات

لفغؿغاي الحىخض، وطلي إلاا يترثو عليه مي  كظ ه  الحىاض  الاححما  ، وه  

خيث ئ  الا خباه  وال  م وؤلاصعام ٍو (@9، 9009  عالية للمديؿح  )  طغ، الاؾحجابة الٍا

واللغة والحسي  مي أ م الىقاة  اإلاعغ ية ال ب يحأرغ بها أصاك ألاؾ اً ه  خالة اغؿغابها 

،  ا  ألاؾ اً الحىخضيح  يعا ى  مي اغؿغابات واضالة ه  الح وحر  وخؿو ما جشحر 

ؾي  الحىخض ( ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي :/;بعؼ الضعاؾات  ا  رفرة أعباع )اليه 

لضيهم صعحة مي الحسل ، وقض يك غ  إالك اغؿغابات ه  الا خباه والاصعام واللشاؽ 

ومي  الا سغاؽ  يها،  حمام باإلا مات بعض وقد قلي  ميالؼاةض والخشخد و كضا  الٍا

ٍ   (Ferrari, 2003, 33واؾحجابات  وغية غحر اإلاناؾبة )ٍاغؿغابات واضالة ه  الح وحر

ال ب ثىضلد معكم ا ئلس أ  ؾبيعة وأ ماؽ ٍوصعاؾات ازغي  يحىا ل م  و ظا ما

الح وحر لضي الؿ   اإلاطاي باغؿغاي ؾي  الحىخض ثخؿم بعضم الكضعا علس الغؤية 

الشاملة لالضوص اإلاشىلة والا خباه بأبعاص ا وث اضيل ا، وئصعام مىى اتها وما يتها ؾىاك 

ٍ Gillet,2013 ,116) ها د ثحؿلو قضعا ل كية أو غحر ل كية )

مما ال شي  يه أ ه لحدؿح  خالة الؿ   الحىخض  البض مي الحضز  اإلابوغ مي 

زفً اؾحسضام بغامج عفحية جؿحسضم اؾتراثيجيات جعم  علس جعلم وثدؿح  و مى 

العضيض مي اإلا اعات اإلاعغ ية وئنؿابه بعؼ الؿلىنيات ال ب جؿاعض علس أ  يؿحمغ  مى 

ويجو أ  ثحػمي ثلي اإلا اعات م اعات    يؿحرالؿ   بشىله الؿبيع ، نما يلبغ  أ

 بالغ ;900ثدؿح  الا خباه وؤلاصعام، وأوضح ئيملس واصواعص )
ً
( أ  الا خباه يلعو صوعا

ألا مية ه  النمى الاححما   واللغى  لضي أؾ اً الحىخض، ولظلي  مي الػغوع  أ   نمب 

و نا يومي  (Bullinger, 2004, 103 ظه اإلا اعا مي زفً الحضز  اإلابوغ وصعم الا خباه  )

صوع اإلاسحطح  ه  مغانؼ الحو   اإلاحسططة بما يحى غ علس مؿحىا م مي بغامج محنىعة 

ٍ ومي وؾاة  ثدؿي مي الحو   بهظه ال ئة
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لعم  امي زفً ؾنىات الخ را اإلايضا ية اإلاحىاغعة وال ب ثؼيض عي عشغ ؾنىات ٍو

الخكنا وحىص  خاالت مطابة  ط نيا، باإلاغانؼ الن ؿية البيضاغىحية ل ؾ اً اإلاعاقح 

 ،ً باغؿغاي ؾي  الحىخض ثىغ  بهظه اإلاغانؼ للغعاية وثمػية يىم هام  بعيض عي اإلاجز

يكحطغ علس التربية الاعحياصية وبعؼ اإلا اعات الهؿيؿة، ئط يحم ثضعيو  يها الحو   لوي 

ص علس الكضعات  إالك ألاؾ اً علس جعلم ثناًو الؿعام وغؿ  اليضيي م ف، صو  الاعحما

الاؾخناص ئلس ويحم طلي صو    هاال خباه والترنحز وؤلاصعام اإلاعغ ية لى  ؾ   لخؿ ي  جعلم ا

مما أص  ئلس ا حكاص ال نيات والىؾاة  وألاؾاليو اإلاناؾبة  ئخضي  كغيات الحعلم

، اغا ة الس غياي زؿة عفحية  غصية أو حماعية ال ضف مي  ظه اإلاغانؼلحدكيل 

اؾ غ عي  ىىص بعؼ الالاالت مما  ،خالة خؿو زطاةط ا وخاحاتها ى للحو    ب

كليض م لؿلىنيات حض ؾلبية بدوم وحىص م م  أؾ اً محسل ح  عكليا لضيهم محزات ل

 غابد بهظا  عالية اإلاغانؼ وع عد ل  ل مجمىعة نبحرا مي  ؾلىنية شاطا زاضة ،

ٍؤلاشىاليات ال ب ثدحاج لح ؿحر علمب صقيل 

 مجاالت مسحل  علس ؾلبية آراع مي هثترن أ  يموي وما اإلاشوفت  ظه غىك وه   

 مي العضيض أوضد  كض الحىخض، الؿ   اإلاطاي باغؿغاي ؾي  والالياا لضي الحؿىٍع

 اإلاعغ ية م اعتهم ثنمية ؾ اً بغغعألٍال إالك  الحضعيهية ال رامج ثكضيم بػغوعا الضاعؾات

ٍ  (@9، ;908اإلاعغ ية )ؾوغ، إلا اعاتا لحنمية ثضعيهية ل رامج اإلااؾة الالاحةوبيلد 

و ظا ما ص   بعؼ اإلاسحطح  الن ؿا يح  وألاعؾ ى ح  ه  الؿنىات ألازحرا ئلس 

 ً الاحتهاص ومداولة ثؿبيل بغامج ثضز  عفحية جعليمية بط ة اعثجالية صو  الالطى

مي الا تر د والوحو وؾبكد  ظه ال رامج علس ثىىينات زاضة ه  ثؿبيك ا، اشحكد 

ا علس ألاؾ اً بضو  معايحر علمية مدضصا أو شغوؽ لحؿبيك ا نما وغع ا مباشٍغ

أصالابها  عغم طلي  كض الخكنا ثدؿنا ؾ ي ا ه  ؾلىنيات بعؼ ألاؾ اً مما ؾاعض م 

ٍعلس انخؿاي بعؼ اإلا اعات اإلاعغ ية والاححماعية 

علينا   ، وحو لحىخضغؿغاي ؾي  اؾ اً اإلاطابح  باوامام ثؼايض عضص ألٍاٍ  

 بعضلم يغف ل ظا النىع مي الاغؿغاي ئال ا  طلي  الو الة ومي  ىعية مؿحىٍي   مي الٍغ

ضعىبة لمؿحىي اإلاؿلىي،  نكظ مإؾؿات الو الة و كظ الحىىيي لضي اإلاسحطح ، ٍول

ً اؾغ عيش ا ج، هل ا ئشىاليات و كظ ال رامج الحضعيهية والعفحيةخصخيظ ال ألاؾ ا

ج ىص اإلابظولة مي مسحل  الضًو ه  خاحة صاةم ومح اوت وثبكى البشى  اإلاطابح  
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الحدؿي اإلالمىؽ رؿهيا ه  خاالت  لحعؼيؼ وصعم أن ر للحو   ألا ج  بهظه ال ئة  وبدوم

لل رامج ال ب حغبد مي ؾغف بعؼ اإلاسحطح  ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض 

باإلاغنؼ تهضف  نا   وغ حضيا ه  ئمىا ية ئعضاص زؿـ وبغامج ثضز  عفحية وجعليميةححعل

ٍ الس تهيئة  ظا الؿ   اححماعيا ومعغ يا لفلحداف باإلاضعؾة العاصية الخكا

اااا هااااا   ااااك بغوثىهااااىً عف اااا  ٍ  و اااظا ما عااااصا ثغبيااااة وجعؼيااااؼ العمليااااات اط ثااام بنا

 اى عبااعا عاي مجمىعاة ماي اللشااؾات الحعليمياة والحضعيهياة ٍو اإلاعغ ية الا خباه وؤلاصعام

قة وؾيضا بالنمى الالس ب الالغهي واإلاعغه  الؿليم للؿ   ثمـ مداوع حض  امة طات عف

العاص ، ويكترح ثنمية بعؼ حىا و الكطىع لضي الؿ   مي طو  الاخحياحات الخاضة 

حاةداااة لوااي بدلاااىً   عامااة والؿ ااا  اإلاطاااي باغاااؿغاي ؾياا  الحىخاااض بطاا ة زاضاااة

لحباعاض ثىق  ثن يظ ال روثىهىً وخاً ما حاك مي ؾياؾاات مػااصا لل حاروؽ ها هىعو ا

بالالااالت   باات ماي الػاغوع  الحو ا  والغلل الول  للمإؾؿات اإلاحسططاة   الاححما 

جغيحار ؾغيكاة ثن ياظ ال روثىهاىً اط وبحدؿايـ الاوليااك ثكاغع ثؿبيكاه عاي بعاض ماي زاافً 

ٍ بعؼ الىؾاةـ الحونىلىحية وبمؿاعضا الاولياك 

ل الاولياء كيف ظيخفاعى غىء ما ظبم ًمكن طشح العإال الشئيغ الخالي فو

 والىظائل الخكىىلىجيت والتي باجذ أظاظيت في جطبيم البروجىكىل؟

 والزي ًخفشع مىه حعاؤالث فشعيت 

 ع ر  ظه الىؾاة  الحونىلىحية ؟ ً  ني  ؾيؿحر ثن يظ ال روثىهى

  ظا اإلاضازلة  ً ً ؤلاحابة عليه مي زف   ظا ما ؾنداو

 : . فشغياث الذساظت3

 والحعليمية لل روثىهىً عي بعض  يموي ثؿبيل ألارشؿة الحضعيهية

 باؾحعماً الىؾاةـ الحونىلىحية  

  يموي ثضعيو الاولياك علس ثؿبيل و ثن يظ ألارشؿة الحعليمية

ً اإلاكترح عي بعض باؾحسضام الىؾاةـ الحونىلىحية    ٍلل روثىهى
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 :. اهذاف الذساظت واهميتها4

ٍ:ثحم   ا ضاف الضعاؾة  يما يل 

 بغ امج ثضعيبب لحنمية بعؼ الىقاة   ىلىحيا ه  ثن يظاؾحسضام الىؾاةـ الحون

واإلا اعات اإلاعغ ية هاال خباه وؤلاصعام ل ؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  

 الحىخض 

  معغ ة مضي  عالية ال ر امج الحضعيبب اإلاكترح لحنمية بعؼ الىقاة  واإلا اعات

  الحونىلىحيا باؾحسضام الىؾاةـاإلاعغ ية )الا خباه والاصعام( ل إالك ألاؾ اً 

 ال ر امج الحضعيبب اإلاكترح لحنمية ثن يظ  الضوع الظ  يلعبه الاولياك ه   معغ ة

باالؾحعا ة بعؼ الىقاة  واإلا اعات اإلاعغ ية )الا خباه والاصعام( ل إالك ألاؾ اً 

ٍبالىؾاةـ الحونىلىحيا ه  ثدكيل طلي 

 :. أهميت الذساظت5

 ثؼويض اإلاسحطح  و اإلاماعؾح  اإلا نيح  ه ً   ميضا  التربية الخاضة والحو   بالؾ ا

اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض ب ر امج ثضعيبب لحنمية بعؼ الىقاة  و 

باؾحسضام الىؾاةـ الحونىلىحيا   اإلا اعات اإلاعغ ية )الا خباه و الاصعام( 

ٍلحدؿح  عملية الحو   وجؿغي  وثحرا الحدؿي والحكضم للالاالت اإلاحو   بها    

  كىف الضمج اإلاضعس ب ل ؾ اً اإلاطابى  باغؿغاي ؾي  الحىخض خالغ   مي

 الغ   ميمي زفً  بعض الجاةدة وال حذ الول  للمإؾؿات اإلاحسططة ،

ؿ ي  جعلم اإلا اعات لضوع ما ه  جالىقاة  واإلا اعات اإلاعغ ية هاال خباه والاصعام 

 ألاؾ اً باؾحسضام الىؾاةـ الحونىلىحيا  الاهاصيمية ل ظه ال ئة مي 

  ً اقتراح اؾحعماً  الىؾاةـ الحونىلىحيا و ثىقي  ا ه  مجاً الحو   بالؾ ا

الالاملح  الغؿغاي ؾي  الحىخض و جؿغي  وثحرا الحو   بهم و ثكضيم الخضمات 

 اإلاؿا ضا لوليا هم باؾحسضام الحونىلىحيا 

 . حعٍشف اغطشاب طيف الخىخذ:6

 .الخعٍشف اللغىي:6.6

وأضل ا  autos مي هلمة   autisme الحىخض ةهلم جشحل ةاللغىيمي الناخية 

 (  ويظنغ عضوا  يىؾ Ould Taleb,2009,p.15)Soi même   الظات جعنبال ب ٍوي يى ار

وجعنب الظات أو   AUTيشحل مي الىلمة ؤلاغغيكة   autisme( أ  معنى الحىخض >908)
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رغفف علس جعنب ؤلارغفف وبالحال  يموي ثغحمة اإلاطؿلح نى  باال ISMالن ـ وهلمة 

(  و جض العضيض مي الخؿميات اإلاغاص ة للحىخض خيث يظنغ :0، ص>908الظات)عضوا ،

( أ  الظاثىية، الارغفف الن س ب وؤلاحتراعية ه  مغاص ات إلاطؿلح @@@8عماعه ماحض )

(  يؿلل عليه مطؿلح الخلىية 9008( أما مدمض شلبب )90،ص@@@8الحىخض)عماعه، 

ٍ( 99،ص9008)شلبب،

 ٍف الاضطالحي:الخعش 2. 6

جعضصت الحعغي ات خىً الحىخض، وجعضص وض ه  منهم مي يط ه ئعاقة، ومنهم ٍ 

مي يط ه باغؿغاي، ومنهم مي يط ه بمغع أو ثناطع   كض يىى  ئيجاص جعغي  مىخض 

أمغ يبضو ضعبا، وقض يعؼي  ظا ئلس عضم ثىض  ألابداذ ئلس يىمنا  ظا ئلس الؿهو 

ض، لوي اإلاؿل  علس ألاصبيات خىً الحىخض يمونه أ  الغةيس ب وعاك ق ىع أعغاع الحىخ

يضعم أ  غالبية العلماك اإلا حمح  بمىغىع الحىخض يطن ى ه اغؿغابا  ماةيا  وجؿمية 

 أضبذ يؿلل عليه اغؿغاي ؾي   :908اغؿغاي الحىخض ش ضت جعضيف منظ ؾنة 

ي، خيث ق غت الحىخض و ظا يعىص ئلس جعضص ألاشىاً العياصية ال ب يك غ عليها الاغؿغا

ٍ ظه الخؿمية ه  الضلي  ؤلاخطاتي ل مغاع الن ؿية ه  ؾبعحه الخامؿة  

الخىخـذ فـي ال طـائظ   Rutte1983 خطائظ اغطشاب طيـف الخىخـذ: ًص ـظ 3.6

 -:الخاليت 

  ئعاقة ه  العفقات الاححماعية 

  مى لغى  محأزغ أو مندغف  

   ؾلىم ؾكىس ب واؾحدىاط  أو ؤلاضغاع علس الحمار 

 ٍة الالالة قب  بلىغ رفرح  ش غ مي العمغ   بضاي

وعغ حه الجمعية ألامغيوية للحىخض علس أ ه:"  ىع مي اغؿغابات النمى ال ب 

ثك غ زفً ال فذ ؾنىات ألاولس مي العمغ  وثىى  أعغاغه  اثجة عي اغؿغابات 

ً عطهية ثإرغ علس وقاة  اإلاش، وبالحال  ثإرغ علس مسحل   ىاح  النمى  يجع  الاثطا

الاححما   ضعو عنض  إالك ألاؾ اً  ويجع  عنض م ضعىبة ه  الاثطاً ؾىاك ها  

ل كيا أو غحر ل كيا و إالك ألاؾ اً يؿحجيبى  صاةما ئلس ألاشياك أنثر مي الاؾحجابة ئلس 
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ألاشخاص ويػؿغي  إالك ألاؾ اً مي أ  جغحر يدضذ ه  بيئتهم وصاةما يوغعو  خغهات 

ٍ( ?:->:، ص @900ات بؿغيكة آلية محوغعا") الؿعيض، حؿما ية أو مكاؾ  مي الىلم

( علس أ ه:"  ىع مي 9@@8ويعغ ه عبض العؼيؼ الصخظ وعبض الؿفم الغ اع )

اغؿغابات النمى والحؿىع الشام  ويإرغ ه  العفقات الاححماعية وألارشؿة والنمى 

لس وم  اللغى  وبط ة زاضة   وعاصا ما يطيو ألاؾ اً ه  ؾي ال فرة ؾنىات ألاو

بضاية ق ىع اللغة خيث ي حكغو  ئلس الوفم اإلا  ىم ط  اإلاعنى الىاضح نما يحط ى  

ٍ(  >:، ص<900باال ؿىاك علس أ  ؿ م وعضم الا حمام باآلزغيي وثبلض اإلاشاعغ )مىس ى،

 طيف الخىخذ: عاعشا4. 6

الحىخض علس أ ه اغؿغاي يطيو ألاؾ اً قب   Ritvo et Freeman (8@>?) يعغفٍو

ٍفرح  ش غا ويحمحزو  بالعغاع الحالية: عمغ ر

  ٍاغؿغاي ه  ؾغعة النمى أو مغاخله

  ٍاغؿغاي ه  اإلا حرات الالؿية

  اغؿغاي ه  اللغة والوفم والؿعة اإلاعغ ية 

  ااااىعات ا ا ا ا ا ا ااااضاذ و اإلاىغا ا ا ا ا ا ا ااااخاص وألاخا ا ا ا ا ا اااااو ألاشا ا ا ا ا ا اااال اإلاناؾا ا ا ا ا ا اااا  الحعلا ا ا ا ا ا ا ااااؿغاي ها ا ا ا ا ا اغا

 (  ?8، ص9000)ؾليما ،

 : طيف الخىخذ  أشكال .5.6

وألاشىاً العياصية، ل ظا يموننا أ   حىلم  الىغعيات ىعثىضح الضعاؾات ثن 

"  نىعية وشضا ألاعغاع ثسحل  مي شخظ ئلس أزغ، نما أنها  عي صعحات للحىخض

(  ئال أ  ألاشىاً العياصية Williams&wright,2010,p.11ثسحل  بازحفف العمغ" )

ه   اغؿغاباتاي أو الا ؿىاك علس الظات، غي واإلاحم لة ه  جشترم ه  ألاعغاع ألاؾاؾية

  Toursو نا يموي أ   غح  ئلس مضعؾة   اللغة والالغهات الحوغاعية واإلاي  ئلس الغوثح 

  ثحدضذ عي أعبعة أشىاً: للؿو ب غرؿا ال ب 

 الخىخذ الكالظيكي Kanner  ثىىٍ  أيي  ً مإشغات الحىخض جشى  مجم  الجضو

 مطاخبة  اغؿغاباتالعياص   م  عضم وحىص 

 أيي  جض أعغاع الحىخض و الحأزغ واضالة مبوغا ه  النمى      خش:الخىخذ مع الخأ 
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 :الحأزغ ه  اإلاوخؿبات  ى العغع ألاؾاس ب  الخأخش مع جىاجذ مإششاث الخىخذ

 ه  النمى ألاول  واغؿغابات عطهية عاصا ما ثىى  مطاخبة 

 اااااً  الخـــــــــأخشاث ال عـــــــــيطت ا ا ا ا ا اااالىم أو ؤلاثطا ا ا ا ا اااا  الؿا ا ا ا ا اااح ها ا ا ا ا ا ااااؿغاي واضا ا ا ا ا  صو  ئغا

ouldTaleb,2009,p.16) ) 

 .الكشف املبكش للخىخذ: 7

العاملى  اإلا نيى  والعياصيى  علس أ مية الخصخيظ اإلابوغ مي أح   يإنض

ن الة أ ػ ، ل ظا مي اإلا م أ   ىل  الوش  اإلابوغ أولىية قطىي،  الحىخض اغؿغاي 

 Rogersش غا ل ظا يموننا أ  رعحمض علس مإشغاثه    ي صعاؾة رشغتها  ;9يبضأ قب  ؾي 

S et Dillala (8@@0  أق غت النحاةج أ  مإشغات الحىخض ق غت مابح ،)ش غ ه   88ئلس  0

مي   % =8ش غ ه  0:و ;9وبح    % 8;ش غ ه   :9و 89مي الالاالت وبح   % ?:

ٍ(  (Bouden,2014, p.31ش غ =:مي الالاالت بعض   %>الالاالت و

اإلاإشغات عنؼت علس  ال ب ال ب أحغيد علس اإلاإشغات اإلابوغاومي بح  الضعاؾات 

ً الأحغيد بمضعؾة ثىع للؿو ، خيث    C.Lelordصعاؾة  ألانثر مطضاقية ضعاؾة خى

 ثكييم ألاعغاع )ؾفلم الحكييم(، ونظا ثؿبيل العفج الحباصً  اإلاإشغات اإلابوغا للحىخض،

 ؾ اً مي عمغ عامح  ئلس رفذ ؾنىات، لها د الضعاؾة ثخبعية ، ٍووالنمى اإلابوغ  للؿ  

بعض ٍو ،مح  وغعىا  غغيات جصخيطية  مىا ية ئضابة الؿ   بالحىخض  ي عمغ العا

ه   غغية الخصخيظ وبالحال    اوضىً ألاؾ اً ئلس عمغ رفذ ؾنىات الخكىا اؾحكغاٍع

ٍيعح رو  أ  الخصخيظ مموي ه  عمغ عامح  

الوش  عي  ئلس معغ ة ئمىا يةوال ب  ض د   S.Baron –Cohenعاؾات وه  ص 

ها د  اش ٍغ ?8ه  عمغ  ؾ ٍف 41أحغيد صعاؾة مكاع ة بح   اش ٍغ ?8الحىخض ه  عمغ 

اؾحعملد ، ٍوؾ   نمجمىعة غابؿة 0>و  هم مإشغات واضالة لإلضابة بالحىخضلضي

اؾحعم  مي ؾغف ألاؾباك الظ   CHAT  (CHek list for Autisme in Toddler )الضعاؾات

ئلس وحىص رفذ مإشغات والعاملح  اإلا نيح ، وثىضلد  حاةج  اثه الضعاؾات   حالعام

 الا خباه اإلاشترم ش غ: اللعو الغمؼ ، غياي الحأشحر بالضب ، غياي ?8ه  عمغ أؾاؾية 

( Ould Taleb,2009,pp.20,21)  ويح ل اإلاسحطى  ه  الحىخض علس وحىص مإشغات يمونها

ً للالياا  ٍالك ىع منظ بضايات الؿضاس ب ألاو

ٍ
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 حش يظ الخىخذ:   .8

جعؿينا مإشغات عي وحىص  ال ب، ألاولس ه  الخصخيظ الوش  اإلاغخلة يعح ر

ل ظا يلعو اإلا نيى  العاملى  م  الؿ ىلة ألاولس صوعا م ما ه  الوش  اإلابوغ  الحىخض،

، ألاؾباك، الكابفت،  ل اثه الالاالت، ويحعلل ألامغ باإلاسحطح  الن ؿيح ، وألاعؾ ى يح

مي ، عغع عي أ  مإشغ أو للوش ومغبيات الغوغات    إالك مي م ام م الا خباه 

وخ ى   أبنا همخىً  مى  وجؿاؤالت عنضما يكضمى  ارشغاالت ،ئلس ألاولياك ؤلاضغاكزفً 

ضغيذ، مي اإلا م أ   ؿغح عليهم أؾئلة ثحعلل ارشغاالت بشى   ألاولياك يكضملم  لٍى

 و نا يموي أ  الؿىابل العاةلية  يما يحعلل بالحىخض أو ضعىبات أزغي ثحعلل بالنمى ب

 ظا ،  ئطا ها د  حاةج الوش  ئيجابية  ٍوCHAT,M.CHATرؿحعح  بؿفلم الوش  م  : 

مي اإلا م ثىحيه الؿ   ئلس  غقة  الؿ   مطاي بالحىخض ولوي ال يعنب بالػغوعا أ 

، ل   ظا ألازحر يعح ر مي أضعو اإلاغاخ  ال ب يمغ بها الؿ   محسططة للخصخيظ

م  محعضص الحسططات يشم  الجا و الؿبب، الحىخض ، ول ظا   ى يدحاج ئلس  غيل ع

ٍالن س ب، الاححما   التربى  والؿلىهي   

ااااا اليىميااااة ٍو اااأرحره علاااس الاليا يعاااغف الخصااااخيظ بأ اااه ثدضيااااض اإلاااااغع و ثكاااضيغ ثا

للؿ  ، و ى يؿخنض ئلس اإلافخكات العياصياة وال دىضاات اإلاحعاضصا علاس اإلاؿاحىي الؿباب، 

اااان ـ يؾ ىرألاٍع اااامي ج،الن ساااا ب والا اااا  خغهااااي  ويحػا اااا  ها ااااوع ثحم ا ااااضا مدا اااا عا ااااخيظ  نا صا

الخصخيظ النىعولى   والحكييم الىقي ي لفغؿغاي وقضعات الؿ  ، ومي زفً  اثه 

اإلاغاخ  يموي بناك مشغوع شخص ب للؿ   بمشاعنة العاةلة  وؾنلخظ  يما يل  مغاخ  

الخصاخيظ ومداااوعه وال ااب حاااكت ها  ثىضاايات هاا  مااي الؿالؿة العليااا للصااالة ب غرؿااا 

(، والطاااانضوف الااااىؾنب ال غرساااا ب <900 يضعالياااة ال غرؿااااية للؿااااو العكلااا )(، وال9089)

( وه  الخؿىات ال ب اثبعنا ا للخصخيظ ه   ظا =908للحػامي مي أح  الاؾحكفلية )

  الضعاؾة:

 الاااظ  يدملااااه  لفغااااؿغاي: ئعؿااااك اؾااام )النىعولااااى  ( الخصاااخيظ الحطااالي ي

 اإلاإشاااغات عاااي بعااؼعلااس البدااث  يعحماااضض داليااا جصاااخيظ الحىخاا  ؿ اا ،ال

ال اب خاضصتها الحطالي ات العاإلاياة  الخصاخيظو كاا إلاعاايحر  العياصياة وألاعاغاع

CIM10 ،DSM5    
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  :لاضي الؿ اا   يحػاامي ثكيايم مسحلا  مياااصيي الحىقيا ٍوالخصاخيظ الاىقي ي

 )ثدضيض  كاؽ الكىا والػع (  

 تويحعلاااال ألاماااغ بالحااااأزغ الاااظ نب، اغااااؿغاباألامااااغاع اإلاطااااخبة:  عاااي البداااث 

 وازحفالت خؿية، الطغع، الالطغ، الىؾىاؽ و غؽ اللشاؽ  

 وظائل الكشف، الدش يظ، والخلييم: . 9

 نام العضيض مي الىؾاة  للوش  والخصخيظ ال ب جؿمذ بىغ  جصخيظ 

نهاتي   سفً ال دظ يموي لل غيل الؿبب اؾحعماً وؾاة  هالؿفلم والازحباعات مي 

او  اةمة اؾحهيا  الحىخض لضي ألاؾ اًكن أح  جصخيظ وثدضيض صعحة الاغؿغاي

ٍ( Boulekras, p 14, 2011) ؾحهيا  الحىخض لضي ألاؾ اًاٍل الكاةمة اإلاعضلة

 الحىخض مكابلة جصخيظو أالؿ ىل   مكياؽ ثكضيغ الحىخضنما يموي اؾحعماً  

 ,Bouden)اإلاغاحعة للخصخيظ با غا ة إلاجمىعاة أزاغي يوماي الاؾافع عليهاا ها  نحااي 

p65, 2014 ) ٍ

وللحكييم يموي اؾحعماً ال رو ي  التربى  الن س ب او ال رو ي  التربى  الن س ب 

 ااى وؾااايلة لحكياايم ألاصاك الالااال  للؿ ااا ، وبالحااال   كاااؽ الكاااىا و كاااؽ الػاااع   إلاعااضًا

  لضيه 

 أظاليب الخذخل والطشق التربىٍت:.61

 نام الو حر مي أؾاليو الحضز  م  ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  

لحىخض ونظا الؿغف التربىية الخاضة بالحو   بهم  ظنغ البعؼ منها بش بك مي الازحطاع ا

ٍه   ظا العنطغ 

  :TEACH.بشهامج الخيدش 6.61 
يعحماااض علاااس ئبكااااك الؿ ااا  هااا  مديؿاااه  Schoplerاقترخاااه شاااىبفع بغ اااامج  اااى ٍو

ً م يحػميٍو ،واعحباع ألاولياك معالجح  مؿاعضيي سحل  زضمات محنىعة للحىخضيح  زف

يحىاى  مجمىعاة ماي  مغاخ  خياتهم )الؿ ىلة، اإلاغا كة، الغشض( ه  ه  ميااصيي الاليااا 

 CARS  (Childhoodوؾااة  العما  ماي أحا  الخصاخيظ والحكيايم ويحعلاال ألاماغ  ناا باا 

Autism Rating Scaleو )PEP  (Psychological Educational Profil ال اب جؿاااعض )

ٍ Ould Taleb, 2012, pp.161-171)لنمى العكل  للؿ   )اإلاحضز  علس الحكييم الضوع  ل
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ٍ:Lovaas.بشهامج 2.61

عحمض ، ي ى بغ امج ثغبى  مي بغامج الحضز  اإلابوغ ل ؾ اً اإلاطابح  بالحىخض 

يغنؼ علس ثلي ، (@80ص ،;908، الخؿاي علس  كغية الحدلي  الؿلىهي الحؿبيكي)

 ؤلارؿا ئة، ويهحم بضعاؾة ؾلىم العفقة ال ب يموي مفخكتها بح  الؿلىم والبي

واإلاحغحرات ال ب ثإرغ  يه وني ية جعضيله  ولظلي   ى يلحكي الؿلىهات مغث عة الكيمة 

ه  ؾياق ا ويعم  علس مؿاعضا ال غص هي يإصيها ه  ثلي الؿياقات )مدمض،  الاححماعية

ٍ  (880-@80ص  ،;908

علس اؾحسضام حه كجعحمض ؾغي Ivar Lovaasوؾىع ال ر امج مي ؾغف الضنحىع ٍ

الاؾحجابة الشغؾية بشى  مو  ، والحضعيو ه  الحعليم اإلانكم وال غص  مغنؼا علس 

وه  الؿغيكة ال ب اؾحكينها مي  ظا  وجشترم ألاؾغا ه  ال ر امج،  كاؽ الكىا والػع 

ومي أ م الغهاةؼ لحؿبيل بغ امج ال ر امج زفً عملنا للحضعيو علس اإلا اعات الاححماعية  

ه  الكياؽ اإلاؿحمغ لضي ثكضم الؿ   ه  ه  م اعا وطلي مي زفً الخسجي   لى اؽ

 ( :<8،ص @900)قدؿا ، اإلاؿحمغ إلاداوالت الؿ   الناجالة ومنها ال اشلة
ى الاجخماعي:.3.61   اللطظ الاجخماعيت والعيىاٍس

  ث يض أ غغية أ  الكطظ الاححماعية يمونها  @@@carole Gray  8ثكترح ٍٍ

ثحػمي  ؛ خيثألاؾ اً طو  ؾي  الحىخض حس ي  مي خضا ألاعغاع لضيالمنهجيا ه  

  وقض اإلاعغ ية ال ب جعحمض علس النكغية الؿلىنيةو  بغامج الو الة ثكنيات جؿحعم  ه 

أعضت  ظه ؤلاؾتراثيجية لىي جعم  ه  اإلاكام ألاًو علس ثنمية اإلا اعات الاححماعية 

غ ية للؿ   الحىخض ،  ػف عي ثنمية قضعثه الل كية، وغحر الل كية، ونظا اإلا اعات اإلاع

علس الح اع  الاححما  ، و ى ما يعحمض ه  أؾاؾه علس ثنمية خطيلحه اللغىية، عي 

ؾغيل ئنؿاي اإلا غصات اللغىية اإلاسحل ة وػياصتها واؾحعمال ا ه  الالياا اليىمية بطىعا 

ٍ( @?، ص ;908صاليدة )عبض هللا مدمض، 

 اللعب:.4.61

جؿ ي  الاثطاً اإلابوغ والكضعات اإلاكترخة مي اللعو ئلس  جال رامتهضف ٍ ٍ

 ض ه بغ امجا  Leidenحامعة   وقض وغعد عنض ألاؾ اً الوفمية واللغىية والاححماعية

ثدؿح  اؾحعماً و  م ألالعاي مي زفً عغع علس ألاؾ اً مسحل  ألالعاي )ملمـ، 

ٍمي الالطظ  مجمىعة زفً،، أشىاً، أوػا ،   (ألالىا 
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يؿاعض علس النمى  أ  اللعوال ب ينؿلل منها  ظا ال ر امج م اص ا  ال غغيةٍٍ 

ٍ بشى  زاص وثطىعات واللعو الخيال  وؤلاصعامبشى  عام 

اللعو الخيال  عنضما رعلمه يموي للؿ   أ  يحعلم أ ه  (Kasari  (2002يغٍ ٍوٍ ٍ

اللغة  مؿحىٍين ثأرغ علس  ىعية الحضز  يموي أ الؿ    زطاةظ ؼمباشغا، لوي بع

ٍ وؾغيكة الحعليم 

ىااى  عااي ؾغيااال ثمىاح ااة الؿ اا  لبيئحاااه ( أ  ;908ثأنااض زىلااة أخمااض ي ااا  )ٍوٍٍ

يؿاامعه ويسح ااره، ئ ماااا يوؿاابه اإلاعغ اااة ا مااا ،ومااي زااافً ثكليااضه باللعااو إلااااا يااغاه ،اللعااو

لااه  غضااة لحىااىيي اثجا ااات  ثحاااحوينمااب قضعاثااه العكليااة والجؿامية ٍو ،اإلاحطالة بااالىاق 

ااااى آلٍا ااااض ئيجابيااااة  دا ااااى طاثه)أخما اااااؾه و ما ااااة والتربىيااااة للشا اااااةج الحعليميا ااااغيي و دااااى النحا زا

   ( ?98 ص،;908ي  ،
 :. الىكذ على ألاسع5.61

يعنب  ?@@Greenspan  8اإلاطؿلح ه  الىاليات اإلاحدضا ألامغيوية مي ؾغفق غ   

طو   الاظ  اقترخااه ها  باااصب ألاماغ ل ؾ اااً علااس ألاعع ما  الؿ اا   هالىقاد الااظ   كػاي

 يماا  ، رام ثام ثوييا  الؿغيكاةؾلىنية ه  الجىا او الاححماعياة والا  عالياة تاباالاغؿٍغ

 لاااىع ثاااايم  ااى أؾااالىي عف ااا  و لؿاا ة للح اعااا  مااا    اإلاطاااابح  بالحىخااض بعااض ل ؾ ااااً

أؾ ااً الحىخااض ثكااىم علااس  غغااية م اص اا أ  الؿ اا  الحىخااض  يمونااه أ  يىؾاا  صاةااغا 

ا ماي مؿاحىاه النمااتي الالاال  واعحمااصا علااس عفقحاه ما  الغاشاضيي الاظيي يكاابل م ا ؿفقا

  ( 8=9،ص ;908 كاؽ قىا الالالية)عبض هللا مدمض،
م. 6.61 ن: الخعلم عن طٍش  اللٍش

وزطىضاا ، اؾتراثيجيات الحعلم عي ؾغيل الكاغيي ثغنؼ البدىذ الالالية علس   

زاااظ أ ة ؤلاؾااتراثيجيثكىياااة الح اعاا  الاححمااا    هاا  ئؾااااع  اثااه ٍو يمااا يحعلاال بالحعليمااات، 

ؾي  الحىخض زفً مىاق  اححماعياة وال اضف  أؾ اًو ؿلو منهم الح اع  م   أؾ ااٍل

يحؿلو أيػا  اظا الاحعلم وقاد  ه  الح اع  ه  مىاق  مشابهة  ألاؾ اً  ى ثكىية قضعات

نبحار ماي أحاا  ثىاىيي ال اىج الااظ  ؾايحضز  ما  ألاؾ اااً   اظا الناىع مااي الحاضز   عاااً 

( يؿاااىع مطاااؿلح الحاااضعيو علاااس ؤلاحابااااات ?900;-900)  Bourgueilوالنحااااةج جؿاااحمغ 

ٍالكاعضية  
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 : طفل ًخكلم7 .61
ه  مكاعبة ثغنؼ علس العفقة بح  الؿ   ووالضيه والاثطاً   ظا اإلاشغوع ثؿىع ٍٍ 

وال ر امج  أعؾ ىري مغبي   ؿاري  أزطاتيمي زفً عم  الحناؾل محعضص الحسططات 

ؤلاثطاً يىى  له وح حح    ضف  ظه    طاًالٍااإلاكترح ل ؾ اً يغثوؼ علس مبضأ أ  

وال ر امج مكؿم علس مغاخ  وال ب ،اإلاكاعبة  ى جغيحر الؿلىم الاثطال  للؿ   وللغاشض

ثحػمي ثؿىيغ الا خباه اإلاشترم  ألاولس م ٍفاإلاغاخ  ،  قب  اللغىية جعوـ  مى الكضعات ما

 ظه  ثلحك ، رم بينهما(لياك ه  مغخلة أولس يكلضو  الؿ   مي أح  زلل عفقة ٍو)ألٍا

  ( Roget, 2008,p53مي الا خباه اإلاشترم ئلس جعلم الىلمات) اإلاغاخ  شيئا  شيئا

 جدذًذ مفاهيم الذساظت :. 66

 جشائي لألطفال املطابين باغطشاب طيف الخىخذ:الا الخعٍشف  6. 66

 م أؾ اً مجمىعة الضعاؾة ) أؾ اً طو  الحىخض محىؾـ الشضا(والظيي ثم ٍ

والظيي ثنؿبل عليهم بنىص مكياؽ هاعؽ   DSM5م خؿو اإلاعايحر الخصخيطية جصخيط 

ٍالا خباه   اإلادضص لشضا الحىخض ، و يعا ى  مي قطىع ه  وقاة  ؤلاصعام،

بي امللترح ئجشائيا: 2. 66  ٌعشف البرهامج الخذٍس

و الحاضعيبات ال اب ثام علس ا ه مجمىعة ماي ألارشاؿة و اإلا ماات و اإلا ااعات  

ااااميم ا خ ا اااااوثطا ااااه ) ؿا ا ااااة لبياحيا ا ا ااااة البناةيا ا ااااضوعا  (Piagetالنكغيا ا ا ااااا   لبنا ا ااااحعلم الاححما ا والا

(Banduraٍو،)( مجمىعة البدث ً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض)أ غاصاإلاكضمة ل ؾ ا

بهااضف ثنميااة وثدؿااح  أصاك وقي  ااب الا خباااه وؤلاصعام اإلاعغ يااة لااضيهم وئخااضاذ جغحاارات 

 يما يل  بىض  انثر وؾلحعغع له   ايجابية ه  م اعاتهم اإلاعغ ية
 :. أداة البدث62

أعااصا ثغبيااة وجعؼياؼ العمليااات  ًٍاعحماض ا ها   ااظه الضعاؾاة علااس ثؿبيال بغوثىهااٍى

 ى عباعا عي مجمىعة ماي اللشااؾات الحعليمياة والحضعيهياة  وؤلاصعام واإلاعغ ية الا خباه 

للؿ   ثمـ مداوع حض  امة طات عفقة وؾيضا بالنمى الالس ب الالغهي واإلاعغه  الؿليم 

العاص  ، ويكترح ثنمية بعؼ حىا و الكطىع لضي الؿ   مي طو  الاخحياحات الخاضة 

مدىع  :عامة والؿ   اإلاطاي باغؿغاي ؾي  الحىخض بط ة زاضة ، و  ظه اإلاداوع ه 

، مدااىع الحكلياااض، مدااىع الالغنيااة العاماااة والضقيكااة، مداااىع  اإلاإارؿااة )قابليااة الحعامااا (
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مداىع الحعلايم ماا قبا  ألاهااصيمب ويػام اإلا ااعات ألاؾاؾاية إلااا  مدىع الا خبااه،  ؤلاصعام، 

ٍ  قب  الوحابة وما قب  الكغاكا

يهضف  ظا ال ر امج ئلس ئعاصا ثأ ي  العمليات اإلاعغ ية   :سوجىكىل البر . الهذف من6.62

وثنميتها وجعؼيؼ ا، و كطض  نا العمليات اإلاعغ ية الا خباه والاصعام و ال ب جعض شغؾا 

ه  جعلم اإلا اعات ألاهاصيمية لضي الؿ   اإلاطاي باغؿغاي ؾي  الحىخض اؾاؾيا 

ـ الشضا ٍ   محىؾ

( حلؿة ثضعيهية ، 9< ظا ال روثىهىً اإلاكترح مي )  يحأل  :دخىي البروجىكىل . م2.62

وثحػمي  ظه الجلؿات عضصا مي ألارشؿة الحضعيهية والحعليمية خؿو ا إلا اعات اإلاغاص 

  باغؿغاي ؾي  الحىخض )أ غاص مجمىعة البدث( مىػعة علس ئنؿابها ل ؾ اً اإلاطابح

الالغنية العامة والضقيكة، ؤلاصعام،  اإلاإارؿة ، الحكليض، ال روثىهىً الؿد )مداوع 

ٍ ( الا خباه، الحعليم ما قب  ألاهاصيمب

ه  زضمة سالابية يموي عي ؾغيك ا عكض اححماعات و ضوات الىي   :. جلخيت الضوم3.62

نما يى غ الؼوم ئمىا ية مشاعنة اإلادحىي والحعاو  ومإثمغات ال يضيى ع ر ع ر الا تر د 

الند أيػا  ثكضم زضمة الؼوم ثجغبة مشاعنة ال يضيى والطىت والشاشة ع ر 

ٍمجمىعات واؾعة مي ألاح ؼا واإلانطات ) مىق  الناجح ما ى بغ امج الؼوم؟( 

   .عيىت الذساظت:63

ًٍا  ئة ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  ه   ل ئة اإلاؿتهض ة ه  ال روثىهى

عنض م الحىخض الظيي يعا ى  مي قطىع ه  الىقاة  اإلاعغ ية ، وثىى  شضا الحىخض 

ؾنىات، وقض ثم ازحياع م قطضيا مي  (=و;محىؾؿة، وثتراوح أعماع م الؼمنية مابح  )

قض شملة ٍو .اإلاغنؼ الن س ب البيضاغى   ل ؾ اً اإلاعاقح  ط نيا بخيجفبح  والية بىمغصاؽ

اؾ اً مي طو  اغؿغاي ؾي  الحىخض محىؾـ الشضا ثم عينة  ظه الضعاؾة ؾحة 

أولياك لن ـ ألاؾ اً  ؾبعة جصخيط م مي قب  ال غقة الن ؿية والبيضاغىحية للمغنٍؼ

ٍ ()الاي واخض لىاخض مي أؾ اً العينةو عح   )ام ات(ؾحة رؿاك يحىػعى  ه  

 ل:.ألادواث املعخعملت لخىفيز البروجىكى 64

  لىاػم  مضعؾية وموحهية ومىاص غظاةية زاضة بالرشؿة الحعليمية والحضعيهية

ٍال ب ثلؼم لحن يظ ال روثىهىً  

  )ٍخىاؾيو و  ىاث  طنية ثحػمي ثؿبيل ػووم )خؿو ما يحى غ عنض الاولياك
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 الىالذًت: مذة جطبم اوشطت البروجىكىل واملشافلت .65

ًٍ  أش ٍغرفرة وؤلاصعام العمليات اإلاعغ ية الا خباه  أعاصا ثغبية وجعؼيٍؼ صام ثؿبيل بغوثىهى

ٍ :9090حىا  الس  9090مي ماعؽ 

 9;  ااااة ااااد لللشاااااؾات الحضعيهيا اااار ثؿبياااال ػووم زططا ااااي بعااااض ع ا خطااااة عا

 والحعليمية لحؿبيل ال روثىهىً بدػىع ألاؾ اً واوليا هم 

 0=   حلؿااات حماعياااة ماا  الاوليااااك  كاـا عاااي بعااض ع ااار ثؿبياال ػووم  وهااا

 يمية وثىحيهية لى  رشاؽ  عباعا خطظ ثكي

  الاولياك للطعىبات م  حلؿة زحامية ها د عباعا عي وعشة عم  ثكييمية

   ال ب واح  ا

 جفعيرها:  هخائج الذساظت. 66

 اً اربخد النحاةج اإلاحىض  اليها مي زفً  ظه الضعاؾة أ  اغلو أولياك ألاؾ

مي ثؿبيل ه  أرشؿة  إلاجمىعة الضعاؾة لم يحمونىااإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض 

ً العف   اإلاكترح، وبلغد بلؿبتهم   و ظا ل ؾباي الحالية:  %   85.74ال روثىهى

مي الاولياك العم  م  الؿ   وه    ـ الىقد الحىاض    %   85.74لم يؿحؿي  بلؿبة 

م  اإلاسحطح  باؾحسضام الىؾاةـ الحونىلىحيا اإلاؿحعملة ه   ظه الضعاؾة )ثؿبيل 

ٍػووم(

الاولياك وحىص ضعىبات ه  ثؿبيل مدحىي اللشاؾات  مي %  85.74اقغ

مي الاولياك مي  %14.36 كـ  الحضعيهية لل روثىهىً العف   اإلاكترح نما  ى مؿلىي

ثن يظ جعليمات اإلا مات اإلاؿلىبة ه  ه  رشاؽ مي  اللشاؾات الحضعيهية  ااؾحؿاعٍى

ً العف   اإلاكترح وؾاعض م علس طلي: ٍلل روثىهى

    إالك الاولياك اإلاؿاعضا مي ؾغف أخض ا غاص العاةلة اإلاحموي  ىعا ما ثلكي ه

مي اؾحعماً الىؾاةـ الحونىلىحيا والحؿبيكات الحىاضلية علس غغاع ثؿبيل 

 ػووم اإلاؿحعم  نأصاا ثىاض  بح  أولياك الالاالت والباخ ات ه   ظه الضعاؾة   

   وثكنية الؼوم  مي الاولياك الظيي ثمونىا مي الحعاع   %800عغبة رؿبة

وثكبل ا بانماً ال روثىهىً العف   اإلاحبنى ه   ظه الضعاؾة واقحناع م بػغوعا 

ً  ظه ال ترا    مىاضلة الحو   لبنا هم زف
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  الى   الوبحر ل ظا لولياك بسؿىعا جعغيؼ ابنهم للغهىع والحىق  نهاةيا عي

ظ بغوثىهىً الحو   بؿهو الجاةدة، والحكب  الول  ل وغا اإلاؿا مة ه  ثن ي

 وؤلاصعام وقض بلغد رؿبتهم مي  أعاصا ثغبية وجعؼيؼ العمليات اإلاعغ ية الا خباه 

  م  أوالص م ً ٍالحىاض  اإلاؿحمغ واإلا مغ معنا للحموي ألا ج  مي ثن يظ ال روثىى

ًمكـــن فــي اظــخعمال الىظــائل الخكىىلىجيــت  امــا عــن املشــكالث التــي واجههــا الاوليــاء

 جص يطها في :

 للىؾاة  الحونىلىحية الهؿيؿة هالحدوم ه  الالاؾىي ألاولياك  عضم معغ ة 

  ًال رامج،  الىؾاة  الحونىلىحية والا تر يدح ل م للحنىع الالاض  ه  مجا(

ٍالحؿبيكات، الىاي    ( 

 م   الىقد الظ  يؿحغغقه العم  عي بعض الظ  يىى  غع  الىقد اإلاسطظ

ٍ خػىعيا الؿ  

   م  اإلاسحظ مباشغا عي بعض وه   ـ  الىقد عضم الكضعا علس الترنحز والعم

بؿهو  ثضعيو الؿ   لوي م  مغوع الىقد ثم الحسلظ مي  ظه الطعىبة

 الحعىص ٍوالحوغاع واإلاإال ة 

    ونظا ثو ي  خطظ الجلؿات الحىحيهية م  الاولياك حماعيا و غصيا للحىاض

ا م  اإلاسحطح  لم ثغف للبعؼ منهم لعضم جعىص م او الرشغاالتهم الو حٍر

 ولعضم الكضعا علس الحى يل بينهم 

 ً ا  اؾحجابة أولياك ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض لحؿبيل ال روثىهى

وارشؿحه الحعليمية صلي  علس أ مية ثضعيو ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض 

ا و  ظا ما يح ل م  عضعلس مسحل  ال رامج الحضعيهية ال ب ثمـ الجىا و اإلاعغ ية ، 

صعاؾات عغبية واحنهية اربخد  عالية ال رامج الحضعيهية ه  ثؿىيغ وقاة  وم اعات 

الاصعام والا خباه لض  الؿ   اإلاطاي باغؿغاي ؾي  الحىخض م    صعاؾة هاع و هامبد  

kempet carr ) 8@@0( صعاؾة ضاعا ؾحزع و حا  قغايم ،)صعاؾة اصواعص و ايميل  ) ;@@8،

(، صعاؾة منى ;@@8،صعاؾة  يلح  و آزغو  ) ) >@@8ازغو ) ، صعاؾة  يما  و 2004))

 ( 9009( ، صعاؾة  ضي  اضي  و آزغو ) :900(، صعاؾة حماً الخؿيو)  ;900غؼاً )

ٍ (  ;908') ؾوغ،
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الظ  ثلعبه ال رامج الحضعيهية علس الضوع الايجابي  الضعاؾات وقض أنضت معكم

واؾتراثيجيات  امة ه  ثنمية  الىقاة  العفحية ، وال ب ثكضم زضمات وأؾاليو  عالة ٍو

اإلاعغ ية ها صعام و الا خباه و جعؼػ مي مؿحىي أصا ها عنض ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي 

ؾي  الحىخض، و بالحال  ؾىف يؿ   عملية الضمج التربى  ل ظه ال ئة الخكا، و قض يط  

أزغي ئلس  ألاؾ اً اإلاطابى  باغؿغاي ؾي  الحىخض بمعية اؾتراثيجيات جعليمية

ً و ال رامج التربىية الحعليمية صاز  اإلاضاعؽ العاصية  ٍاؾخيعاي ال طى

لوي علس خؿو علم  غقة البدث لم  جض بدىذ ثحدضذ عي ثؿبيل  ظه ال رامج  

وال روثىهىالت الحضعيهية والعفحية باؾحسضام الىؾاةـ الحونىلىحيا ؾىي بعؼ 

ً اإلالشىعات خًى   جاعة  بعؼ الحؿبيكات وغعد ه    ىاث  طنية لخؿاعض ألاؾ ا

اإلاطابى  باغؿغاي ؾي  الحىخض علس ثهجئة الالغوف و الحىاض  البطغ  و ثؿبيكات 

جؿاعض الاولياك علس محابعة ابنا هم عي ؾغيل اؾحعماً الطىع و ألاضىات الجظابة 

لجلو ا حمام الؿ   الن ر مضا ممونة و جؿاعض م علس ثن يظ اإلا مات اإلاؿلىبة م   

ـ و ؾغيكة الجالى ؽ و الاه       الخ  اعثضاك  ٍاإلافب

 . خاجمت الذساظت: 67

ثؿبيل  ال ب أصت ئلسٍوال ب جؿهو  يها  لك ىع وباك هىعو ا وألاػمة العاإلاية

ػاص مي ضعىبة الحو   والغلل الول  للمغانؼ اإلاحسططة بغوثىهىً الحباعض الاححما   

ق  ال رامج العفحية ال ب ها د بظو  الاخحياحات الخاضة ومي ارعضام الخضمات وثٍى

   وثجاوبا م   ظا الكغوف بات مي اإلاحسططة خحز الحن يظ مي قب  اإلاسحطح  ه  اإلاغانٍؼ

الحونىلىحية اإلاسحل ة للحو   بهم  بالىؾاةـالػغوع  علينا نمسحطح  الاؾحعا ة 

ية وللعم  بو اكا و عالية أن ر وعي بعض، ل  الاؾحعا ة بمسحل  الىؾاةـ الحونىلىح

جعنب العم  بشى  أؾغع وأنثر صقة وه  بعؼ الالاالت بؿغف مسحل ة لم ثوي معغو ة 

وال ممونة ه  الؿابل   وما رؿحسضم الحونىلىحيا نأصوات للىضىً ئلس اإلاعلىمات 

والحىاض  م  آلازغيي ه  حمي  أ داك العالم يموننا الاؾح اصا مي زضماتها لنحمم 

ٍو ثغبىيا ا أيالحو   ؾىاك ها  عفحيا أو ئعشاص

ـ   يماومي  نا ث رػ ئشىالية بد نا: اإلاحم لة ٍ مضي  جاعة اؾحسضام الىؾاة

والحؿبيكات الحونىلىحية إلاىاضلة الحو   والحضعيو علس ارشؿة ال روثىهىً العف   

اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض واوليا هم علس غغاع ثؿبيل ػووم  ل ؾ اًاإلاكضم 
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، وقض شملد صعاؾخنا ؾحة خاالت أؾ اً مي طو  اإلاحنىعةووؾاة  الحىاض  الاححما   

اغؿغاي ؾي  الحىخض م  اوليا هم وقض اربخد النحاةج ا   جاعة اؾحسضام البضاة  

والىؾاةـ الحونىلىحية لؼالد غئيلة وي ػ  الاولياك الحو   الالػىع  انثر مي 

ٍ  .الحو   عي بعض

خؿغي  مي ثكب  الاولياك إلا   ومي زفً  حاةج  ظه الضعاؾة زغحنا بحىضيات للٍٍ

عغم  ظه النحاةج ال ب  بيلد  ٍو ىحية لحدؿح  الحعام  م  الالاالت ظه الؿغف الحونىل

ضعىبة وعضم قضعا الاولياك وأؾ ال م مي ثلكي ومىاضلة الحو    باؾحسضام الىؾاة  

الحونىلىحية للحو   بالؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض وطويهم ه  الىقد 

اؾحدالة  ب ي،  هب ثحىا ل م   غغيات بد نا  بماا نها اإلاغا ألاولس    ظا ال يعنالغا

اؾحسضام ا ال  ما ا غػثه الاػمة الصالية ال ب يعيش ا العالم بأنمله ثحؿلو منا ثوغاع 

م    ظه الحجاعي وثدؿينها وثضعيم  كاؽ الكىا وثدؿح   كاؽ الػع  انثر، ومي 

لطعاي لنها ؾىف جؿمذ بالحو   بمجمىعة ان ر مي بينها ثدػحر الن ؿيات وثظلي  ا

ٍثى حرا  نبحرا للج ض والىقد وخ ى  ه  الحىل ة   لألاؾ اً ه    ـ الىقد و ظا ما يدك

مي زفً ما عغغناه مي معلىمات ومي  حاةج الضعاؾة  كترح مجمىعة مي 

ابح  الاقتراخات ال ب  أم  مي زفل ا الحدؿح  مي عملية الحو   بالؾ اً اإلاط

باغؿغاي الحىخض وطويهم، وقض ثن عنا ه  الحو   بباق   ئات طو  الاخحياحات الخاضة 

ٍنظلي زاضة ه  الكغوف ال ب يش ض ا العالم بؿهو حاةدة الىىعو ا، و ه :

  غغوعا اعضاص هىاصع زاضة مإ لة للعم  م  ألاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي

ٍؾي  الحىخض محمونة مي الىؾاة  الحونىلىحية 

 عا ئشغام ألاؾغا م  اإلاغانؼ ه  ثؿىيغ زؿة مناؾبة للحضز  اإلابوغ ه  غغٍو

 ؾهي  مىاح ة اإلاشوفت الاححماعية ال ب ثنجم مي ؾلىنيات  إالك الاؾ اً 

 ـ  ل ولياكوعشات ثضعيهية عي بعض   حذ لحموينهم مي الحضعي علس الىؾاة

  الحونىلىحية والحؿبيكات الغقمية 

 الىؾاة  اعفمية وثدؿيؿي أيام ثنكيم ً ة لطالح اإلاسحطح  والاولياك خى

عضص مي  بأن ٍره  ازحطاع الج ض والىقد والحو    وصوع ا الحونىلىحية

ٍ ألاؾ اً 



ىت داوي  في ، د/ ضبًر  د/ لبنى صعشوس ، د/ خليمت شٍش

60 

 

  مغاعاا الضقة والالظع عنض جصخيظ  إالك ألاؾ اً،  غالبا ما يحم جصخيط م

عكليا والاؾحعا ة  بىؾاة  البدث و الوش  و الخصخيظ بأنهم محسل ى  

ٍ الغقميةالالوترو ية و 

  ه  اإلاغانؼ واإلاإؾؿات و ً الا حمام بنىعية الارشؿة اإلاكضمة ل إالك الاؾ ا

ثدؿبا ل   معغ ة ال اةضا مي  وعاك ه  رشاؽ باشغام الاؾغا ه  ه  مغا 

ٍ ؾاعٍب

  الحسطظ ه  اإلاغانؼ واإلاإؾؿات ال ب ثكضم زضماتها لظو  الاخحياحات الخاضة

ٍوال ب ثكضم زضماتها إلاحعضص  الاعاقة 

  اشغام و ثضعيو الىالضيي علس ني ية ثؿبيل ال رامج الحضعيهية لؾ اً الحىخض

عقميا،  كغا لىى  الؿ   اإلاطاي باغؿغاي ؾي  الحىخض يموث ه  اإلاغنؼ 

قغابة الؿد ؾاعات بينما يموث م  الاؾغا رما ية عشغ ؾاعة زف ا عي نهاية 

 الاؾبىع و الاحاػات الغؾمية 

 اإلاطابح  باغؿغاي   حذ أقؿام مضمجة ه  الىؾـ ً العاص  اإلاضعس ب ل ؾ ا

 ؾي  الحىخض 

  ًحذ اقؿام ثدػحرية ثضعيهية وجعليمية ابحضاك مي ؾي رفذ ؾنىات لؾ ا 

اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض خ ى يخؿنى صمج م مضعؾيا مباشغا عنض 

 ؾي ؾد ؾنىات 

 عال ، غغوعا ثفخم و ثػا غ الج ىص بح  مسحل  الكؿاعات )قؿاع الحعليم ال

الصالة ، التربية، و الحػامي الىؾنب( لخضمة  ظه الشغيدة مي ألاؾ اً عي 

ؾغيل ئبغام اث اقيات شغانة و جعاو  بينها لخضمة  ئة ألاؾ اً مي طو  

 الاخحياحات الخاضة عامة و الاؾ اً اإلاطابح  باغؿغاي ؾي  الحىخض   

  ئبكاك باي   حذ حؿىع الحىاض  بح  الخ را اإلايضا ية والبدث العلمب أ

الجامعة م حىح أمام اإلاحسططح  العاملح  باإلاغانؼ اإلاحسططة و ظا للحؿل  

ً التربية الخاضة   علس مسحل  ألابداذ والضعاؾات ه  مجا

ٍ

ٍ
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 املشاجع باللغت العشبيت:

جصخيطه  وعفحه،  زطاةطه الحىخض الؿ ىل  أؾبابه ،شانغالاللبب ؾىؾي  -

فك الضيي لللشغ والحىػي ، مإؾؿة ع ئضضاعات شبوة علىم الن ؿية،)

 ؛ (<900صمشل،

، )صاع  الخاضة الاخحياحات طوٍ  الؿلبة جعليم اؾتراثيجيات الالضيض  منى، -

 ( ؛ >900  الاعص  ،  ،ال وغ

)صاع ال كا ة لللشغ   بؿيىىلىحية الؿ   اإلاحىخض، الخؿاي مدمض أخمض، -

 ( ؛@900  ألاعص ،  والحىػي  ،

العاصية،  اإلاضعؾة ه  الخاضة الالاحات طوٍ  الؿلبة جعليم حماً، الخؿيو -

 ؛2004)   ألاعص ، للجمي ، )صاع واة  ئلس مضعؾة مضز 

شبوة العلىم   مداغغات اؾححراص ألا ىاع و اإلاناهج و اإلاشاه ، ي  ، الغزاوٍ  -

 ؛>900 ،25العضص النكغ ، الن ؿية وح ات

 غ،)صاع واة  لللش  الؼعيكات عبض هللا  غح ، الحىخض الخطاةظ والعفج، -

 ( ؛   ;900، ألاعص 

عبض هللا  غح، جصخيظ الحىخض خؿو مدىات الضلي  الخصخيص ب  الؼعيكات -

ـ    )صاع واة  لللشغ، ألاعص  ،  ،DSM5الغؿغابات الن ؿية والعكلية الخام

 ( ؛   >908

ً اخمض الؼغلىً، الا خباه والاصعام، -  ( ؛  9080 مطغ، )صاع ػ غاك الشغف، الؼغلى

)صاع  منخؿىع  لحعليم طو  الاخحياحات الخاضة،عماص، منهج  الؿعضري -

 ( ؛=908  ألاعص ،  اإلاؿحرا،

  ،مطغ  )موحبة ػ غاك الشغف،    م الظاثىية، ،عبض الغخمي الؿيض ؾليما  -

 ( ؛  >908

صاع  ،)9ؽ  ؾمات الحىخض، أؾامة  اعوف، الؿيض نماً ومطؿ ى الشغبينب  -

 ( ؛=908  الاعص ،  اإلاؿحرا،

ً أؾاؾيات الحعلم والحعلمالبؿى عل ، جعىينات -  ،ك الحعليمب وعفحه مي زف

 ؛2009) ، الجؼاةغ ، )ننىػ اإلاعغ ة
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مإؾؿة عفك الضيي لللشغ ) ،ؾوغ عض ا  وليض، اإلا اعات اإلاعغ ية والحىخض -

 ؛ (;908  ،صمشل والحىػي ،

صاعاللشغ  ) ئعاقة الحىخض أو الاحتراع زىاض ا و جصخيط ا، ع ما  لبيو  غاح، -

 ( ؛2004مطغ،  للجامعات،

                                ،مىق  الناجح ما ى بغ امج الؼوم؟  -

-D9%87%D9%88%-https://www.annajah.net/%D9%85%D8%A7

-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC

27876-article-zoom-%D8%B2%D9%88%D9%85؛ 

ً اللغى  للؿ   الحىخض  )الخصخيظ وال رامج  -  طغؾهى اخمض أمح ،  الاثطا

 ( ؛2002الاعص ،  ) صاع ال وغ للؿباعة و اللشغ،   العفحية( ،

 : ألاجى يتاملشاجع باللغت 

- American Psychiatric Association, Diagnostic and statistic mental 

disorders, fifth edition DSM5 , (newscholl library, England, 2013).;  

- Amy, D, comment aider un enfant autiste, (  Dunod, Paris, 2013) ; 

- Bouden, C, evaluation de l’autisme, (deboek.france, 2014) ;  

- Boulekras K, signes neurologique mineures et troubles envahissants du 

développement, ( la Marssa, tunisie2011) ; 

- Bullinger, Ale développement sensori-moteur de l’enfant et ses 

avatars ;un parcours de recherche, (Paris, Eres, 2004);   

- Ferrari, P, l’autisme infantile. que sais-je, (Point Delta, Liban, 2011) ; 

- Gillet, P, Neuropsychologie de l’autisme chez l’enfant, (De 

Boek, Bruxelles, 2013); 

- Oueld Taleb, M.Autisme et TSA ; quelle prise en charge en Algérie, 

(Ministère de la Santé, Alger, 2016); 

- Rogé, B, Autisme comprendre et agir : Santé éducation et insertion, 

(Paris, Dunod, 2008); 

ٍ

https://www.annajah.net/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D9%85-zoom-article-27876؛
https://www.annajah.net/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D9%85-zoom-article-27876؛
https://www.annajah.net/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D9%85-zoom-article-27876؛

