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 مشتخلص البخح :  

ىػػدؼ البحػػث إلػػر التعػػرؼ تمػػر مػػدم تطبيػػؽ معملمػػد ومعملمػػات التوحػػد لمممارسػػات     
جػػدةو ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ تػػـ اسػػتخداـ المبنيػػة تمػػر البػػراىيف مػػد بػػرامم التوحػػد بمحامظػػة 

المػػنيم الوصػػلد المسػػحدو وتمثمػػت أداة البحػػث مػػد اسػػتبانة تػػـ تطبيقيػػا تمػػر تينػػة  صػػدية 
( مػػرد مػػف معملمػػد ومعملمػػات الطمبػػة ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػد البػػرامم ٖٓٓمكونػػة مػػف  

التعمػيـو ووزارة العمػؿ والتنميػة الحكومية التابعة لػوزارة التعمػيـو والبػرامم ايىميػة التابعػة لػوزارة 
االجتماتيػػة بمحامظػػة جػػدةو و ػػد توصػػؿ البحػػث إلػػر تػػدد مػػف النتػػابم منيػػا  تلػػاوت اسػػتجابات 
تينة البحػث تمػر مػدم تطبػيقيـ لمممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف مػد بػرامم التوحػد مػا بػيف 

مػف  0ٓٓٗمػر ايداة ككػؿ  دابًما إلر أحياًناو وبمغ المتوسط الحسابد العاـ الستجابات العينة ت
أنػػو لالًبػػا مػػا يػػتـ تطبيػػؽ الممارسػػات الم ػػار إلييػػا مػػد ايداةو كمػػا بي نػػت  (و ممػػا يػػدؿ تمػػر٘

النتػػابم أف أبػػرز ااسػػتراتيجيات التػػػد يػػتـ تطبيقيػػا ىػػد  التعزيػػػزو تحميػػؿ الميمػػةو النمذجػػػةو 
ينػػة البحػػث تمػػر التمقػػيف(و وك ػػلت النتػػابم تػػف وجػػود مػػروؽ دالػػة إحصػػابي ا مػػد اسػػتجابات ت

ايداة تعزم لنوع المؤىؿ العممد لصالح حممة مؤىؿ الماجسػتير مػد التربيػة الخاصػةو مػد حػيف 
أنػػػو ال يوجػػػد مػػػروؽ دالػػػة إحصػػػابي ا تعػػػزم لمتويػػػر الجػػػنسو وتػػػدد سػػػنوات الخبػػػرةو والمرحمػػػة 

مبنيػة التعميميةو ومد اوء ىذه النتابم أوصر البحث بعقد دورات تدريبية تتناوؿ الممارسػات ال
تمػػر البػػراىيف لمعممػػد ومعممػػات الطمبػػة ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػد المراكػػزو والمػػدارسو 
والبرامم الحكوميػةو وايىميػة محامظػة جػدةو ومػنح حػوامز ماديػة ومعنويػة لممعممػيف والمعممػات 

 الذيف يقوموف بتطبيؽ الممارسات المبنية تمر البراىيف مد العممية التعميمية0 
 احية  معملمد ومعملمات التوحدو الممارسات المبنية تمر البراىيفو برامم التوحد0الكممات الملت
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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 (300) 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 4.00 out of 5 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  
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 :Introductionاملقدمة 

ُيعػػد التعمػػيـ الوسػػيمة ايولػػر لتطػػوير المجتمػػوو وُر يلػػوو ونمحػػظ ذلػػؾ التطػػور المممػػوس مػػد    
مجتمعات الدوؿ المتقدمػة التػد  طعػت  ػوًطا مػد مجػاؿ التعمػيـ  كونيػا اسػتثمرت ذلػؾ ب  ػراؾ 

يعػػػد المعملػػػـ حجػػػر  المعملػػػـ مػػػد مواكبػػػة االتجاىػػػات الحديثػػػةو وتطػػػوير البػػػرامم التعميميػػػة  ولػػػذا
ايسػػػاس مػػػد تمميػػػة التطػػػويرو ماتجاىاتػػػوو ومياراتػػػو تػػػنعكس ب ػػػكؿ وااػػػح تمػػػر المخرجػػػات 

 التعميمية0
و د سعت مراكز البحوثو والبػاحثوف إلػر إيجػاد أماػؿ الطػرؽ التػد تمكلػف العػامميف مػد 

ادييف وذوي الميداف التربوي مف تحقيػؽ أىػداؼ العمميتػيف التعميميػةو والتعمميػة لػدم الطمبػة العػ
ااتا ػػةو وُيعتبػػر ميػػداف التربيػػة الخاصػػة مػػف الميػػاديف التػػد ال ػػت اىتماًمػػا مػػف  بػػؿ مختصػػيفو 

( Autism Spectrum Disorderوجيػات متعػددة0 ويعتبػر مجػاؿ ااػطراب طيػؼ التوحػد  
تحػػدًيا أمػػاـ المعملمػػيف  كػػوف ىػػذه المعمومػػات تتويػػرو وتتبػػدؿ ب ػػكؿ مسػػتمرو ويتطمػػب ذلػػؾ مػػف 

يف أف يبقوا متابعيف حثيثيف لكػؿ المسػتجدات مػد البحػث العممػدو واالتجاىػاتو والقاػايا المعملم
ذات العال ة بتعميـ الطمبة مف ذوي ااطراب طيػؼ التوحػدو مبقػدر ميميػـ لمطمبػة تػزداد  ػدرتيـ 

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓتمر تعميميـ ب كؿ أماؿ  بوتتو 
مف ذوي ااطراب طيػؼ التوحػدو وميػـ وبالرلـ مف التقدـ الممحوظ مد طرؽ التدخؿ مو ايمراد 

طبيعػػة االاػػطراب لػػدييـو مػػ ف ااتا ػػات المرتبطػػة بااػػطراب طيػػؼ التوحػػد تبقػػر ليػػر  ابمػػة 
 (Frith, 2003          0لمتلسير إلر حد كبير  

ويبدو أف  حػؿ ىػذه المعاػمة يتمث ػؿ مػد التعػرؼ تمػر الطػرؽ العمميػةو واسػتخداـ الممارسػات   
اىيفو لكػػػف تطبيقيػػػا محلػػػوؼ بالتحػػػديات اليابمػػػة0 وميمػػػا يتعمػػػؽ باسػػػتخداـ المبني ػػػة تمػػػر البػػػر 

ػؿ أودـ وزمػالؤه  إستراتيجية ذات طػابو تممػد لتحديػد وتبنػد أسػاليب تقػـو تمػر البػراىيفو توص 
 ,Odom  إلػػػػر أف ىػػػػذا ايمػػػػر يتطمػػػػب جيػػػػوًدا دؤوبػػػػةو والمزيػػػػد مػػػػف الو ػػػػت اتماميػػػػا
Brantinger, Gersten, Horner, Thompson & Harris ,2005)0 

وتعتبر الممارسات المبنيػة تمػر البػراىيف مػد كامػة الميػاديف محػور اىتمػاـ المختصػيفو 
  و د برزت حديثًا مد مجاؿ التربية الخاصةو كما أنيا أحرزت تقدًما كبيرًا مد تطور ىذا المجػاؿ

إيجابيػة لمطمبػة مػف  لتمتُّعيا ب مكاني ة تأسيس برامم تعميمية ذات ماتميةو وتزويدنا بنتػابم أكثػر
ذوي ااتا ػػة0 لكػػف  اللابػػدة المحتممػػةو والمرجػػو ة مػػف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف تحػػدُّىا 
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 (Cook& Odom, 20130و  تجودة التنليذو ومداهو واستمراري  
لممممكػة العربيػة السػعودية  تسػعر وزارة التعمػيـ إلػر إتػادة  ٖٕٓٓوتما ًيا مو رؤيػة  

التابعػػػة ليػػػاو والت ػػػديد تمػػػر تطػػػوير بػػػرامم ذوي ااتا ػػػة لتقػػػديـ خػػػدمات  ىيكمػػػة القطاتػػػات
 المستليديف  لموصوؿ إلر المخرجات المرجوة0

وبنػػاء تمػػر مػػا سػػبؽو تتاػػح لنػػا أىميػػة اسػػتخداـ الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف  
 الاػػطراب طيػػؼ التوحػػد  لػػذا جػػاء ىػػذا البحػػث ليسػػمط الاػػوء تمػػر وا ػػو اسػػتخداـ المعملمػػيفو

 والمعملمات لمممارسات المبنية تمر البراىيف0
  Research Problem مصكلة البخح

ُيعد ااطراب طيؼ التوحد أحد االاطرابات النمابية العصبيةو حيث يػتـ ت ػخيص مػرد مػف 
 خًصػػا بااػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػد الواليػػات المتحػػدة ايمريكيػػةو وذلػػؾ بحسػػب مركػػز  ٜ٘بػػيف كػػؿ 

 ,Center for Disease Control and Preventionنيػا  اػبط ايمػراضو والو ايػة م
2014  0) 

وتتعدد طرؽ التدخؿ العالجد تمر حاالت ااطراب طيؼ التوحد ومًقػا لططػر النظريػة           
تعػد الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف ىػد ايسػاس الػذي ينبوػد والعممية التد انبثقت منيػا0 و 

تتمػػاد تميػػو مػػد تصػػميـ بػػرامم تعميميػػة لػػذوي ااػػطراب طيػػؼ لممعملمػػيف ومقػػدلمد الخػػدمات اال
الرلـ مػػف أىميتيػػا مػػ ف معظػػـ معملمػػد التربيػػة الخاصػػة يتمقػػوف القميػػؿ مػػف التػػدريب التوحػػدو وبػػ

تمييػػا لتػػدريس الطمبػػة مػػف ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػدو كمػػا أف ايدبيػػات المقدمػػة مػػد إتػػداد 
 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓوتتو المعملميف مد ىذا المجاؿ تكاد تكوف نادرة  ب

ومف خالؿ اطالع الباحثػة تمػر الميػداف التربػوي نظري ػا وتممي ػاو مقػد لمسػْت           
 مػػػة الػػػوتد الكػػػامد لػػػدم معممػػػد التوحػػػد تجػػػاه أىميػػػة الممارسػػػات المبنيػػػة تمػػػر البػػػراىيفو 
وماتميتيػػػاو وكيليػػػة اسػػػتخداميا ومػػػؽ المعػػػاييرو وتػػػدند مسػػػتوم ايداء المينػػػد لػػػدم بعػػػض 

مميف والمعمماتو واستخداميـ لممارسات محدودة اتتادوا تميياو أو استخداميـ لممارسػات المع
نا بةو أو لير مثبتة اللاتميةو وتمؾ المؤ ػرات ت ػير إلػر امتقػار الميػداف لمتوجػو إلػر االتجػاه 
الحديث مد تعمػيـ ذوي ااػطراب طيػؼ التوحػد0 كمػا تبػيف لمباحثػة أف ىنالػؾ نقًصػا وااػًحا مػد 

و وايبحاث التد تناولت الممارسات المبنية تمر البراىيف لذوي ااػطراب طيػؼ التوحػد الدراسات
                  مد العالـ العربد0 
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وتمر اوء ما تقدـ تأتد مكرة البحث التد تيػدؼ إلػر  يػاس مػدم تطبيػؽ الممارسػات 
وتال تيػا بػبعض المبنية تمر البراىيف مف ِ َبػؿ معملمػد ومعملمػات ذوي ااػطراب طيػؼ التوحػدو 

 المتويرات التد تؤثر تمر مدم استخداميا0
ومػػف ىنػػا تبمػػورت م ػػكمة البحػػث مػػد التسػػاؤؿ الػػربيس التالد  مػػا مػػدم تطبيػػؽ        

معملمد ومعملمات التوحػد لمممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف مػد بػرامم التوحػد بمحامظػة 
 جدة؟ 

  Objectives of research أٍداف البخح
ييدؼ البحث الحالد إلر مػا يمد الك ػؼ تػف الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف ايكثػر        

 استخداًما واي ؿ استخداًما مف  بؿ معممد التوحد0

  Importance of research أٍنية البخح
تمث مػػػت أىميػػػة البحػػػث مػػػد جػػػانبيف  الجانػػػب ايوؿ ايىميػػػة النَظري ػػػةو والجانػػػب الثػػػاند 

 .األٍنية التطبيقية

 األٍنية اليظزية:

  تكمػػف أىميػػة البحػػث مػػد أىميػػة المواػػوع المتعمػػؽ بالممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيفو
 0والتعرؼ تمر مدم تطبيؽ معملمد ااطراب طيؼ التوحد لمممارسات مد المجتمو المحمد

  تأتد أىميتو مد كونيا الدراسة ايولر مف نوتيا حسب تمـ الباحثة  حيث لـ تتوصػؿ إلػر
 0سة تربية سابقة تقيس مدم تطبيؽ الممارسات المبنية تمر البراىيفأي درا

  تكمػػػف أىميػػػة البحػػػث مػػػد الك ػػػؼ تػػػف أكثػػػر الممارسػػػات اسػػػتخداًما مػػػف ِ َبػػػؿ المعملمػػػيف
والمعملمات مو الطالب ذوي ااطراب طيؼ التوحدو وأ ميما استخداًما مػد الميػداف0 ويتو ػو 

العربيةو و د يكوف مرجًعا مػد مجػاؿ الممارسػات أف يمثؿ البحث إاامة تممية إلر المكتبة 
 0المبنية تمر البراىيف لذوي ااتا ة

 األٍنية التطبيقية:

تتجمػر أىميػة البحػػث مػف الناحيػة التطبيقيػػة مػد إمػادة أصػػحاب القػرار مػف وزارة التعمػػيـو       
ؽ بػػرامم ووزارة العمػػؿ والتنميػػة االجتماتيػػة تمػػر واػػو إجػػراءاتو واتخػػاذ  ػػرارات خاصػػة بتطبيػػ

تقػػـو تمػػر أسػػاس الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف مػػد المػػدارسو والمراكػػز الخاصػػة بػػذوي 



 ............................................... دى تطبيق معلِّمي ومعلِّمات التوحد للممارسات المبنية على البراهينم

- ٖٛٛ - 

ااطراب طيؼ التوحدو وتزويد الباحثيف والعامميف مد مجاؿ ااػطراب طيػؼ التوحػد بػأداة بحػث 
مقننػة تمػر البيبػة السػعودية  لمعرمػة درجػػة اسػتخداـ الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيفو ومػػف 

ؿ أف يسيـ ىذا البحث مػد تطػوير منػاىم كميػة التربيػةو وتػوجيييـ لالتجػاه الحػديث مػد المأمو
التعميـو ودمو الميتميف بعقػد مػؤتمرات وورش تمػؿ تدريبيػة وبػرامم حػوؿ مواػوع الممارسػات 

 المبنية تمر البراىيف0
  Research Limitaions حدود البخح

تطبيؽ الممارسات المبنيػة تمػر البػراىيف ا تصر البحث تمر تناوؿ مواوع  احلدود املوضوعية:
 لذوي ااطراب طيؼ التوحد0

 ـ0ٜٕٔٓىػ/ الموامؽ ٓٗٗٔتـ تطبيؽ ىذا البحث خالؿ اللصؿ الثاند لعاـ  احلدود الزماىية:
 ػمؿ ىػذا البحػث معممػد التوحػد مػد مراكػزو ومػدارسو وبػرامم ذوي ااػطراب  حلدود املكاىية:ا

 طيؼ التوحد بمحامظة جدة0
  of reserch Termonolgy لبخحمصطلخات ا

  (Autism Teacher) معلِّه/معلِّنة التوحد
تعّرؼ الباحثة معّمـ التوحد بأنو  ال خص الذي يحمؿ درجػة البكػالوريوس مػد تخصػص        

ويقـو بتقديـ البرامم التربوية لذوي ااطراب طيػؼ التوحػد مػد مؤسسػة  ااطراب طيؼ التوحدو
 طيؼ التوحد0 تقدلـ خدماتيا لذوي ااطراب

ويعر ؼ إجرابي ػا بأنػو  ال ػخص الحاصػؿ تمػر مؤىػؿ تممػد مػد التربيػة الخاصػةو ويقػـو        
 بالتدريس لمطمبة ذوي ااطراب طيؼ التوحد مد المؤسسات الحكومية وايىمية بمحامظة جدة0

 (:Autism Spectrum Disorder  اضطزاب طيف التوحد
 Autism Society of Americaيكيػػة التوحػػد تعػػرلؼ جمعيػػة التوحػػد ايمر         
  ااطراب نمابد تصبد يظير مد مراحؿ الطلولة المبكرةو ويؤثر تمػر ميػارات ( بأنوٕٛٔٓ 

 التواصؿ والتلاتؿ مو اآلخريف0
اللػػرد الػػذيف تػػـ ت خيصػػو بااػػطراب طيػػؼ التوحػػد بنػػاء تمػػر  ويعػػر ؼ إجرابي ػػا بأنػػو         

لرسػميةو والممتحػؽ بمػدارسو أو مراكػزو أو معاىػد تقػدـ خػدماتيا االختبارات الرسميةو أو لير ا
 لذوي ااطراب طيؼ التوحد0
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 (:Evidence-based practices) املنارسات املبيية على الرباٍني
  التػدخالتو أو المنػاحد/ المنػاىم تعر ؼ الممارسات المبنية تمر البراىيف تمػر أنيػا      

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓحوث المتكررة  بوتتو التد وجدت أنيا ماتمة مف خالؿ الب
تمػػػؾ ااسػػػتراتيجيات التػػػد أثبتػػػت ماتميػػػة   مػػػد ىػػػذا البحػػػث بأنيػػػا إجرابيػػػاً وتعػػػر ؼ       

اسػػتخداميا لػػذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػف خػػالؿ دراسػػات تاليػػة الجػػودة تسػػتند إلػػر الػػدليؿ 
 العممدو ويتـ التعبير تنيا مف خالؿ أداة البحث0

 اإلطاراليظزى

متويرات الجوىرية والػدتـ والجيػود المبذولػة مػد مجػاؿ التربيػة الخاصػة مػف  بػؿ نتيجة ل
المؤسساتو والجيات الحكوميػةو والتطػورات التػد طػرأت تمػر الصػعيد العػالمدو وكلمػت حقػوؽ 
ذوي ااتا ةو وصانت كرامتيـو وتممت تمر تحقيؽ المساواة مد اللرص بيف جميو ايمػراد مػد 

اتيـو ساىـ كؿ ذلػؾ مػد تطػور مسػيرة التربيػة الخاصػةو ماليػدؼ مػف المجتمو بعيًدا تف اختالم
مساندة ذوي ااتا ة وتقديـ الخدمات ليـو ىو الوصوؿ بيـ إلػر تأديػة ميػارات الحيػاة اليوميػة 
باستقالليةو ولتحقيؽ ىذه ايىػداؼ يتطمػب ذلػؾ تطبيػؽ ممارسػات مبنيػة تمػر البػراىيف بميػداف 

د ظيػػر االىتمػػاـ مػػد تطبيػػؽ الممارسػػات مػػد بػػرامم التوحػػدو التربيػػة الخاصػػة0 ومػػد و تنػػا الحػػال
 التابعة لوزارة التعميـو ووزارة العمؿ والتنمية االجتماتية0

 املنارسات املبيية على الرباٍني احملور األول :

 تعزيف املنارسات املبيية على الرباٍني: .1

قػر دتًمػا جيػًدا ي ير مصطمح الممارسات المبنية تمر البػراىيف إلػر الممارسػات التػد تم
مػػف ايدلػػة والبػػراىيف التجريبيػػة القويػػةو والتػػد ُينتظػػر أف تػػؤدي إلػػر نتػػابم متسػػقة ومتو عػػة 
لممػػتعمـو وت ػػير إلػػر وجػػود تال ػػة سػػببية أو وظيليػػةو أو تنطػػوي تمػػر أدلػػة تػػدؿ تمػػر إمكانيػػة 

ايخػرم  استخداـ إجراء الابط التجريبدو الذي مف  أنوو إف تـ تطبيقوو أف يستبعد التلسػيرات
 (.Singer, Agran, & Spooner, 2017لمنتابم  
وتعػرؼ الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف بأنيػا تمػػؾ العمميػػات وااجػػراءات التػػد تخاػػو        

لمراجعات د يقة مف  بؿ الباحثيف المتخصصيفو باااامة إلػر تػدد مػف المعػايير ايخػرم التػد 
خػػػالص سػػػيكوف ليػػػا أثػػػ ر إيجػػػابد مػػػد تحقيػػػؽ النتػػػابم اايجابيػػػة تنػػػدما تطبػػػؽ بموثو يػػػة وان

 Simpson, La Cava, & Graner, 2004.) 
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 معايري املنارسات املبيية على الرباٍني: .2

 National( ٕٓٔٓاتتمد المركػز الػوطند لمتنميػة المينيػة بااػطرابات طيػؼ التوحػد  

Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders [NPD] 
يير التالية لمممارسات المبنية تمر البراىيفو لكد تعتبر ممارسة  ابمة تمػر ايدلػة لطمػراد المعا

مف ذوي ااطراب طيؼ التوحدو ميجب أف ترتكػز اللعاليػة تمػر البحػوث التػد خاػعت لمراجعػة 
 اي راف مد المجالت العممية باستخداـ 

  ودة تاليػػة تسػػتخدماف دراسػػات التصػػميـ الع ػػوابد أو  ػػبو التجريبػػد  دراسػػتيف ذات جػػ
 تصميـ المجموتة الع وابية أو  بو التجريبية(0

   دراسػػات تصػػميـ الحالػػة الواحػػدة  ت ػػترط ىػػذه الدراسػػات أف يقػػـو ثالثػػة مػػف البػػاحثيف أو
المجموتػػػات البحثيػػػة بػػػ جراء خمػػػس دراسػػػات تاليػػػة الجػػػودة تسػػػتخدـ تصػػػميـ الحالػػػة 

 الواحدة(0
  يػػاـ ثالثػػة بػػاحثيف مختملػػيف تمػػر اي ػػؿ أو ثالثػػة الجمػػو بػػيف البػػراىيف أو ايدلػػة  ت ػػترط 

مجموتات بحثية مختملة تمر اي ؿ ب جراء دراسة واحػدة تاليػة الجػودة باسػتخداـ تصػميـ 
المجموتػػة الع ػػوابية أو  ػػبو التجريبيػػة0 وثػػالث دراسػػات تاليػػة الجػػودة تسػػتخدـ تصػػميـ 

 National لػة الواحػدة(0الحالة الواحدة مف بيف دراسػات التصػميـ الجماتيػة أو ذات الحا

Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders 

[NPD-ASD], 2010)0 
 أىواع املنارسات املبيية على الرباٍني:  .3

ترم الباحثة أنو ليس ىناؾ نوع واحد مف البرامم مثالد مو جميو المتعممػيف مػف ذوي  
ـ و ػػدراتيـو ونقػػاط القػػوة لػػدييـو ويف كػػؿ ااػػطراب طيػػؼ التوحػػدو وذلػػؾ الخػػتالؼ ميػػاراتي

 خص مف ذوي ااطراب طيؼ التوحد مريد مف نوتوو ميجب أف يكػوف التػدخؿ مريػًدا لكػؿ 
مردو مد حيف أف ىنػاؾ مجموتػة مػف الممارسػات التػد أثبتػت ماتميػة اسػتخداميا مػو ذوي 

تدخؿ لكػؿ ااطراب طيؼ التوحد لمساتدتيـ تمر تطوير ميارات متعددةو وتستند أىداؼ ال
 طالب إلر المستوم النمابد ونقاط  وتوو باااامة إلر أولويات ايسرة0 
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   Promoting التلقني 0ٔ
تتامف إجراءات التمقيف أي مساتدة مقدمػة لممػتعمـو السػتخداـ ميػارة معينػة لمسػاتدتو       

      ( ٔ  تمػػر اكتسػػاب سػػموؾ أو ميػػارة مسػػتيدمة أو االنخػػراط بيػػا0 ويتاػػمف التمقػػيف تػػدة أنػػواع 
التمقيف الجسديو وذلؾ بمساتدة المتعمـ تمر تأدية السموؾ المستيدؼ مف خػالؿ مسػؾ يػد أو 
جسػػد المػػتعمـو وأداء السػػموؾ المسػػتيدؼ بأكممػػوو ويسػػمر تمقيًنػػا  ػػاماًلو أو لمػػس يػػد أو جسػػد 

ويكػوف  ( التمقػيف الملظػدوٕالمتعمـ والقياـ بجزء مف السموؾ المستيدؼ ويسمر تمقيًنا جزبي ا0  
( التمقػػيف ٖمػػف خػػالؿ للػػظ كممػػة أو جػػزء مػػف الكممػػة لمسػػاتدة المػػتعمـ تمػػر أداء الميػػارة0  
( التمقػػيف ٗاايمػػابدو ويكػػوف ب تطػػاء المػػتعمـ تمميًحػػا باا ػػارة لمسػػاتدتو تمػػر أداء الميػػارة0  

المكػػاندو ويكػػوف مػػف خػػالؿ واػػو المػػاد التعميميػػة مػػد مكػػاف يسػػاتد المػػتعمـ تمػػر االسػػتجابة 
 (0ٕٚٔٓحيحة  الخطيبو الص

  Time delay التأخري الزمين 0ٕ
تعتبػػر إسػػتراتيجية تػػأخير الو ػػت مػػف الممارسػػات المسػػتخدمة لتال ػػد اسػػتخداـ التمقػػيف 
ب ػػكؿ منيجػػد أثنػػاء أداء اين ػػطة التعميميػػة0 ممػػو ىػػذا ااجػػراءو يحػػرص المعمػػـ تمػػر تػػومير 

ينػػات إاػػامية0 وىنػػاؾ نوتػػاف مػػف تػػأخير زمنػػد  صػػير بػػيف التعمػػيـ ايولػػد وأي تعميمػػات أو تمق
إجراءات تأخير الو ت  المتدرجةو والثابتةو ممو التأخير الزمند التدريجدو يزيػد المعمػـ تػدريجي ا 
مػػف و ػػت االنتظػػار بػػيف التعمػػيـ وأي تمقينػػات يمكػػف اسػػتخداميا لمحصػػوؿ تمػػر اسػػتجابة مػػف 

معمػػـ مثيػػرًا موري ػػا تقػػب المػػتعمـ مػػف ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد0 معمػػر سػػبيؿ المثػػاؿو يقػػدـ ال
 يامو بالتوجيو أو التعميـ مد حالة بدء المتعمـ المصاب بااطراب طيؼ التوحد مد تعمػـ ميػارة 
مػػا0 وتنػػدما يصػػبح المػػتعمـ أكثػػر خبػػرة مػػد اسػػتخداـ الميػػارةو يزيػػد المعمػػـ تػػدرجي ا مػػف و ػػت 

و ميػتـ دابًمػا اسػتخداـ مقػدار االنتظار بيف التعميـ والتمقيف0 أما مد حالة التػأخير الزمنػد الثابػت
زمند ثابت بيف التعميـ والتمقيفو حيث يصبح المتعمـ أكثر كلاءة مد استخداـ الميػارة الجديػدة0 

 ( Wong et al., 2014ودابًما ما ُيستخدـ التأخير الزمند باال تراف مو إستراتيجية التمقيف  
   Task analysis حتليل املَنة 0ٖ

ة الميارة إلر أجزاء أصور  ابمػة لمتعمػيـو بحيػث يكػوف النػاتم يعَرؼ تحميؿ الميمة بتجزب
منيػػا سمسػػمة مػػف الخطػػوات المتتابعػػةو ويكػػوف أداؤىػػا ىػػو إتمػػاـ يداء الميمػػة كاممػػة  بوتػػتو 

(0 ولالًبػػا مػػا تسػػتخدـ ىػػذه ااسػػتراتيجية مػػد تعمػػيـ ميػػارات الحيػػاة اليوميػػة0 ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ
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تقدير مدم  ابميتو لمتحقيػؽ0 ويمكلػف المعمػـ مػف وبدوف استخدامو  د يصعب تحقيؽ اليدؼ أو 
تعميـ الميارة ب كؿ متسمسؿ ومنطقد وتحديد الميارات التد يجب اكتسابيا لمقيػاـ بػتعمـ سػموؾ 

 (0ٕٛٔٓآخر  الزارعو 
 : Reinforcementالتعزيز اإلجيابي  .4

يعػػرؼ التعزيػػػز اايجػػػابد تمػػػر أنػػػو أي  ػػػدء يتبػػو السػػػموؾ يػػػؤدي إلػػػر المحامظػػػة تمػػػر 
سموؾ أو زيادة حدوثوو مقد يكوف الثناء تمػر إكمػاؿ ميمػة سػبًبا لتكػرار السػموؾ مػد المسػتقبؿو ال

أو لمحلاظ تمر مستواه الحالد تند بعػض الطمبػةو أمػا بالنسػبة لمطمبػة اآلخػريف مقػد ال يكػوف لػو 
(0 كما يعػرؼ التعزيػز اايجػابد تمػر أنػو ٕٓٔٓ/ ٕٚٓٓأي تأثير تمر السموؾ  ىيلمف وأاليموو 

امة أي مثير بعد السموؾ لزيادة احتماؿ حػدوث السػموؾ المرلػوب ميػو0 ويعػد التعزيػز اايجػابد إا
 (0  ٕٚٔٓأكثر استخداًما مف التعزيز السمبد مد برامم تحميؿ السموؾ التطبيقد0  الخطيبو 

   Discrete tiral teaching التدريب باحملاوالت امليفصلة 0٘
ر تلػػاتالت مرديػػة  واحػػد إلػػر واحػػد( يوجييػػا يعتمػػد التػػدريب بالمحػػاوالت المنلصػػمة تمػػ

المعمػػػـو حيػػػث يبػػػدأ المعمػػػـو مػػػد ىػػػذه التلػػػاتالتو باسػػػتخداـ مثيػػػر الستحاػػػار اسػػػتجابة مػػػف 
المػػػتعمـو والتػػػد لالًبػػػا مػػػا تكػػػوف ميػػػارة مسػػػتقمةو تمثػػػؿ تنصػػػرًا مػػػف حصػػػيمة سػػػموكية أكبػػػر 

 Stahmer, rieth, lee, reisinger, mandell& connell, 2015 0 وىػػد)
سػػتراتيجية تعمػػيـ مسػػتندة إلػػر تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػدو لتعمػػيـ المػػتعمـ إتقػػاف ميػػارة وسػػموًكا إ

معقػًدا تػف طريػػؽ إتاحػة مػػرص منلػردة ومتكػررة لممارسػػة الميػارة والسػػموؾ0 ويتاػمف التػػدريب 
(و ومػا يتبػو أو Behavior(و والسػموؾ  Antecedentبالمحاوالت المنلصػمة المثيػر القبمػد  

(و حيػػث تبػػدأ كػػؿ محاولػػة تعمميػػة بتقػػديـ المعمػػـ مثيػػرًا  بمػػد Consequence  يعقػػب السػػموؾ
ذا لػـ يػتعمـ الطالػب القيػاـ باالسػتجابة الصػحيحةو يقػـو  ليستحث استجابة معينة مف المتعمـ0 وان
المعمـ بتقديـ المثيػر التمييػزي مػو التمميحػات أو التمقػيف الجسػدي0 وتنػدىاو يسػتجيب المػتعمـ0 

ذا كانػت االسػتجابة م ذا استجاب المت عمـ ب كؿ صحيحو يقدـ المعمـ التعزيػز لمطالػب مبا ػرًةو وان
لير صحيحةو يقػـو المعمػـ باسػتخداـ أحػد إجػراءات تصػحيح الخطػأ0 وتتمثػؿ إجػراءات التػدريب 
بالمحاوالت المنلصػمة مػد التأكػد مػف امػتالؾ الطالػب الدامعيػة لمم ػاركة مػد الػتعمـو والحصػوؿ 

الب لمالحظػة المثيػر المناسػب تنػد تقديمػو ليػـو وذلػؾ مػف خػالؿ اػبط تمر انتباه وتركيز الط
التػػدريسو كمػػا يجػػب اسػػتخداـ المثيػػرات القبميػػة اي ػػرب لمطبيعػػةو منيػػا تنػػد تعمػػيـ كػػؿ ميػػارة 
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 (0  ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ بوتتو 
 :Antecedent-based intervention التدخل املبين على املجريات القبلية 0ٙ

لمبنيػػػة تمػػػر المثيػػػرات القبميػػػة مجموتػػػة متنوتػػػة مػػػف تتاػػػمف إسػػػتراتيجية التػػػدخالت ا
التعػػػديالت التػػػد يػػػتـ إجراؤىػػػا تمػػػر البيبػػػة أو السػػػياؽ مػػػد محاولػػػة لتوييػػػر سػػػموؾ الطالػػػب أو 
ت كيمو0 وتادة ما يتـ تنليذ تمؾ ااستراتيجية بعد إجراء تقييـ السػموؾ الػوظيلد الػذي يمكػف أف 

و جنًبػا إلػر جنػب مػو الظػروؼ البيبيػة التػد يساتد مد تحديد وظيلة السموؾ لير المرلوب ميو
ارتبطت بمرور الو ت بذلؾ السموؾ0 وبمجرد تحديد العوامؿ التػد  ػد تعػزز السػموؾ المػزتم مػد 

تعػديؿ البيبػة أو  إسػتراتيجية التػدخؿ المبنػد تمػر المثيػرات القبميػة مػف أجػؿ البيبػةو يػتـ تنليػذ
 موؾ0 وت ػمؿ أىػـ إجػراءات ذلػؾ التػدخؿالن اطو بحيث ال يؤدي ذلؾ العامػؿ بعػد ذلػؾ إلػر السػ

تعػػػديؿ اين ػػػطة أو المػػػواد التعميميػػػة أو الجػػػدوؿ الزمنػػػدو وااتػػػداد المبكػػػر لمطػػػالب لطن ػػػطة 
القادمػػةو وتنويػػو  ػػكؿ أو مسػػتوم صػػعوبة أو ترتيػػب خطػػوات التػػدريس أثنػػاء أداء اين ػػطة 

ثػػراء البيبػػة مػػف أجػػؿ تقػػديـ المزيػػد مػػف التمقينػػات المع دلػػة أو الوصػػوؿ إلػػر مػػواد التعميميػػةو وان
إاػػامية  مثػػؿ اا ػػارات البصػػريةو والوصػػوؿ إلػػر المثيػػرات الحسػػية(و وتعػػديؿ جػػداوؿ التمقػػيف 

 (Wong et al., 20140والتعزيز  
   Cognitive behavioral intervention التدخل الشلوكي املعزيف 0ٚ

اكمو ب ػػكؿ ىػػو نػػوع مػػف أنػػواع العػػالج النلسػػد لمسػػاتدة المتمقػػد تمػػر التعامػػؿ مػػو م ػػ
أماؿو وتحسيف حياتوو مف خالؿ تعميمو كيػؼ يلكػر ب ػأف أمكػاره وم ػاتره وسػموكوو وتوجيػو 
سػػموكو مػػد االتجػػاه الصػػحيحو ومػػف خػػالؿ أسػػاليب التحػػدث إلػػر الػػذاتو وتوجيػػو الػػذات  ويبػػر 

(0 ولالًبػػػا مػػػا يعػػػاند اي ػػػخاص ذوو ااػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد مػػػف ٕٗٔٓ/ ٕٚٓٓوبمػػػوتسو 
ميػػػـ م ػػػاترىـو وأمكػػػارىـو وسػػػموكياتيـو وكيليػػػة ارتبػػػاطيـ بػػػبعضو صػػػعوبات مػػػد التبصػػػر و 

ويتطمب التػدخؿ السػموكد المعرمػد ميػارات ذىنيػة وأكاديميػة ومعرميػة وتواصػمية اػمف النطػاؽ 
سػػنواتو ومسػػتوم  ػػراءة يتوامػػؽ مػػو الموػػة المكتوبػػةو  ٙالمتوسػػط لػػطداءو أي مػػا يقػػارب الػػػ 

التدخؿ مد  ػكؿ مجموتػة0 وتتػراوح مػدة الجمسػة  وميارات التأىب لممجموتة مد حاؿ استخداـ
 ,Musseyد يقة   ٜٓد يقةو بينما مد الجمسة الجماتية ما يقارب  ٓٙإلر  ٘ٗاللردية بيف 

Dawkins& AFIRM Team, 20170) 
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 Defferntial reinforcement of التعزيز التفاضلي أو غري املتوافق، أو سـلو  خخـز    0ٛ

Alternative Incompatible, or Other Behavior  
عػػد التعزيػػز التلااػػمد تطبيًقػػا لعمميػػة التعزيػػز مػػف خػػالؿ تعزيػػز تػػدـ حػػدوث السػػموؾ ليػػر يُ 

المرلػػوب ميػػوو أو تعزيػػز السػػموكيات ايكثػػر وظيليػػة أو ليػػر متوامقػػة مػػو السػػموؾ السػػمبد 
 Savage& AFIRM Team, 20170) 

  Exercise الزياضية التناريً 0ٜ
 مػف لمحػد كوسػيمة البػدند الجيػد مػد زيػادة تتاػمف إسػتراتيجية الريااػية التمػاريف عدت   

 البدنيػػة الميا ػػة مسػػتوم زيػػادة مػػو المناسػػبةو السػػموكيات زيػػادة أو الم ػػكمةو السػػموكيات
 مػد محػددة زمنيػة متػرة المتعممػوف يقاد ااستراتيجية ىذه وباستخداـ0 الحركية والميارات

 البدنيػة التمػاريف جمسػات تبػدأ مػا لًبػاولا0 منػتظـ أسػاس تمػر لػو مخطػط بدند ن اط أداء
 الػػركض مثػػؿ  اليوابيػػة اين ػػطة ت ػػمؿ و ػػد التيدبػػةو بأن ػػطة وتنتيػػد ااحمػػاءو بتمػػاريف
 أو المومقػػة ايمػػاكف مػػد أداؤىػػا يمكػػف التػػد التمػػدد أو القػػوة وتمػػاريف( والسػػباحة والقلػػز

 Wong et  ابيػةالم التمػاريف بػرامم تنليػذ يمكػف حيػث السباحةو حماـ مد أو الملتوحةو
al., 20140) 

  Extinction اإلطفاء 0ٓٔ
ي ير ااطلاء إلر حجب التعزيز تف سموؾ تـ المحامظة تميو مػف خػالؿ تعزيػزه سػابًقاو 
مػػػ ذا أراد المعمػػػـ إزالػػػة سػػػموؾ معػػػيف يجػػػب تميػػػو التأكػػػد مػػػف تػػػدـ وجػػػود معػػػزز بعػػػد السػػػموؾ 

ااطلػاء معػااًل ينػواع معينػة مػف  المستيدؼ0 ولالًبػا مػا يػتـ تعزيػزه مػف خػالؿ االنتبػاهو ويعتبػر
السػػموؾ التػػد ال تػػؤثر تمػػر سػػالمة اللػػرد واآلخػػريفو مثػػؿ إيػػذاء الػػذات والعػػدواف0 ويجػػب أف 
يستخدـ بعناية لتجنػب تعزيػز السػموكيات ليػر المرلػوب مييػاو وأف يكػوف المعممػوف تمػر بينػة 

 (0  ٕٛٔٓ/ٕٛٓٓمف اآلثار الجانبية المحتممة لإلطلاء  س يرماف وىوؿو 
  Functional behavior assessment التقييه الوظيفي للشلو  0ٔٔ

يعرؼ التحميؿ الػوظيلد لمسػموؾ بأنػو معرمػة وظيلػة السػموؾ ليػر المرلػوب ميػوو وتعمػيـ 
(0 كمػا يعػرؼ بأنػو معرمػة ٕٗٔٓاللرد السموؾ البديؿ والمناسب لتحقيؽ نلػس اليػدؼ  محمػدو 

سػموؾ والمثيػرات ايخػرمو وي ػمؿ ذلػؾ التعػرؼ ما وراء السموؾو وييدؼ إلر ميـ العال ة بيف ال
تمػػر مصػػدر التعزيػػز الػػذي يحػػدث السػػموؾ الم ػػكؿو والػػدامو ايساسػػد لمسػػموؾ0 وييػػدؼ ىػػذا 
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إلػػر التعػػرؼ تمػػر تحقيػػؽ لػػرض معػػيف بالنسػػبة لػػو0 ويعتبػػر جمػػو  -مػػد ايسػػاس  -التحميػػؿ 
مػـ جمعيػا مػف مصػادر البيانات تنصرًا أساسػي ا مػد التقيػيـ الػوظيلد لمسػموؾو ويجػب تمػر المع

متعددة بمػا مييػا المقػابالت الرسػمية وليػر الرسػميةو والمالحظػة المبا ػرةو ومراجعػة السػجالت 
بمػا مييػػا السػػجالت الطبيػةو واالختبػػاراتو والتقػػاريرو وخطػػة الخػدمات ايسػػريةو ومقيػػاس تقػػدير 

 (Kearney, 20150السموؾ  
 Functional communication التــــدريب علــــى التوافــــل الــــوظيفي 0ٕٔ

training  
يواجو المتعمـ مف ذوي ااػطراب طيػؼ التوحػد صػعوبة التواصػؿ مػو مػف حولػو والتعبيػر 
تػف احتياجاتػػوو ولػذلؾ يقػػـو بسػموكيات ليػػر مرلوبػةو وتػػادًة مػا تكػػوف ىػذه السػػموكيات ناتجػػة 
تػػف ااحبػػاط مػػف تمػػؾ الصػػعوبة0 وييػػدؼ التػػدريب تمػػر التواصػػؿ الػػوظيلد إلػػر تحديػػد طريقػػة 

ـ  تعميمػػو طريقػػة التواصػػؿ  ليػػر المرلػػوب مييػػا التػػد يظيرىػػا المػػتعمـ بيػػدؼ التواصػػؿو وِمػػْف ثَػػ
بديمةو سواء كانت طريقة للظيػة أو ليػر للظيػة تتػيح لممػتعمـ الوصػوؿ إلػر احتياجاتػو بطريقػة 
أكثر  بػواًلو ويعتبػر نظػاـ التواصػؿ بتبػادؿ الصػور  بػيكس( مػف ايمثمػة تمػر التواصػؿ الػوظيلد 

 Griffin& AFIRM Team, 20170) 
  Modeling الينذجة 0ٖٔ

تعرؼ النمذجة بأنيا تمميػة تيػدؼ إلػر توييػر سػموؾ اللػرد بعػد مالحظتػو ل ػخص آخػر 
(0 و بػػؿ أف يقػػـو المعمػػـ Kearney, 2015يػػؤدي نلػػس السػػموؾ بػػداًل مػػف أدابػػو  خصػػي ا  

مػف التقميػدو  باستخداـ النمذجةو يجب أف يتأكد أف المتعمـ يمتمؾ الميػارات القبميػة حتػر يػتمكف
لػر نتػابم السػموؾو  وتتامف ىذه الميارات  درة المتعمـ تمر االنتباه إلػر السػموؾ المسػتيدؼ وان
واالحتلػػاظو وتػػذكر الميػػارة لمػػدة طويمػػةو واالسػػتخراج الحركػػدو بحيػػث يتػػرجـ المػػتعمـ الرمػػوز 

 (0 ٕٚٔٓالمخزونة مد الذاكرة إلر سموؾ مالبـ  الخطيبو 
   Self management إدارة الذات 0ٗٔ

ُيعد الدتـ الخارجد أو التدخالت السموكية الخارجية ارورية لتأسػيس سػموكيات جديػدة 
أو تحسيف سموكيات مكتسبةو وبمجرد إرساء تمؾ السموكيات المستيدمةو يجػب تمػر التربػوييف 
التخطػػػػػيط لكيليػػػػػة انتقػػػػػاؿ إدارة السػػػػػموؾ خارجي ػػػػػا إلػػػػػر اادارة الذاتيػػػػػة  س ػػػػػيرماف وىػػػػػوؿو 

تتامف إدارة الذات تدة إستراتيجياتو منيا المرا بة الذاتيػةو ميقػـو المػتعمـ (0 و ٕٛٔٓ/ٕٛٓٓ
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بتسػػجيؿ تػػدد مػػرات حػػدوث السػػموؾو وطػػوؿ اللتػػرة الزمنيػػة لحػػدوث السػػموؾ الػػذي يصػػدر منػػوو 
والتقييـ الذاتدو بحيث يقارف التوير مد السموؾ بمعايير محػددة لمسػموؾ لتحديػد إف كػاف ىنالػؾ 

دة أداء السموؾو والتعزيز الذاتدو وذلؾ بتعزيز أنلسيـ تنػد أداء السػموؾ تقدـ أو الو وتقييـ جو 
 (0 ٕٗٔٓ/ ٕٛٓٓالمناسب  بيرانجمو وجولياندو 

   Naturalistic intervention التدخل الطبيعي 0٘ٔ
يبدأ التدخؿ الطبيعد بمبادرة المتعمـ بالتواصػؿو ويػتـ إجػراء جمسػات التػدخؿ دوف كرسػد 

مؼ المتعمـ خػالؿ الجمسػة التدريبيػةو والسػماح لػو بػأف يػتعمـ التواصػؿ وطاولةو وانقياد المعمـ خ
(0 وبمرا بة اىتمػاـ المػتعمـ وتنظػيـ العمميػة ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓمف خالؿ اللرص الطبيعية  بوتتو 

التعميميػػة حػػوؿ ىػػذه االىتمامػػاتو واسػػتخداـ المػػواد التػػد تصػػادؼ المػػتعمـ يومي ػػاو تمػػر سػػبيؿ 
ير ػػاـ باسػػتخداـ  طػػو الحمػػومو واالنتقػػاؿ مػػف البيبػػة التعميميػػة المثػػاؿو يقػػـو المعمػػـ بتعمػػيـ ا

 ((Kearney, 20150ايكثير تنظيًما إلر البيبة اي ؿ تنظيًما  
  Parent-implemented intervention تدخل الوالديً 0ٙٔ

تحديات ليا تأثير تميؽ تمر الوالديف وليػرىـ مػف أمػراد  التوحديواجو ذوو ااطراب طيؼ 
اف لزاًما تمر الخدمات أف تقػيلـ باسػتمرار احتياجػات الطلػؿ وايسػرةو وأف تقػدـ الػدتـ ايسرةو لذا ك

الػذي يتوامػؽ مػو متطمبػات ايسػرةو والتػد  ػد تتويػر مػو مػرور الو ػت0 والبػد مػف اتتبػار الوالػػديف 
م ػػػاركيف ن ػػػطيف مػػػد أي برنػػػامم تػػػدخؿو بحيػػػث يعمػػػالف تػػػف كثػػػب مػػػو المينيػػػيف الصػػػحييف 

ذا مػا تػـ دتػـ  ػدرتيما والتربوييف  إذ يمت مؾ الوالػداف معرمػة وخبػرة مريػدة مػف نوتيػا بأبنابيمػاو وان
تمر مساتدة أبنابيما ب كؿ أماؿو ممف المتو و أف يكونا أكثػر  ػدرة ومعاليػة تمػر تمبيػة احتيػاج 
أبنابيمػػا0 تػػالوة تمػػر ذلػػؾو تػػادة مػػا يكػػوف الوالػػداف ىمػػا مقػػدمد الرتايػػة ايساسػػييف يطلاليمػػاو 

ف سػػيرامقاف أطلاليمػػا أيًاػػا مػػد سػػف المراىقػػة والبمػػوغ0 لػػذلؾ يجػػب أف يكػػوف تػػدريب وىمػػا المػػذا
 (Prata, Lawson& Coelho, 20180الوالديف جزًءا مف أي برنامم تدخؿ  

 Peer-mediated instruction and التــــدخل بواســــطة األ ــــزاٌ .71

intervention : 

ػػػا مػػػد تعزيػػػز النتػػػابم وأوليػػػاء ايمػػػور وليػػػرىـ مػػػف البػػػالويف دورً  يمعػػػب المعممػػػوف ا ميم 
االجتماتية لططلاؿ وال باب الذيف يعانوف مف ااػطراب طيػؼ التوحػدو إال أف االىتمػاـ يتحػوؿ 

إلر الدور الواتد الذي يمكف أف يمعبو اي راف مػد تعزيػز النتػابم االجتماتيػة  -ب كؿ متزايد  -
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طراب طيػؼ التوحػد0 وتتاػمف والتواصمية وليرىا مػف النتػابم التعميميػة لمطػالب المصػابيف بااػ
التدخالت الداتمة التد يقدميا اي راف إتداد واحد أو أكثر مػف اي ػراف مػف ليػر ذوي ااتا ػات 
لتقػػديـ دتػػـ اجتمػػاتد أو دراسػػد مسػػتمرو أو كمييمػػاو إلػػر أ ػػرانيـ مػػف ذوي ااتا ػػات ونلػػس 

دارس  كػػارتر العمػػر تحػػت إ ػػراؼ المعممػػيف والمعػػاونيفو أو ليػػرىـ مػػف طػػا ـ العمػػؿ مػػد المػػ
 (0  ٕٙٓٓوكينيديو 

 Picture Exchange Communication ىظـاو التوافـل بتبـادل الصـور     .71

System: 

تـ إن اء نظػاـ التواصػؿ بتبػادؿ الصػور مػف  بػؿ تػالـ الػنلس أندريػو بونػدي وأخصػابية 
و وي ػجو نظػاـ التواصػؿ بتبػادؿ الصػور ايطلػاؿ ليػر ٜ٘ٛٔالتخاطب لوريا مروسػت مػد تػاـ 

ف ذوي ااػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد تمػػػر التواصػػػؿو لممبػػػادرة بالحػػػديث والتعبيػػػر تػػػف الملظيػػػيف مػػػ
مقاصدىـ مف خػالؿ تزويػدىـ بممػؼ يحمػؿ صػور اي ػياء المحيطػة بيػـو ويختػار اللػرد صػورة 

 O'Brien,  Daggett, 2006)0  ال دء ويتبادؿ الصورة ليحصؿ تمر ال دء الحقيقد
  Pivotal response training ريةالتدريب على االستجابة احملو 0ٜٔ

تعػػد االسػػػتجابة المحوريػػة إسػػػتراتيجية مسػػػتندة إلػػر مبػػػادئ تحميػػؿ السػػػموؾ التطبيقػػػدو 
ومصممة مف أجؿ استيداؼ تدد مف السموكيات المحوريػةو ويسػتيدؼ أربعػة جوانػب محوريػة 

العال ػػػة  ىػػػد  االنتبػػػاه واالسػػػتجابة لمتمميحػػػات المتعػػػددة مػػػد البيبػػػةو واختيػػػار التمميحػػػات ذات
دارة الػذات  بوتػتو  بالمو ؼو والمبادرة بالتلاتالت االجتماتيػة مػو اآلخػريفو وزيػادة الدامعيػة وان

(0 ملد ممارسة التدريب تمر االستجابة المحوريةو يبدأ المتعمـ الدرس ب بػداء ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ
ا مػا تتصػؼ اىتمامو ب دء أو ن اط ماو أو االختيار مػف بػيف المػواد التعميميػة المتاحػة0 وكثيػرً 

المواد مد كثير مف ايحياف بالتنوع لتعزيز تحليز الطمبة وتعمػيـ الميػارات وجعػؿ التػدريب تمػر 
االستجابة المحوريػة مناسػبة لموػة التعبيريػة المسػتيدمة0 وبعػد أف يعػرب المػتعمـ تػف اىتمامػو 

ث بن ػػاط أو تنصػػر مػػاو يجػػب تميػػو القيػػاـ بسػػموؾ معػػيف يتصػػؿ بيػػذا العنصػػر أو الن ػػاطو حيػػ
 ,Suhrheinrichتتمثؿ تا بة السػموؾ المرلػوب مػد الوصػوؿ إلػر ذلػؾ الن ػاط أو ال ػدء  

J., Chan, J., Melgarejo, M. Reith, S., Stahmer, A., & AFIRM Team, 
20180) 

  

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   .02 ــادة توجيََــ ــتجابة/ وإعــ ــة االســ  Response interruption مقاطعــ

redirection: 

تػػا دة توجيييػػا اسػػتخداـ التمقػػيف أو التعميػػؽ أو تتاػػمف ممارسػػة مقاطعػػة االسػػتجابة/ وان
أي م تت آخر تنػد حػدوث سػموؾ ليػر مرلػوبو حيػث تسػتيدؼ ىػذه الممارسػة صػرؼ انتبػاه 
المتعمـ بعيًدا تف السموؾ لير المرلوبو وبالتالد إلر الحػد منػو أو تقميمػو0 ولالًبػا مػا ُتسػتخدـ 

سو كمػػا ُيجػػرم تنليػػذ ىػػذه الممارسػػة لمعالجػػة السػػموكيات المتكػػررة أو النمطيػػة أو الاػػارة بػػالنل
أيًاا بعد إجراء تقييـ سموكد وظيلد لتحديد وظيلة السموؾ0 ويمكف القوؿ بػأف ليػذه الممارسػة 
مابػػػدة خاصػػػة مػػػو السػػػموكيات ليػػػر المرلوبػػػة المسػػػتمرة التػػػد تحػػػدث مػػػد ليػػػاب اي ػػػخاص 

وتػة مػف الميػػاـو اآلخػريفو ومػد بعػض السػيا ات والبيبػات المختملػةو وأثنػاء أداء مجموتػة متن
إلػر تػاممد االسػتحواذ تمػر  -مػد الوالػب  -وىد السموكيات التد ال يرجو حدوثيا واستمرارىا 

إلػر التعزيػز الحسػدو ولالًبػا مػا تقػاـو  -تمػر ايرجػح  -االنتباه أو اليروبو بؿ يرجو بقاؤىػا 
مػػػو محػػػاوالت التػػػدخؿ0 وتظيػػػر ممارسػػػة و ػػػؼ االسػػػتجابة أو إتػػػادة توجيييػػػا معاليػػػة خاصػػػة 

 (Wong et al., 20140السموكيات التد يرجو استمرارىا إلر العوامؿ الحسية  
  Scripting الربجمة اليصية 0ٕٔ

ىد تقديـ نص محدد لممتعمـ يصؼ ما يجب أف يقولو المتعمـ خالؿ الحػوار أو مػا يجػب 
ػا معيًنػا بوػرض تعميمػو ا لمبػادرة أف يلعمو خالؿ القياـ بن اط مػا0 مػثاًلو يمكػف أف يػتـ تعمػيـ نص 

مد التلاتؿ مو أ رانو0 بدايًة يتـ تدريب المتعمـ تمر النص كاماًلو ومف ثـ يػتـ إخلػاؤه تػدريجي ا 
 /ٕٔٔٓب كؿ منتظـ مف أجؿ حث المتعمـ تمر المحامظة تمر أداء السموؾ وتعميمػو  بوتػتو 

ٕٓٔٛ0) 
   Social narratives القصص االجتناعية 0ٕٕ

ت التد يمكف استخداميا مػد المدرسػةو والمنػزؿو تعتبر القصص االجتماتية مف التدخال
أو  ووخػػػارج المنػػػزؿ0 ومػػػف الممكػػػف اسػػػتخداميا اكسػػػاب المػػػتعمـ سػػػموكيات مقبولػػػة اجتماتي ػػػا

الحلاظ تمر السموكيات االجتماتية لدم المتعمـو أو إزالة السموكيات الم ػكمةو وتسػتخدـ أيًاػا 
د القصص االجتماتيػة اللػرد بمعمومػات د يقػة مد تعميـ المتعمـ ميارات المساتدة الذاتية0 وتزو 

حػػوؿ الموا ػػؼ التػػد  ػػد تكػػوف صػػعبة أو محيػػرةو حيػػث تقػػـو تمػػؾ القصػػص بوصػػؼ المو ػػؼ 
بالتلصػػيؿ والتركيػػز تمػػر باػػعة نقػػاط ربيسػػيةو وىػػد  اا ػػارات االجتماتيػػة اليامػػةو وايىػػداؼ 
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ة وأسػػػػػبابيا التػػػػػد يتو ػػػػػو اللػػػػػرد حػػػػػدوثيا مػػػػػد المو ػػػػػؼو وايحػػػػػداث وردود اللعػػػػػؿ المتو عػػػػػ
 Prelock & Mccauley, 20120) 

  Social skills training التدريب على املَارات االجتناعية 0ٖٕ
يعّرؼ التدريب تمر الميارات االجتماتيػة تمػر أنػو تػدريس أو دتػـ مصػمـ يداء ميػارة 
اجتماتيػػةو أو تحسػػيف أداء ميػػارة اجتماتيػػة متعممػػة سػػابًقاو أو تسػػييؿ تعمػػيـ الميػػارات تبػػر 

ديػػد مػػف ايمػػاكف ومػػف  بػػؿ العديػػد مػػف اي ػػخاص  مثػػؿ أمػػراد ايسػػرةو والمعمػػـو والمر ػػدو الع
وايخصػػابد االجتمػػاتدو وأخصػػابد النطػػؽ والتخاطػػبو وأخصػػابد العػػالج الطبيعػػدو وأخصػػابد 
العالج الػوظيلدو وأخصػابد تمػـ الػنلسو والطبيػب(0 ويمكػف تعمػيـ الميػارات االجتماتيػة ب ػكؿ 

تمر المعمػـ التعػرؼ تمػر العوامػؿ التػد تسػيـ مػد تجػز الطالػب تػف  مردي أو جماتد0 ويجب
اسػػتخداـ الميػػارات االجتماتيػػةو ومحاولػػة تحسػػيف جوانػػب العجػػز مػػف خػػالؿ التػػدريب0 ومعرمػػة 
التطػػور الطبيعػػد لمميػػارات االجتماتيػػة تبػػر ثػػالث مراحػػؿ نمابيػػة  الطلولػػة المبكػػرةو والطلولػػة 

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓالمتوسطةو والمراىقة  بوتتو 
  Strctured play group جمنوعة اللعب امليظه 0ٕٗ

يقػػـو المعػػب المػػنظـ بتكػػويف أن ػػطة جماتيػػة صػػويرة تتميػػز بحػػدوثيا مػػد منطقػػة محػػددة 
وحػػوؿ ن ػػاط محػػددو وباختيػػار مقصػػود لػػبعض اي ػػراف الػػذيف يحققػػوف تطػػورًا ليكونػػوا اػػمف 

د سػػيتـ اسػػتخدامياو والمكػػاف المجموتػةو وبتحديػػد ايدوات التػػد سػػيتـ القيػػاـ بيػاو وايدوات التػػ
الذي سػتقاـ بػوو والو ػت الػذي يجػب أف تسػتور و كػؿ لعبػة لمػدة الجمسػة الواحػدة0 ويعػد المعػب 
ػا تػف طريػؽ القيػاـ  المنظـ مقاباًل لمعػب الموجػو أو المعػب الوراػدو ويأخػذ الرا ػدوف دورًا ميم 

متعمػػؽ بأىػػداؼ الن ػػاطو بالتوجيػػوو أو التمقػػيفو أو الػػدتـ حسػػب الحاجػػة لػػدتـ أداء الطػػالب ال
ويعػػرؼ بأنػػو ذلػػؾ المعػػب الػػذي يوجيػػو  ػػخص را ػػد حتػػر يػػتمكف مػػف الميػػارات التػػد يريػػد أف 
يتعمميا المتعمـ0 وتتػيح مجموتػة المعػب المػنظـ اللرصػة الكتسػاب الملػردات الموويػةو وتحقيقػد 

ات التواصػػؿو وحػػدوث التلػػاتالت االجتماتيػػة وتنميتيػػاو وحػػدوث اللػػرص لػػتعمـ بعػػض السػػموكي
 (0ٕٗٔٓالميمةو كالنظاـو وانتظار الدور  محمدو 
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and intervention: 

 ,Keintz  بااطراب طيػؼ التوحػدلمتقنية جاذبية خاصة لمعديد مف ال باب المصابيف 
Goodwin, Hayes& Abowd 2013ي مػواد أو معػػدات أو (و وتعػػّرؼ التقنيػة بأنيػػا  أ

تطبيقػػات إلكترونيػػة أو  ػػبكة امترااػػية تسػػتخدـ ب ػػكؿ مقصػػود لزيػػادة أو تحسػػيف أو الحلػػاظ 
تمر  درات أداء أن طة الحياة اليومية أو العمؿ أو اانتاجيػة أو التػرويح أو الترميػو لممػراىقيف 

 ,Odom, Thampson, Hedges, Boydالػذيف يعػانوف مػف ااػطرابات طيػؼ التوحػد   
Dykstra, Duda& Bord, 2013 0 ويعرؼ التعميـ بمساتدة التقنيػة بالتػدخؿ الػذي يكػوف)

 Wong et al., 2014)  0  ميو التقنية السمة ايساسية التد تدتـ اكتساب المتعمـ لميدؼ
  Video modeling الينذجة باستخداو الفيديو 0ٕٙ

كانت الصػور ثابتػة يعد التعمـ البصري نقطة  وة لدم ذوي ااطراب طيؼ التوحدو سواء 
أـ متحركػػةو ملػػد ممارسػػة النمذجػػة باسػػتخداـ الليػػديو تػػـ دمػػم التػػدريس باسػػتخداـ التمميحػػات 
البصػػرية مػػو النمذجػػةو وتعتبػػر  ا ػػات الحاسػػوب أو ايجيػػزة الموحيػػة وحػػدىا وسػػيمة جاذبػػة 

 (0ٕٛٔٓ /ٕٔٔٓ بوتتو 
  Visual support الدعه البصزي 0ٕٚ

لقػوة لػدم ذوي ااػطراب طيػؼ التوحػدو ميػـ ملكػروف يعتبر التعمـ البصري أحد جوانػب ا
بصريوفو يليموف اي ياء التد تقدـ ليـ بطريقة مربية أماؿ مف أف تقدـ ليػـ للظي ػاو معنػدما 
تنطؽ الكممػات للظي ػا تختلػد حػاؿ نطقيػاو مي ػكؿ ذلػؾ صػعوبة كبيػرة لػدييـ  ينيػـ يسػتور وف 

العكػس مػد ااسػتراتيجيات البصػرية م نيػا ال  مترة مف الزمف لمعالجة المعمومات الملظيةو وتمر
تختلػد بمجػػرد تراػيا ميتػػاح ليػـ الو ػػت لمعالجتيػاو إاػػامة إلػر ذلػػؾ تعتبػر الموػػة نظاًمػا بػػالغ 

 0ب(ٕٗٓٓالتجريد  ال امدو 
 اضطزاب طيف التوحد:احملور الجاىى : 

ت يعد ااطراب طيػؼ التوحػد مػف االاػطرابات التػد تػـ التعػرؼ تمييػا مػؤخرًاو حيػث كانػ
أوؿ حالة ااطراب طيؼ التوحد تـ التعػرؼ تمييػا تعػود إلػر أربعينيػات القػرف المااػد0 ويعػود 

 Leoاللاػؿ مػد اكت ػاؼ ااػطراب طيػؼ التوحػد إلػر الطبيػب النلسػد النمسػاوي ليػو كػانر  
Kenner و ممػف ٖٜٗٔ(و وىو أوؿ مف وصؼ أتراض ااػطراب طيػؼ التوحػد وذلػؾ مػد تػاـ
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اًل وجػد أف ىػؤالء ايطلػاؿ لػدييـ صػعوبة مػد تطػوير الموػةو خالؿ مالحظتو تمر أحد ت ػر طلػ
ولـ يتلاتموا اجتماتي ا مو أ رانيـو ولدييـ سموكيات نمطيةو وصعوبة مػد تقبػؿ توييػر الػروتيفو 

 Feinstein, 2010)0  ومقدىـ لميارات تـ تأسيسيا سابًقا
 تعزيف اضطزاب طيف التوحد: .1

الػذيف يػتـ ت خصػييـ بااػطراب طيػؼ التوحػد  ي ير مصػطمح  طيػؼ  إلػر تػدـ تجػانس ايمػراد
 ,volkmar& lodواختالؼ  دة االاطراب وجوانب القصور ب كؿ كبير بيف كؿ مػرد وآخػر  

2007  0) 
وتعػػرؼ جمعيػػة التوحػػد ايمريكيػػة التوحػػد بأنػػو إتا ػػة نمابيػػة معقػػدة تظيػػر مػػد مراحػػؿ الطلولػػة 

و ويػتـ تمييػز االاػطراب ومًقػا لثالثػة المبكرة وتؤثر تمر ميارات التواصؿ والتلاتؿ مػو اآلخػريف
 (Autism Society Of America, 20180 مستويات مف ال دة 

 أعزاض طيف التوحد:  .2

أتػراض  The National Autism Center( ٕ٘ٔٓمركػز التوحػد الػوطند  يصػنؼ 
ااطراب طيؼ التوحد تحت نلس ايتراض ايساسية الػواردة مػد النسػخة الخامسػة مػف الػدليؿ 

د وااحصػػابد لالاػػطرابات العقميػػةو حيػػث تتنػػاوؿ طريقػػة التصػػنيؼ ايولػػر  صػػور الت خيصػػ
التواصؿ االجتماتدو الذي ي مؿ  أ( تدـ اسػتجابة المػريض تنػد سػماع اسػموو واالمتقػار إلػر 
التواصؿ البصري0 ب( صعوبات مد بدء الحوار واالسػتمرار ميػو أو التركيػز مقػط تمػر المواػوع 

مػػد معرمػػة متػػر يبػػدأ ومتػػر ينيػػد الحػػوار0 ج( اسػػتخداـ الموػػة الػػذي ييػػتـ بػػوو أو صػػعوبات 
المسػػػتخدمة مػػػد التملزيػػػوف أو تكػػػرار جمػػػؿ مػػػف البػػػرامم التملزيونيػػػة0 د( العجػػػز تػػػف إظيػػػار 
التعاطؼ0 ىػ( صعوبات مد ميـ الموػة ليػر الملظيػة مثػؿ لوػة الجسػد واايمػاءات0 و( صػعوبات 

كثلػػة0 ز( الرلبػػة مػػد الجمػػوس بملػػرده خػػالؿ مػػد ميػػـ لوػػة التواصػػؿ مثػػؿ النكػػات والتعميمػػات الم
متػػػرة االسػػػتراحة والمعػػػب0 ح( تػػػدـ الػػػتمكف مػػػف المعػػػب أو التظػػػاىر بالمعػػػب0 ط( صػػػعوبات مػػػد 
اسػػتخداـ الموػػة المنطو ػػة وبالتػػالد يتحػػوؿ الػػبعض مػػنيـ إلػػر اسػػتخداـ لوػػة بصػػرية مثػػؿ نظػػاـ 

ا مقيػػًدا أو متكػػررًا مػػف التواصػػؿ بتبػػادؿ الصػػور0 وتتنػػاوؿ الطريقػػة الثانيػػة مػػف التصػػنيؼ نمًطػػ
السػػموؾو أو االىتمػػاـو أو الن ػػاطو وي ػػمؿ  أ( االىتمػػاـ بمواػػوع معػػيف أو ألعػػاب معينػػة0 ب( 
ذاكرة ممتازة تمكنو مػف تػذكر اي ػياء0 ج( تػدـ ال ػعور بالممػؿ مػف تكػرار اي ػياء التػد تيمػو 

تمػاؿ الروتينيػة0 ىػػ( مثؿ تكرار واو ايلعاب بطريقػة متوازيػة لعػدة مػرات0 د( مقاومػة تويػر اي
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حركػػات الجسػػـ التقميديػػة مثػػؿ ىػػز الجسػػدو أو تحريػػؾ اليػػدو أو الم ػػد تمػػر أصػػابو القػػدـ0 و( 
تحػػػديات حساسػػػة مثػػػؿ نقػػػص أو مػػػرط االسػػػتجابة لمثيػػػر مػػػا  مثػػػؿ الاػػػوءو أو ايصػػػواتو أو 

و اينسجة(0 ز( طريقة لير تادية لمعب بايلعػاب  مثػؿ النقػر تمػر تجمػة السػيارة للتػرة طويمػة
 أو تصنيؼ ايلعاب مد  كؿ معيف(0

 الربامج العالجية والرتبوية لطيف التوحد: .3

نظػػرًا لكػػوف ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد ليػػر متجػػانسو لػػذلؾ ال يوجػػد أسػػموب تػػدخؿ يالبػػـ 
جميو المصابيف بو0 وتمر الػرلـ مػف وجػود تػدة أسػاليب لمتػدخؿو إال أنػو لػـ يػتـ التوصػؿ إلػر 

ٍـّ إلر اآلف0 ومف   تمؾ ايساليب تالج  اٍؼ تا
 األساليب الطبية  
تتاػمف ايسػاليب الطبيػة العػالج بايدويػة التػد ييػدؼ اسػتخداميا إلػر ايدوية والعقػا ير  -

تقميؿ أتراض التوحدو وليس لم لاء منو تماًما0 م يقاؼ ايدوية يؤدي لعودة ايتػراض مػرة 
درات وميػػارات أخػػرمو وينبوػػد أف تطبػػؽ البػػرامم التربويػػة إلػػر جانػػب ايدويػػة لتحسػػيف  ػػ

 (0ٕ٘ٔٓالحياة اليومية لدم ذوي ااطراب طيؼ التوحد  سييؿو 
حيث يرم أصحاب ىذه النظرية أف أتراض ااطراب طيؼ التوحػدو ينػتم تػف الحمية الوذابية 

التحميػػػؿ ليػػػر السػػػميـ لمبروتينػػػات  الجمػػػوتيف والكػػػازيفو المتواجػػػدة مػػػد ايلذيػػػة الم ػػػتقة مػػػف 
   (Wing, 20010الحميبو والقمح  

يعد الكثيػر ممػف يعػانوف مػف ااػطراب طيػؼ التوحػد لػدييـ نقػص مػد الليتامينات المتعددة   0ٗ
بعػػض الليتامينػػات والمعػػادفو لػػذا م تطػػاء كميػػات مػػف الليتامينػػات يمكػػف مػػف تخليػػؼ أتػػراض 
ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد التػػد تحػػدث بعػػض االخػػتالالت الكيماويػػةو لكػػوف ايمعػػاء لػػدييـ ذات 

 (0ٕ٘ٔٓنلاذية  سييؿو 
 األساليب الرتبوية   

تا ات التواصؿ الم ابية لو  تيتش(   برنامم تالج وتعميـ ااطراب طيؼ التوحد وان
عد برنامم تيتش أسموًبا منظًما يرتكز تمػر تعمػيـ ذوي ااػطراب طيػؼ التوحػد مػف خػالؿ نقػاط يُ 

مم ىػو القوة لدييـ مد مجاؿ اادراؾ البصريو ومف المبػادئ الربيسػية التػد يعتمػد تمييػا البرنػا
تكػػويف روتػػيف محػػددو وتنظػػيـ المسػػاحاتو والجػػداوؿ اليوميػػةو وتنظػػيـ العمػػؿو والتعمػػيـ البصػػري 

ج(0 وي تمؿ البرنامم تمر جػانبيف ىمػا  الجانػب التربػويو ويتاػمف التقميػد  ٕٗٓٓ ال امدو 
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والميػػارات الحسػػيةو والحػػس حركيػػة الد يقػػةو والميػػارات المعرميػػة الملظيػػةو والجانػػب السػػموكدو 
تاػػمف ميػػارات العنايػػة بالػػذاتو والميػػارات االجتماتيػػةو والسػػموكيات ليػػر المرلوبػػة  سػػييؿو وي

ٕٓٔ٘0)  
 بزىامج لوفاس  

بػػدأ ظيػػور تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػد مػػد السػػتينيات مػػف القػػرف المااػػدو وُيعػػد تػػدخاًل معػػااًل مػػد   
لديػو  ػوة البػراىيف معالجة جوانػب القصػور المرتبطػة بااػطراب طيػؼ التوحػدو وال يوجػد تػدخؿ آخػر 

العمميػػة كمػػا مػػد تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػدو وتمػػر الػػرلـ مػػف كميػػة ايبحػػاث حػػوؿ تحميػػؿ السػػموؾ 
(0 وتسػتند Maston, 2011التطبيقدو إال أنو ال يصنؼ كعالج الاطراب طيػؼ التوحػد إلػر اآلف  

ختبػػػػارو المدرسػػػة السػػػػموكية إلػػػػر تػػػػدد مػػػف المبػػػػادئ العمميػػػػة التػػػػد تعتمػػػد تمػػػػر المالحظػػػػةو واال
والمواػػوتيةو ويعتبػػر تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػد الجانػػب ااجرابػػد لتحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة وزيػػادة 
السموكات اايجابيةو والعمؿ تمر تطػوير نوتيػة السػموؾو والحػد مػف السػموؾ ليػر المرلػوبو وتعمػيـ 

ارسػػات السػػموكات الجديػػدةو ويعػػد التعزيػػز والتػػدريب مػػف خػػالؿ المحػػاوالت المنلصػػمة مػػف أكثػػر المم
 (Lovas, 1996  0استخداًما مد برنامم لوماس  

 بزىامج ٍيجاشي: عالج احلياة اليومية: .5
يعتمػػد برنػػامم ىيجا ػػد تمػػر تػػدة مبػػادئو وُتعػػد الريااػػة البدنيػػة ركًنػػا ربيسػػي ا لمبرنػػاممو     

وذلؾ لتطبيؽ واتباع ما يسمر بػ نومة الحياة و وىذا مبند تمر مراػية أنػو تنػد ممارسػة اللػرد 
التد بػػدورىا تعمػػؿ تمػػر ندروميف( اا قػػـو الجسػػـ بػػ مراز كيماويػػات تصػػبيةلريااػػة ال ػػديدةو يا

خلػػض نسػػبة التػػوتر والحركػػات النمطيػػة التػػد تظيػػر لالًبػػا تمػػر اي ػػخاص مػػف ذوي ااػػطراب 
طيػػؼ التوحػػدو كمػػا يػػتـ العمػػؿ تمػػر تن ػػيط العمميػػات الذىنيػػة والميػػارات اادراكيػػةو كمػػا يعنػػر 

االسػػػػػتقرار وتػػػػػوازف الم ػػػػػاتر سػػػػػاب الميػػػػػارات االسػػػػػتقالليةو وتحقيػػػػػؽ بتػػػػػدريبيـ تمػػػػػر اكت
 ج(0 ٕٗٓٓ ال امدو لدييـ

وتػػرم الباحثػػة أنػػو تػػادة مػػا يواجػػو الوالػػداف خيػػارات ال حصػػر ليػػا لعػػالج طلميمػػاو ولالًبػػا مػػا   
يجػػداف صػػعوبة مػػد تقيػػيـ التػػدخالتو وميػػـ اآلراء ووجيػػات النظػػر مػػف التخصصػػات المختملػػةو 

 ة أىمية التدخؿ مف خالؿ الممارسات المبنية تمر البراىيف0وتوكد الباحث
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 الدراسات الشابقة:

  العزبية الدراسات 0ٙ
( ىػػدمت إلػػر التعػػرؼ تمػػر مسػػتوم معرمػػة الطمبػػة المعممػػيف ٕ٘ٔٓ ػػاـ الحسػػيف بدراسػػة  

بلنيات تحميؿ السموؾ التطبيقد وتال تو ببعض المتويػراتو وأجريػت الدراسػة تمػر تينػة مكونػة 
( طالًبا وطالبةو باستخداـ مقياس تـ التحقؽ مف ثباتو وصد و0 و ػد أظيػرت النتػابم ٖٕٔمف  

%و وىذا ي ػير إلػر أف مسػتوم معػرمتيـ  0ٚٚٗأف نسبة معرمة الطمبة المعمميف بتمؾ اللنيات 
منخلاػػػة جػػػد ا0 كمػػػا أ ػػػارت النتػػػابم إلػػػر وجػػػود مػػػروؽ دالػػػة إحصػػػابي ا مػػػد مسػػػتوم معرمػػػة 

وذلػػؾ لصػػالح الم ػػاركيف اانػػاثو والمختصػػيف مػػد التربيػػة الخاصػػةو  الم ػػاركيف بتمػػؾ اللنيػػات
والدارسيف لمادة تف منيات تحميؿ السموؾ التطبيقدو وأيًاا بينت النتابم وجود تال ػة ارتباطيػة 

 0سمبية بيف مستوم معرمة الم اركيف بتمؾ اللنيات وحماسيـ الستخداميا
   ؤ رات اػبط الجػودة مػد البػرامم ( دراسة ىدمت إلر بناء مٕٛٓٓو د أجرم الزارع

التربوية لذوي ااطراب طيؼ التوحدو وتحديد درجة انطبا يا تمر مراكػزىـ مػد المممكػة العربيػة 
نػػت تينػػة البحػػث مػػف   ( مركػػزًا مػػف المراكػػز الحكوميػػة مػػد المممكػػة العربيػػة ٕٓالسػػعودية0 وتكو 

بحيػػث مث مػػت مختمػػؼ  السػػعودية التػػد تقػػدـ خػػدماتيا لمػػذكور مػػف ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػدو
ف  منػػػاطؽ المممكػػػة العربيػػػة السػػػعوديةو وتنوتػػػت البػػػرامم بػػػيف  معيػػػدو وبرنػػػامم دمػػػم(0 وتكػػػو 

( مؤ رًا مرتي ا0 وأظيرت النتػابم أف ىنػاؾ مؤ ػرات ٚٓٔ( مؤ رًا ربيًساو و ٘ٚٔالمقياس مف  
 لعنصػػريف مػػف تناصػػر اػػبط الجػػودة انطبقػػت بدرجػػة تاليػػة  ىػػد مؤ ػػرات تنصػػر  البرنػػامم

التربوي اللرديو والخطة التعميمية اللردية و ومؤ رات تنصر  تحميػؿ السػموؾ التطبيقػد وتعػديؿ 
السػػموؾ 0 مػػد حػػيف أف ىنػػاؾ مؤ ػػرات يربعػػة تناصػػر انطبقػػت بدرجػػة متوسػػطةو وىػػد تمػػر 
التػػوالد  مؤ ػػرات تنصػػر  طػػرؽ التػػدريس والتػػدريب و وتتاػػمف اسػػتخداـ إسػػتراتيجيات تػػدة 

وىد  نظاـ التواصؿ بتبادؿ الصور  بػيكس(و والػتعمـ بػاي رافو والتمقػيفو انطبقت بدرجة مرتلعة 
والتدريب تمر الميارات االجتماتيػةو والػدتـ البصػريو وحصػمت إسػتراتيجيتا اسػتخداـ القصػص 
االجتماتيػػةو واسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػد تمػػر درجػػة متوسػػطة0 أمػػا مؤ ػػرات تنصػػر  المنيػػاج 

 0 ؿلمدمم و ومؤ رات تنصر  التقييـ والت خيصالمرجعد و ومؤ رات تنصر  التييبة 
 الدراسات ايجنبية 
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   ٜٕٔٓأجرم نايت وىوبر وكينتز وكارتير وجوريز )Knight, Huber, Kuntz, 
Carter, and Juarez  دراسػة تقػيس مػدم تطبيػؽ معممػد التوحػد ومعممػد ااتا ػة اللكريػة

( معمػػـ توحػػدو أو معمػػـ ٖ٘٘  لمممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيفو وتكونػػت تينػػة البحػػث مػػف
( ممارسة مبنية تمر البػراىيفو ٛٔ( ممارسةو كانت  ٕٙإتا ة مكرية0 وتكونت االستبانة مف  

( ممارسػػػات منيػػػا ليػػػر معالػػػة أو اػػػارةو واثنتػػػاف مػػػف الممارسػػػات الواتػػػدةو وواحػػػدة مػػػف ٘و 
لمممارسػػاتو الممارسػػات النا ػػبة0 وأظيػػرت النتػػابم وجػػود تبػػايف كبيػػر مػػد اسػػتخداـ المعممػػيف 

%(و 0ٕٗٛمكانػػت نسػػبة الممارسػػات التػػد تسػػتخدـ يومي ػػا كػػأدنر حػػد ىػػد التعمػػيـ المبا ػػر  
%(0 وأمػػػػاد المعممػػػػوف بالممارسػػػػات التػػػػد لػػػػـ 0ٔٓ٘%(و وتنظػػػػيـ البيبػػػػة  0ٖٓٚوالنمذجػػػػة  

%(و والنمذجػػػة باسػػػتخداـ الليػػػديو 0ٙٔٚيسػػػتخدموىا وىػػػد التػػػدريب تمػػػر التكامػػػؿ الصػػػوتد  
%(و والتػػػػدريب تمػػػػػر 0ٙٙ٘%(و والعػػػػػالج بالمعػػػػب  0ٛٚ٘ؿ الميسػػػػر  %(و والتواصػػػػ0ٜٓٙ 

%(و ونظػاـ التواصػؿ بتبػادؿ 0ٖٕ٘%(و ومجموتة المعب المػنظـ  0ٔ٘٘االستجابة المحورية  
%(0 وأظيرت النتابم وجود تال ة محػدودة بػيف سػنوات الخبػرة والمؤىػؿ العممػد 0٘ٓ٘الصور  

رحمػػة االبتدابيػػة أتمػػر مػػف اسػػتخداـ معممػػد واسػػتخداـ الممارسػػاتو وكػػاف اسػػتخداـ معممػػد الم
 المرحمة الثانوية لتمؾ الممارسات0

   ٕٛٔٓكمػا أجػرم روبنسػوف وبونػد وأولليمػد )Robinson, Bond& Oldfield 
دراسة ىػدمت إلػر معرمػة مػدم اسػتخداـ أخصػابد تمػـ الػنلس التربػوي لمتػدخالت المبنيػة تمػر 

يرلنػداو والعو  امػؿ المػؤثرة تمػر اتخػاذ القػرار ب ػأف تنليػذ التػدخؿو البراىيف مد المممكة المتحػد وان
( اسػػتبانة وزتػػت تمػػر ايخصػػابييف حػػوؿ اسػػتخداميـ ٙٗٔو ػػاـ البػػاحثوف باسػػتطالع نتػػابم  

( تدخاًل مصنًلا مف التدخالت المبنيػة تمػر البػراىيفو وت ػير النتػابم أف ٖٔلمتدخالت مف بيف  
لبصػػريةو والقصػػص االجتماتيػػةو والتعزيػػزو الممارسػػيف كػػانوا لالًبػػا مػػا يسػػتخدموف المعينػػات ا

والنمذجػػػةو والتػػػدخالت المبنيػػػة تمػػػر المثيػػػرات القبميػػػةو والتمقػػػيفو والتػػػدريب تمػػػر الميػػػارات 
االجتماتيػػػة0 وكانػػػت التػػػدخالت التػػػد تسػػػتخدـ بدرجػػػة أحياًنػػػا ىػػػد  التػػػدخؿ متعػػػدد الحػػػواسو 

الصػور  بػيكس(و والتقيػيـ  ومجموتة المعػب المػنظـو والتػدخؿ الطبيعػدو ونظػاـ التواصػؿ بتبػادؿ
دارة الػػذاتو والتػػدخؿ المبنػػد تمػػر المعػػبو وتػػدخالت االىتمػػاـ الم ػػترؾو  الػػوظيلد لمسػػموؾو وان
والبرمجػػة النصػػػيةو وتػػدخؿ الوالػػػديفو وتحميػػؿ الميمػػػةو والتػػدخؿ السػػػموكد المعرمػػدو وانقطػػػاع 

تػػادة توجيييػػاو والتػػدخؿ بوسػػاطة اي ػػرافو والتعزيػػز التلااػػمدو والتػػدريب تمػػر  االسػػتجابة/ وان
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التواصؿ الػوظيلدو ومػد حػيف كانػت التػدخالت التػد تسػتخدـ نػادرًا أو لػـ تسػتخدـ ىػد التػدريب 
تمػػر المحػػاوالت المنلصػػمةو والريااػػة البدنيػػةو والتػػدريب تمػػر االسػػتجابة المحوريػػةو والػػتعمـ 

 وبمساتدة التقنيةو وااطلاءو والتأخير الزمندو والعالج بالميجوو والنمذجة بالليدي
بدراسة استك ػامية  Ferreri, Witmer & Shivers( ٕٙٔٓ اـ مريري وويتمر و يلرز  -

حوؿ برامم مدارس التعميـ العاـ المقدمة لطػالب الصػؼ الثػاند ت ػر مػف ذوي ااػطراب طيػؼ 
التوحد مد والية ميت واف0 ولتحديد مدم تطبيؽ المػدارس العامػة لمنيجيػة الممارسػات المبنيػة 

م اختالؼ استخداـ ىذه الممارسات حسػب المنطقػة التعميميػةو تػـ اسػتخداـ تمر البراىيفو ومد
نػػت العينػػة مػػف   ( مػػف المعملمػػيفو وأ ػػارت نتػػابم البحػػث إلػػر  يػػاـ جميػػو ٜٗٔاسػػتبانةو وتكو 

المعملمػػيف بتطبيػػؽ واسػػتخداـ منيجيػػة الممارسػػة المبنيػػة تمػػر البػػراىيف مػػرة واحػػدة تمػػر اي ػػؿو 
البصػريو والتػدريس المػنظـو والتعمػيـ المبا ػرو  الػدتـكثر  يوًتا  وكانت التدخالت الخمسة اي 

وتحميؿ السػموؾ التطبيقػدو والقصػص االجتماتيػة0 وأف أربًعػا مػف أصػؿ خمػس ممارسػات كانػت 
مػف الممارسػات المبنيػة تمػػر البػراىيف باسػتثناء التعمػػيـ المبا ػر0 ليػر أنػػو ال يػتـ تطبيػؽ ىػػذه 

 ختمؼ استخداميا حسب المنطقة الجورامية0الممارسات كامة بصورة متكررةو وي
 و اـ مارينو ومايؾ وايند  ٕٓٔ٘ )Wayne-Marino, & Myck  بدراسػة تيػدؼ

اسػػػتخداميا مػػػد جنػػػوب واليػػػة إلػػػر الك ػػػؼ تػػػف اسػػػتخداـ النمذجػػػة والتعػػػرؼ تمػػػر معو ػػػات 
مػف كاليلورنياو ولتحقيؽ أىػداؼ الدراسػة تػـ اسػتخداـ اسػتبانة لجمػو البيانػاتو وتكونػت العينػة 

سػػنة0 وتوصػػمت الدراسػػة  ٓٙ-ٕٓ( م ػػارًكا مػػف الػػذكور واانػػاثو وتراوحػػت أتمػػارىـ بػػيف ٙ٘ 
( أجػػابوا بػػػ أوامؽ( تمػػر أنيػػـ ال %0ٖ٘ٓٚ( م ػػارًكا  ٕٔإلػػر العديػػد مػػف النتػػابم أبرزىػػا أف  

يسػػتخدموف النمذجػػة بالليػػديو مػػد لرمػػة الصػػؼو ومػػد السػػؤاؿ المعػػاكس  أسػػتخدـ النمذجػػة 
( بػػػػ ال أوامػػػؽ(0 وكانػػػت النتػػػابم %0ٖٗٙٗم ػػػارًكا   ٕٙب يومي ػػػا( أجػػػاب بالليػػػديو مػػػو الطػػػال

مت ابية مد السؤاليف  أستخدـ النمذجة بالليديو مف مرتيف إلر ثالث مرات كؿ أسبوع( وسػؤاؿ 
( م ػػػارًكا ٕٕ أسػػػتخدـ النمذجػػػة بالليػػػديو مػػػرة واحػػػدة مػػػد ال ػػػير مػػػو الطػػػالب( حيػػػث إف  

%( اختػاروا  ال أوامػؽ ب ػدة(و 0ٜٖٖٖ( م ػارًكا  ٜٔا  ( اختاروا  ال أوامػؽ(و بينمػ0ٕٜ%ٜٖ 
توابػػؽ حصػػمت تمػػر نسػػبة مرتلعػػة ىػػد تمػػر التػػوالد  اػػيؽ  ٘كمػػا أظيػػرت النتػػابم أف أكثػػر 

الو ػػت ان ػػاء مقػػاطو ميػػديوو واػػيؽ الو ػػت مػػد لرمػػة الصػػؼو ونقػػص المػػواردو والمعتقػػداتو 
 واالتجاىات ال خصية0
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  ٕٗٔٓتير وجػػواريز وواريػػف  ومػػد دراسػػة  ػػاـ بيػػا بػػروؾ وىػػوبر وكػػار )Brock, 
Huber, Carter, Juarez and Warren  ىػدمت إلػر تقيػيـ احتياجػات التطػوير المينػد

 ٕٔٗم ػارًكاو بمػا مػييـ  ٙ٘ٗالمتعمقة بتعميـ ذوي ااطراب طيؼ التوحدو تكونػت العينػة مػف 
درسػػةو مػػدير مدرسػػة أو مسػػاتد مػػدير الم ٕٙٔمعمػػـ تعمػػيـ تػػاـو و ٖٖمعمػػـ تربيػػة خاصػػةو و

مػػف مػػديري التربيػػة الخاصػػة تمػػر مسػػتوم المنطقػػة  ٖٙمػػف م ػػرمد التربيػػة الخاصػػةو و ٓٔو
معمًمػاو  ٕٗٚالم رميف تمر خدمات الطالب ذوي ااطراب طيؼ التوحػد0 مكػاف تػدد المعممػيف 

 ٕٗم ػػاركيف0 و اسػػت أداة البحػػث  اسػػتبانة(  ٓٔم ػػارًكاو وتػػـ اسػػتبعاد  ٕٚٔوالمسػػؤوليف 
لبراىيفو وأظيرت النتابم أتمػر نسػبة مػف الممارسػات التػد ال ُتسػتخدـ أو ممارسة مبنية تمر ا

(و وأجيػزة %0ٕٗٙال يثؽ المعمموف مد استخداميا وىػد التػدريب تمػر االسػتجابة المحوريػة  
(و %0ٛٔ٘(و والتػأخير الزمنػد  %0ٛٔ٘(و والتدريب مف  بػؿ الوالػديف  %0ٕٗٙتوليد الكالـ  

(و وكانػت أتمػػر نسػػبة مػف الممارسػػات المسػػتخدمة التعزيػػز %0٘ٔ٘والتػدخؿ بواسػػطة اي ػػراف  
(و والمعينػػػػػػػػات البصػػػػػػػػرية %0٘ٛٗ(و والتمقػػػػػػػػيف  %0ٖٜٗ(و وتحميػػػػػػػػؿ الميمػػػػػػػػة  0ٔ%٘٘ 
(0 وكانػػػت أتمػػػر نسػػػبة مػػػف %0ٖٙٚ(و والتػػػدخؿ المبنػػػد تمػػػر المثيػػػرات القبميػػػة  0ٗ%ٖٗ 

ة بالليػػػػديو الممارسػػػػات التػػػػد ال يثػػػػؽ ااداريػػػػوف مػػػػد اسػػػػتخداـ المعممػػػػيف ليػػػػا ىػػػػد النمذجػػػػ
(و والتػػػدريب تمػػػر االسػػػتجابة المحوريػػػػة %0ٔٙ٘(و والتػػػدخؿ مػػػف  بػػػؿ الوالػػػديف  0ٓ%ٛٙ 
(و وكانػػػػت نسػػػػبة %0ٖ٘٘(و وتػػػػأخير الو ػػػػت  %0ٓٚ٘(و وأجيػػػػزة توليػػػػد الكػػػػالـ  0ٕ%ٕٙ 

الممارسػػػػات التػػػػد حصػػػػمت تمػػػػر نسػػػػبة مرتلعػػػػة مػػػػف الثقػػػػة ىػػػػد التقيػػػػيـ الػػػػوظيلد لمسػػػػموؾ 
(و وتحميػػػػؿ الميمػػػػة %0ٕٗٗلتعمػػػػيـ بالحاسػػػػب اآللػػػػد  (و وا%0ٕٗٗ(و والتعزيػػػػز  0ٜ%٘ٗ 
 (0  %0ٜٔٗ(و والتمقيف  0ٗ%ٕٗ 
دراسة مقارنة تيدؼ إلر  ياس مػدم معرمػة معممػد  Randazzo( ٕٔٔٓوأجرم راندزو   -

المرحمػػػة االبتدابيػػػة يساسػػػيات تحميػػػؿ السػػػموؾ التطبيقػػػدو والمقارنػػػة بػػػيف مسػػػتوم معرمػػػة 
الخاصػػػةو وتػػػأثير تػػػدد مػػػف المتويػػػرات تمػػػر تمػػػؾ معممػػػد التعمػػػيـ العػػػاـ ومعممػػػد التربيػػػة 

( معمميف مف مدارس واليػة نيوجيرسػدو حيػث تػـ ٖٕٓالمعرمة0 وتكونت تينة البحث مف  
توزيو اسػتبانة تمػر المعممػيفو حيػث أظيػرت النتػابم أف معممػد المرحمػة االبتدابيػة لػدييـ 

سػػػتراتيجيات وتػػػد مرتلػػػو بأساسػػػيات تحميػػػؿ السػػػموؾ التطبيقػػػدو ويقومػػػوف باسػػػتخداـ اا
اايجابية  التعزيػز اايجػابد( بدرجػة أتمػر مػف السػمبية  العقػاب(0 كمػا أظيػرت النتػابم أف 
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الم اركات مف ااناث ىف أكثر وتًيا مف الذكورو ومف يممكوف خبرة أطوؿ مد الميداف ىػـ 
أكثر وتًيا مف ذوي الخبػرة القصػيرةو كمػا أف ىنػاؾ تال ػة إيجابيػة بػيف المعرمػة بأساسػيات 

  حميؿ السموؾ التطبيقد وتكرار استخداـ تمؾ ااستراتيجيات0ت
   ٜٕٓٓوأجػػرم بيرنػػزو وسسػػيمدايؾ )Burns & Ysseldyke  دراسػػة مسػػحية

ىدمت إلر معرمة مدم تطبيػؽ الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف مػد تعمػيـ ذوي ااتا ػةو لػدم 
نػػت  ( أخصػػابد تمػػـ نلػػسٖٖٖ( معمػػـ تربيػػة خاصػػةو و ٗٚٔتينػػة مكونػػة مػػف   تربػػويو وتكو 

صن لت بيا معد ؿ تكرار طرابؽ التدريس المختملػة المسػتخدمة مػد االستبانة مف اثند ت ر بنًدا 
تعميـ ذوي ااتا ةو و د أواحت النتابم أف التدريس المبا ر ىو المنيجي ػة ايكثػر اسػتخداًماو 

ركوف مػػف تكػػرار اسػػتخداـ وأف  التعمػػيـ اادراكػػد الحركػػد ىػػو اي ػػؿ0 ومػػو ذلػػؾو مقػػد أمػػاد الم ػػا
بعض طرابؽ التػدريس التعميميػة الملتقػرة لمػدتـ التجريبػد إلػر حػدٍّ مػا  كػالتعميـ الحسلػد(و كمػا 
أماد معملمو التربية الخاصة مف استخداـ طرابؽ لير مع الة مد كثير مػف ايحيػاف بػنلس المعػد ؿ 

 لسموؾ التطبيقد(0الذي تطب ؽ ميو وسابؿ تعميمي ة مدتومة بحثي ا  كتحميؿ ا
 التعقيب على الدراسات:

ميمػػا و لػػت تميػػو مػػف دراسػػات  -بعػػد اطػػالع الباحثػػة تمػػر الدراسػػات السػػابقة لػػـ تجػػد 
دراسة تقيس وا و اسػتخداـ معممػد التوحػد لمممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيفو ومػف  -وبحوث 

والمممكػػػة المتحػػػدة  حيػػػث المكػػػاف أجريػػػت الدراسػػػات السػػػابقة مػػػد الواليػػػات المتحػػػدة ايمريكيػػػة
يرلنػػداو وال توجػػد در  حسػػب تمػػـ  -اسػػة  اسػػت اسػػتخدـ تمػػؾ الممارسػػات مػػد العػػالـ العربػػد وان

مػد حػيف طبقػت الباحثػة ىػذا البحػث بمحامظػة جػدة مػد المممكػة العربيػة السػعوديةو  -الباحثة 
ومػػف حيػػػث ىػػػدؼ البحػػػث تنوتػػػت الدراسػػػاتو مقػػد ركػػػزت بعػػػض الدراسػػػات تمػػػر مػػػدم معرمػػػة 

ب طيػػؼ التوحػػد أو ااتا ػػات ايخػػرمو واسػػتخداـ الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف مػػو ااػػطرا
(و ودراسػة ٜٕٓٓ(و ودراسػة بيرنػزو وسسػيمدايؾ  ٕٙٔٓمثػؿ دراسػة مريػري وويتمػر و ػيلرز  

(و ودراسػػػة نايػػػت وىػػػوبر وكينتػػػز وكػػػارتير وبػػػابمو جػػػوريز  ٕٚٔٓروبنسػػػوف وبونػػػد وأولليمػػػد  
 و وركػػػزت بعػػػض الدراسػػػات تمػػػر  يػػػاس مػػػدم امػػػتالؾ(ٕ٘ٔٓالحسػػػيف  (و ودراسػػػة ٕٛٔٓ 

(و ودراسػػػة ٕٔٔٓالمعممػػػيف المعرمػػػة ب سػػػتراتيجيات التحميػػػؿ التطبيقػػػدو مثػػػؿ دراسػػػة رانػػػدزو  
 دراسػػاتوىنػػاؾ (و ٕٗٔٓ(و ودراسػػة السػػريو  ٕٛٓٓو مثػػؿ دراسػػة الػػزارع  (ٕ٘ٔٓالحسػػيف  

لتحديػػد الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف لططلػػاؿ ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد وىػػد دراسػػة 
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و و  و وويػنمو وىيػػـو (و وىنػػاؾ دراسػػة مختملػػة ٕٗٔٓكػػوكسو وممػػوريو وبػروؾو وآخػػروف  أودـو
(و ٕ٘ٔٓ  مػػارينو ومايػػؾ واينػػدلمعرمػػة مػػدم اسػػتخداـ كػػؿ ممارسػػة تمػػر حػػدةو مثػػؿ دراسػػة 

ويتلؽ البحث الحالد مو الدراسات السابقة التػد تناولػت الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف مػو 
سػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػابقة المػػػنيم ذوي ااػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػدو ومػػػف حيػػػث المنيجيػػػة ا

الوصػػلد التحميمػػد أو المػػنيم الوصػػلد المسػػحد بينمػػا اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيم الوصػػلد 
المسحد0 كما يالحػظ تػدـ وجػود دراسػات سػابقة تربيػة تحػت تنػواف الممارسػات المبنيػة تمػر 

 البراىيف وذلؾ لحداثة مواوع الممارسات المبنية تمر البراىيف0
 إجزاءاتُميَج البخح و

 ميَج البخح: 

وأىدامو وأسبمتوو وبعػد مراجعػة أدبيػات البحػث العمميػة ومناىجيػاو  ومًقا لمعطيات البحث
وكػػذلؾ مراجعػػة الدراسػػات السػػابقة ذات العال ػػة بمواػػوع البحػػثو رأت الباحثػػة مالءمػػة المػػنيم 

و التوجيػات أو حيث يقدـ البحث المسحد وصًلا كمي ا أو ر مي ا لالتجاىػات أالوصلد المسحدو 
اآلراء لمجتمو ما مف خالؿ دراسة تينة مف ذلػؾ المجتمػوو وبتحميػؿ نتػابم تينػة البحػث يمكػف 

 0  (ٕٛٔٓ/ ٖٕٔٓلمباحث أف يعمـ النتابم تمر مجتمو البحث  كريسوؿو 
  جمتنع البخح:

طب قت الباحثة البحث تمػر معملمػدو ومعملمػات الطمبػة مػف ذوي ااػطراب طيػؼ التوحػد   
راكػػػزو والمػػػدارسو والبػػػرامم الحكوميػػػةو وايىميػػػة بمحامظػػػة جػػػدة التػػػد تخػػػدـ مبػػػة ذوي مػػػد الم

( ٖ٘( معملًما مد المػدارس الحكوميػةو و ٜٔااطراب طيؼ التوحد0 ويبمغ تدد مجتمو البحث  
( معممػػػة مػػػد المػػػدارس الحكوميػػػةو ٓٗمعملًمػػػا مػػػد المػػػدارس ايىميػػػةو ويبمػػػغ تػػػدد المعملمػػػات  

 ( معملمة مد مراكز الرتاية النيارية0ٕٜٖلمدارس ايىميةو و ( معملمة مد إ٘و 
  عيية البخح

مًثمت تينػة البحػث معملمػدو ومعملمػات الطمبػة ذوي ااػطراب طيػؼ التوحػد مػد البػرامم   
الحكوميػػػػة التابعػػػػة لػػػػوزارة التعمػػػػيـو وايىميػػػػة التابعػػػػة لػػػػوزارة التعمػػػػيـو ووزارة العمػػػػؿ والتنميػػػػة 

دةو والتػػد حصػػمت تمييػػا الباحثػػة باسػػتخداـ العينػػة القصػػدية0 مقػػد تػػـ االجتماتيػػة بمحامظػػة جػػ
( اسػتبانةو واسػتُْبِعد منيػا ٕٖٙ( استبانةو و ػد بمػغ تػدد االسػتبانات المسػترجعة  ٖٔٗتوزيو  

( استبانة تبينت أنيا لير صالحة أو ليػر مكتممػة البيانػاتو وبيػا أصػبح تػدد االسػتبانات ٕٙ 
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 نة0 ( استبآٖٓالصالحة لمتحميؿ  
  أداة البخح:

 امػت الباحثػة ببنػاء أداة البحػث مػد صػورتيا ايوليػةو معتمػدة تمػر لبناء ىػذه االسػتبانة   
 Nationalالرجػػػػوع إلػػػػر مركػػػػز التطػػػػوير المينػػػػد  ايدبيػػػػات النظريػػػػةو وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ 

Professional Development Center و وموديوالت مصادر التػدخؿ المتمركػز حػوؿ التوحػد)
 Focusedl Intervention Resources Modules Autism0) و ػػد تػػـ تحديػػد طػػوؿ

خاليا المقياس الخماسد  الحدود الدنيا والعميا( المستخدـ مد محػاور البحػثو وذلػؾ مػف خػالؿ 
(و ثػـ تقسػيمو تمػر تػدد خاليػا المقيػاس لمحصػوؿ تمػر طػوؿ الخميػة ٗ=ٔ-٘حساب المدم  
ذه القيمػػة إلػػر أ ػػؿ  يمػػة مػػد المقيػػاس  أو (و بعػػد ذلػػؾ تػػـ إاػػامة ىػػ0ٛٓ=٘/ٗالصػػحيح أي  

بداية المقياس وىد الواحد الصحيحوذلؾ لتحديػد الحػد ايتمػر ليػذه الخميػة وىكػذا أصػبح طػوؿ 
 كما يواحيا الجدوؿ التالد و الخاليا

 ( دسعخ اىَ٘افقخ ٍٗذٙ اىَ٘افقخ7عذٗه سقٌ  )

 ٍقٞبط ىٞنشد اىخَبعٜ

 ٍذٙ اىَ٘افقخ اىزشٍٞض دسعخ اىَ٘افقخ

 7.12إىٚ  7ٍِ  7 ًذاأث

 2..0إىٚ  7.17 0 ّبدًسا

 2..3إىٚ  7..0 3 أحٞبًّب

 02..إىٚ  7..3 . غبىجًب

ب ًَ  2إىٚ  07.. 2 دائ

يقصػػد بصػػدؽ االسػػتبانة أنػػو إلػػر أي درجػػة يقػػيس المقيػػاس مػػا  validity)  فــدأ أداة البخــح
 (0   ٕٕٔٓصمـ لقياسو معاًل0  تباسو نومؿو العبسدو أبو توادو 

 امت الباحثة بالتأكد مف صدؽ أداة البحث مف خالؿ ما يمد و د  
لمتعػػرؼ تمػػر مػػدم صػػدؽ أداة  ( face validity  الصــدأ الظــاٍزي رايــارجية لــ داة  -أ

البحث مد  ياس ما واعت لقياسو  امت الباحثػة بعػرض االسػتبانة مػد صػورتيا ايوليػة تمػر 
الظاىري  وذلؾ السػتطالع آرابيػـ حػوؿ مجموتة مف المحكميف ايكاديمييفو لمتأكد مف الصدؽ 

مدم واوح صيالة كؿ مقرة مف مقرات االستبانةو وتصػحيح مػا ينبوػد تصػحيحو منيػاو ومػدم 
أىميػػة ومالءمػػة كػػؿ مقػػرةو ومػػدم مناسػػبة كػػؿ تبػػارة لقيػػاس مػػا واػػعت يجمػػوو مػػو إاػػامة أو 

بػػ جراء  حػػذؼ أو تعػػديؿ بعػػض اللقػػرات  وتمػػر اػػوء توجييػػاتيـ ومقترحػػاتيـ  امػػت الباحثػػة
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التعػػػديالت التػػػد اتلقػػػوا تمييػػػاو وتعػػػديؿ صػػػيالة بعػػػض اللقػػػرات التػػػد ا ترحػػػوا اػػػرورة إتػػػادة 
صػػيالتيا حتػػر تػػزداد االسػػتبانة واػػوًحا ومالءمػػة لقيػػاس مػػا واػػعت يجمػػوو ومػػد اػػوء آراء 

ومػف ثػـ تطبيقيػا  المحكميف  امت الباحثة ب تداد أداة البحث  االستبانة( مد صورتيا النيابيػةو
 ي ا تمر معممد التوحد0ميدان

بعػػد التأكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاىري يداة فــدأ االتشــاأ الــداخلي لــ داة رالصــدأ البيــا ية:   -ب 
( معمًمػػا ومعممػػةو ٖٓالبحػػث  امػػت الباحثػػة بتطبيقيػػا ميػػداني ا تمػػر تينػػة اسػػتطالتية تػػددىا  

دخػػاؿ البيانػػاتو مػػف خػػالؿ جيػػ از الحاسػػوبو وبعػػد تجميػػو االسػػتبانات  امػػت الباحثػػة بترميػػز وان
 Statistical Package Forباسػػتخداـ برنػػامم الحػػـز ااحصػػابية لمعمػػـو االجتماتيػػة 

Social Sciences  ومػػػف ثػػػـ  امػػػت بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف Pearson 
Correlation   لمعرمػػة الصػػدؽ الػػداخمد لالسػػتبانة وذلػػؾ تػػف طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط

تراتيجيات االستبانة بالدرجة الكميػة لالسػتبانةو وجػاءت النتػابم بيف درجة كؿ إستراتيجية مف إس
 كالتالد 

 ( ٍؼبٍالد االسرجبط ثِٞ دسعخ مو إعزشارٞغٞخ 0عذٗه سقٌ )

 االعزجبّخ ثبىذسعخ اىنيٞخ ىالعزجبّخ ٍِ إعزشارٞغٞبد

 ٍؼبٍو االسرجبط سقٌ اىؼجبسح ٍؼبٍو االسرجبط سقٌ اىؼجبسح

7 0.532** 72 0.601** 

0 0.557** 7. 0.597** 

3 0.595** 71 0.525** 

. 0.557** 71 0.700** 

2 0.553** 71 0.694** 

. 0.640** 02 0.545** 

1 0.654** 07 0.612** 

1 0.683** 00 0.713** 

1 0.517** 03 0.676** 

72 0.522** 0. 0.658** 

77 0.556** 02 0.696** 

70 0.756** 0. 0.574** 

73 0.677** 01 0.648** 

7. 0.772** - - 

          فأقو 2.27** داىخ ػْذ ٍغز٘ٙ اىذالىخ 
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يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف  ػػيـ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ إسػػتراتيجية مػػف 
مأ ػػؿو ممػػا  0ٓٔٓااسػػتراتيجيات بالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة دالػػة إحصػػابي ا تنػػد مسػػتوم داللػػة 

اؽ الداخمد وارتباط المحور بعباراتوو بما يعكػس درجػة تاليػة يعند وجود درجة تالية مف االتس
 مف الصدؽ للقرات االستبانة0 

 ( Reliability  ثبات أداة البخح
يقصد بثبػات أداة البحػث  بأنيػا ايداة التػد تعطػد نتػابم متقاربػة أو نلػس النتػابم إذا   

و ٕٕٔٓادو طبقػػػت أكثػػػر مػػػف مػػػرة مػػػد ظػػػروؼ متماثمػػػة  تبػػػاس ونومػػػؿ والعبسػػػد وأبػػػو تػػػو 
(0 ولقيػػػاس مػػػدم ثبػػػات أداة البحػػػث  االسػػػتبانة( اسػػػتخدمت الباحثػػػة  معادلػػػة أللػػػا ٕٙٙص

-ٖ( كما استخدمت طريقػة التجزبػة النصػلية0 والجػدوؿ ر ػـ  Cronbach'aAlphaكرونباخ 
 ( يواح معامالت أللا كرونباخ لمحاور البحث0 ٛ

 ٝ٘ضح "قٌٞ ٍؼبٍالد اىضجبد ىالعزجبّخ"(  3عذٗه سقٌ )

 بد أداح اىجحشصج

ػذد اإلعزشارٞغٞبد 

 اىَطجقخ

اىضجبد ثطشٝقخ أىفب 

 مشّٗجبخ

اىضجبد ثطشٝقخ 

 اىزغضئخ اىْصفٞخ

01 2.171 2.101 

مف خالؿ استعراض النتػابم المواػحة بالجػدوؿ السػابؽ يتبػيف أف  يمػة الثبػات بطريقػة 
(و وجميعيػػا 0ٕٛٛٓ(و أمػػا بطريقػػة التجزبػػة النصػػلية مقػػد بموػػت  0ٜٔٚٓأللػػا كرونبػػاخ بموػػت  

معامالت ثبات مرتلعػةو ممػا يػدؿ تمػر أف االسػتبانة تتمتػو بدرجػو تاليػة مػف الثبػاتو وبالتػالد 
 0يمكف االتتماد تمييا مد التطبيؽ الميداند لمدراسة

 ىتا ج البخح

بعػػرض بيانػػات البحػػثو وتحميػػؿ نتابجيػػا  لتحقيػػؽ أىػػداؼ  الجػػزء امػػت الباحثػػة مػػد ىػػذا 
عػػرؼ تمػػر  الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ البحػػث التػػد تمثمػػت مػػد الت

 (0معممد برامم التوحد بمحامظة جدة
 وميما يمد ما توصؿ إليو البحث مف نتابم مد اوء أىداؼ البحث وتساؤالتو0

 أواًل. إجابة الشؤال األول، والذي ىص على اآلتي:

معممد ومعممػات بػرامم التوحػد ما الممارسات المبنية تمر البراىيف المستخدمة مف  بؿ 
 بمحامظة جدة؟
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لإلجابة تف ىذا السؤاؿ تـ حساب التكػراراتو والنسػب المبويػةو والمتوسػطات الحسػابي ةو 
واالنحرامػػػات المعياريػػػةو والرتػػػبو السػػػتجابات أمػػػراد تينػػػة البحػػػث تمػػػر االسػػػتبانة التػػػد تُبػػػيف 

بػػرامم التوحػػد بمحامظػػة جػػدةو  الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد
 وجاءت النتابم كالتالد 

( اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىَز٘عطبد اىحغبثٞخ ٗاالّحشافبد اىَؼٞبسٝخ ٗرشرٞجٖب 2عذٗه سقٌ )

رْبصىٞ ًب 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 

ًمب  أٗ اىَتتزؼيٌ عتتي٘

 ٍٖبسح ٍغزٖذفخ.

 2 3 .0 722 717 ك

ب . 0.695 4.46 ًَ  دائ
% 21 33.3 1.1 7 2 

0 

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 

 ريقِٞ.

 7 1 10 707 11 ك

 بىجًبغ 73 0.846 4.01
% 30.3 .2.3 0. 3 2.3. 

3 

أقتتتتتتتتتتً٘ ثزحيٞتتتتتتتتتتو 

اىََٖتتتتتتتخ  ٗرىتتتتتتتل 

ثزغضئتخ اىَٖتتبسح أٗ 

اىغتتتتتتتتتتي٘ك إىتتتتتتتتتتٚ 

 طتتتتت٘اد  تتتتت ٞشح 

قبثيتتتتتتتتتتخ ىيزؼيتتتتتتتتتتٌٞ 

 ٗاىزقٌٞٞ.

 7 0 71 13 021 ك

ب 0 0.658 4.61 ًَ  دائ
% .1 0..3 2.1 2.1 2.3 

. 

أقتتً٘ ثتتبىزؼضٝض ػْتتذ 

رأدٝتتتتتتتتتخ اىطبىتتتتتتتتتت 

اىغتتتي٘ك اىَطيتتت٘ة 

ثٖتتتتتتتتتتذف صٝتتتتتتتتتتبدح 

صتتتتتتتتتتتتٔ فتتتتتتتتتتتتٜ حذٗ

 اىَغزقجو.

 2 7 1 22 .03 ك

ب 7 0.51 4.75 ًَ  دائ
% 11.1 71.3 0.1 2.3 2 

2 

أعتتتتزخذً اىزتتتتذسٝت 

ثبىَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٗالد 

اىَْفصتتتتيخ  ٗرىتتتتل 

ٍتتتِ  تتتاله رغضئتتتخ 

اىغتتتتتتتتتتي٘ك إىتتتتتتتتتتٚ 

 طتتتت٘اد ٍْفصتتتتيخ 

 . .7 .. 13 722 ك

ب 1 0.958 4.24 ًَ  دائ
% 27.1 01.1 7..1 ..1 7.3 
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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

َدٚ ٍحتتتتتبٗالد  رُغتتتتت

اىتتتتزؼيوٌ  ٗرز تتتتَِ 

متتتو ٍحبٗىتتتخ ػيتتتٚ 

اىَضٞتتتش  ٗاىزيقتتتِٞ  

ٗاعتتزغبثخ اىَتتزؼيٌ  

ك. ٗر٘اثتتتتتغ اىغتتتتتي٘

ٗرزنتشس اىَحتتبٗالد 

ػتتتتتذح ٍتتتتتشاد ٍتتتتتغ 

ريقتتتتتتتتتٜ اىَتتتتتتتتتتزؼيٌ 

ىيزؼضٝتتتتتتتتتض ػيتتتتتتتتتٚ 

االعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزغبثخ 

 اىصحٞحخ.

. 

أعتتتتتتزخذً اىزتتتتتتذ و 

اىَجْتتتتتتتتتتٜ ػيتتتتتتتتتتٚ 

اىَضٞتتتتتشاد اىقجيٞتتتتتخ 

ىيحتتتذ ٍتتتِ اىغتتتي٘ك 

غٞش اىَشغ٘ة ثتٔ  

ٍِ  تاله إػتذاد أٗ 

ضجط ٍغَ٘ػخ ٍتِ 

ذاس أٗ األحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اىظتتتتتتتتشٗف اىزتتتتتتتتٜ 

رغتتتتتتتتجق حتتتتتتتتتذٗس 

 اىغي٘ك.

 3 73 23 .72 702 ك

 غبىجًب 72 0.919 4.12
% .7.1 32.3 71.1 ..3 7 

1 

أعتتتتتتزخذً اىزتتتتتتذ و 

اىغي٘مٜ اىَؼشفٜ  

ثٖتتتتتتتتذف إحتتتتتتتتذاس 

ر ٞٞتتتتتتتتتتشاد فتتتتتتتتتتٜ 

اىغي٘ك اىظبٕش ٍِ 

 تتتتتتتتتتاله اىتتتتتتتتتتزحنٌ 

ثبىؼَيٞبد اىَؼشفٞخ 

ٍٗخبطجتخ ٍشتتبػشٓ 

 ٗأفنبسٓ.

 02 07 17 .72 11 ك

 غبىجًب 07 1.184 3.64
% 0..3 3..1 03.1 1 1.3 

1 

أعتتتتتزخذً اىزؼضٝتتتتتض 

اىزفبضتتتتيٜ  ٗرىتتتتل 

ثزؼضٝض اىَزؼيٌ ػْتذ 

رأدٝزتتتتتتتتٔ ىغتتتتتتتتي٘ك 

ثتتذٝو  أٗ ػْتتذ ػتتذً 

حتتتتتتذٗس اىغتتتتتتي٘ك 

غٞش اىَشغ٘ة ثتٔ  

أٗ رأدٝزتتتتٔ ىغتتتتي٘ك 

 غٞش ٍز٘افق ٍؼٔ.

 0 70 .2 17 731 ك

 غبىجًب 1 0.917 4.18
% ...3 32.3 711 . 2.1 

1 

أقتتتتتتتً٘ ثبىشٝبضتتتتتتتخ 

اىجذّٞخ ٍغ اىَزؼيٌ  

 ٗرىتتل ٍتتِ  تتاله

ٍَبسعتتتخ اىشٝبضتتتخ 

ٗر٘ظٞفٖتتتتب ىزؼيتتتتٌٞ 

ٍٖتتتتتبسح ٍؼْٞتتتتتخ أٗ 

اىحتتتتتتتتتتتتتتتذ ٍتتتتتتتتتتتتتتتِ 

اىغتتتتتي٘مٞبد غٞتتتتتش 

 1 .0 11 12 721 ك

 غبىجًب 71 1.09 3.85
% 3..3 0..1 02.1 1.1 0.1 
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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

اىَشغ٘ثخ أٗ صٝتبدح 

 اىغي٘ك اىَشغ٘ة.                              

72 

زخذً اإلطفتتتتب   أعتتتت

ثٖتتتتذف اىحتتتتذ ٍتتتتِ 

حتتتتتتذٗس اىغتتتتتتي٘ك 

غٞتتتتتتتش اىَشغتتتتتتت٘ة 

ٗرىتتتتتل ثغتتتتتحت أٗ 

إصاىخ ٍؼتضصاد رىتل 

 اىغي٘ك.

 2 1 1. 12 7.1 ك

ب . 0.83 4.28 ًَ  دائ
% .1.3 37.1 7..3 0.1 2 

77 

أعتتتتتتزخذً اىزقٞتتتتتتٌٞ 

اىتت٘ظٞفٜ ىيغتتي٘ك  

ٗرىتتتتل ٍتتتتِ  تتتتاله 

ٗ تتتتتتو اىغتتتتتتي٘ك 

غٞتتتتتتتش اىَشغتتتتتتت٘ة 

ٗرحذٝتتتتذ اىَضٞتتتتشاد 

خ اىقجيٞتتتتتخ ٗاىجؼذٝتتتتت

اىزتتتتٜ رتتتت صش ػيتتتتٚ 

 اىغي٘ك.

 1 71 .1 .72 .1 ك

 غبىجًب 71 1.032 3.85
% 37.3 3..1 0..1 ..3 3 

70 

أقتتتتتتً٘ ثبىزتتتتتتذسٝت  

ػيتتتتتتتتٚ اىز٘ا تتتتتتتتو 

اىتتتتت٘ظٞفٜ  ٗرىتتتتتل 

ثزجذٝو اىغي٘ك غٞش 

اىَشغتتتتتت٘ة اىتتتتتتزٛ 

ٝحزتتتتتتتتت٘ٛ ػيتتتتتتتتتتٚ 

ٗظٞفتتتتتخ ر٘ا تتتتتيٞخ 

ثغتتتتتتي٘ك ٍْبعتتتتتتت 

ٝحقتتتتتتتتتتتق ّفتتتتتتتتتتتظ 

 اى٘ظٞفخ.  

 1 71 3. 13 771 ك

 ىجًبغب .7 1.05 3.98
% 31.3 37 07 2.1 3 

73 

أعتتتزخذً اىَْزعتتتخ  

ٗرىتتتتتتل ثزَضٞتتتتتتو أٗ 

ػتتتتتتشو اىغتتتتتتي٘ك 

اىَغتتتزٖذف ثٖتتتذف 

رشتتتتتتغٞغ اىَتتتتتتزؼيٌ 

ػيتتتتتتتتتٚ امزغتتتتتتتتتبة 

 اىغي٘ك اىَقيدذ.

 2 . 01 11 712 ك

ب 3 0.715 4.48 ًَ  دائ
% .2 01.1 1 7.3 2 

7. 

أقتتتتتتتتً٘  ثزتتتتتتتتذسٝت 

اىَتتتتتتتتتتزؼيٌ ػيتتتتتتتتتتٚ 

اإلداسح اىزارٞتتتتتتتتتتتتخ  

ٗرىتتتتتتتتل ثزؼيَٞتتتتتتتتٔ 

قجتتتتخ عتتتتي٘مٞبرٔ ٍشا

ٗرغتتغٞيٖب ثْفغتتٔ  

ٍٗنبفأح ّفغتٔ ػْتذ 

اىزصتتتتتتشف ثشتتتتتتنو 

 ٍْبعت.

 30 31 0. 1. 727 ك

 غبىجًب .0 1.349 3.56
% 33.1 00.3 02.1 70.1 72.1 

72 

أعتتتتتتزخذً اىزتتتتتتذ و 

اىطجٞؼٜ  ٗرىل ٍِ 

 تتاله رْظتتٌٞ اىجٞئتتخ 

ٗعؼتتتتتتتتتو ػَيٞتتتتتتتتتخ 

 . 71 0. 12 7.7 ك

ب 8 0.992 4.24 ًَ  دائ
% 23.1 02 7. . 7.3 
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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

اىزؼيٌٞ طجٞؼٞتخ قتذس 

اإلٍنتتتتتبُ  ثزتتتتت٘فٞش 

اىتتتتتتتتتذػٌ اىتتتتتتتتتتالصً 

ٌ ثبعتتتزخذاً ىيَتتتزؼي

ٍؼتتضصاد ٍتتِ ّفتتظ 

ّ٘ع اىْشتبط ٗعؼتو 

اىَتتتزؼيٌ ٝتتتزؼيٌ ٍتتتِ 

 تتتتتتاله اىَضٞتتتتتتتشاد 

 اىزٜ أٍبٍٔ.

7. 

أقً٘ ثبىزذسٝت ػيٚ 

رذ و اى٘اىذِٝ  ٍِ 

 تتتتتتتتتاله رخطتتتتتتتتتٞط 

ثشّتتتتتتبٍظ رتتتتتتذسٝجٜ 

ىي٘اىتتتتتتذِٝ ىٞنّ٘تتتتتتب 

ٍتتتتذسثِٞ ألثْبئَٖتتتتب 

بساد ىزحغتتِٞ اىَٖتت

اىالصٍتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ أٗ 

امزغتتبثٖب  أٗ اىحتتذ 

ٍتتتتتتِ اىغتتتتتتي٘مٞبد 

 غٞش اىَشغ٘ثخ.                              

 1 3. 7. 12 771 ك

 غبىجًب 02 1.167 3.84
% 31.1 03.3 02.3 7..3 0.3 

71 

أقتتتتتتتً٘ ثتتتتتتتبىزخطٞط 

ػيتتتتتتتتتتٚ اىزتتتتتتتتتتذ و 

ث٘اعتتتطخ األقتتتشاُ  

ٍتتتِ  تتتاله إ تتتشاك 

األقتتتتتشاُ اىؼتتتتتبدِٝٞ 

ٍتتتغ صٍالئٖتتتتٌ ٍتتتتِ 

اضتتتتتتتتتتتتطشاة رٗٛ 

طٞتتتو اىز٘حتتتذ فتتتٜ 

اىزفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػالد 

االعزَبػٞتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ 

 اإلٝغبثٞخ.        

 .3 32 10 0. 722 ك

 غبىجًب .0 1.357 3.53
% 33.3 02.1 0. 72 70 

71 

أعتتتتتتتتتزخذً ّظتتتتتتتتتبً 

اىز٘ا تتتتتو ثزجتتتتتتبده 

اىصتتتتت٘س )ثتتتتتٞنظ( 

 ٍغ اىَزؼيٌ.

 1. 3 11 2. 721 ك

 غبىجًب 00 1.393 3.60
% 32.1 07.1 02.1 7 7. 

71 

عتتتتزخذً اىزتتتتذسٝت أ

ػيتتتتتتٚ االعتتتتتتزغبثخ 

اىَح٘سٝتتتتخ  ٗرىتتتتل 

ٍِ  تاله اىحصت٘ه 

ػيتٚ اّزجتبٓ اىَتتزؼيٌ 

أٗالً ٗاعتتتتتتتتتتتتتزخذاً 

ٍتتتت٘اد ٍحججتتتتخ ىتتتتٔ  

ٗعؼيتتتتتتتتتتٔ ٝتتتتتتتتتتذٝش 

اىغيغتتتتخ ٍٗتتتتِ صتتتتٌ 

 رؼضٝضٓ ػيٚ رىل. 

 77 02 2. 11 702 ك

 غبىجًب .7 1.095 3.96
% .2 01.1 02 ..1 3.1 

02 

أقً٘ ثإػبدح ر٘عٞتٔ 

االعتتتزغبثخ  ثٖتتتذف 

ف اّزجتتتتتتتتتبٓ  تتتتتتتتتش

اىَتتتزؼيٌ ثؼٞتتتًذا ػتتتِ 

 3 .7 7. 11 .70 ك

 غبىجًب 77 0.943 4.09
% .7.3 30.1 02.3 ..1 7 



 ............................................... دى تطبيق معلِّمي ومعلِّمات التوحد للممارسات المبنية على البراهينم

- ٜٕٔ - 

 سقٌ

 اىؼجبسح
 اىؼجبسح

اىزنشاس 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

 دسعخ اىزطجٞق ٗاالعزخذاً
اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ
 اىزشرٞت

دسعخ 

 االعزخذاً
ب ًَ  أثًذا ّبدًسا أحٞبًّب غبىجًب دائ

اىغتتتتتتتتتي٘ك غٞتتتتتتتتتش 

اىَشغتتتت٘ة ٗاىحتتتتذ 

ٍْتتتتٔ  ٗرىتتتتل ٍتتتتتِ 

 تتاله رقتتذٌٝ ريقتتِٞ 

أٗ رؼيٞتتق أٗ غٞتتتشٓ 

ٍتتتتتتتتتتتتِ ٗعتتتتتتتتتتتتبئو 

اىزشتتتتتتتتتزٞذ ػْتتتتتتتتتذ 

 حذٗصٔ.

07 

أعتتتتزخذً اىجشٍغتتتتخ 

اىْصتٞخ  ٗرىتل ٍتتِ 

 اله ٗ تو ىفظتٜ 

ح  أٗ  طتتتٜ ىَٖتتتبس

أٗ ٍ٘قتتتتتتو ٍؼتتتتتتِٞ 

ٝنتتتتتتتتتُ٘ ثَضبثتتتتتتتتتتخ 

َّتتتتت٘رط ىيَتتتتتزؼيٌ  

ٗٝتتزٌ اىزتتذسة ػيٞتتٔ 

قجتتتتتتتتتو اعتتتتتتتتتزخذاً 

اىَٖتتتتتتتتتتتبسح فتتتتتتتتتتتٜ 

 اىَ٘قو اى٘اقؼٜ.

 31 1. .1 11 .. ك

 أحٞبًّب 01 1.301 3.28
% 07.3 02.1 0..1 7. 70.3 

00 

أٗظِّتتتتتو اىقصتتتتت  

االعزَبػٞتتخ  ٗرىتتل 

ٍتتتِ  تتتاله ٗ تتتو 

ٍ٘قتتتتو اعزَتتتتبػٜ 

ٗاىغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي٘مٞبد 

 اىَالئَتتتخ ىتتتٔ ثْتتتب ً 

ػيتتتتتتٚ احزٞبعتتتتتتبد 

اىَتتزؼيٌ  ٗػتتبدح ٍتتب 

رنتتتتتتتتتُ٘ قصًصتتتتتتتتتب 

قصٞشح ٍنز٘ثخ ٍتِ 

ٗعٖخ ّظتش اىَتزؼيٌ 

ٗرز تتتتَِ ٍؼْٞتتتتبد 

 ثصشٝخ.

 03 31 13 10 13 ك

 غبىجًب 02 1.236 3.54
% 01.1 01.3 0..3 73 1.1 

03 

أعتتتتزخذً اىزتتتتذسٝت 

ػيتتتتتتتٚ اىَٖتتتتتتتبساد 

االعزَبػٞتتتخ ثشتتتنو 

فتتشدٛ أٗ عَتتبػٜ  

ثٖتتتتتتذف إمغتتتتتتبثٌٖ 

و  ٍٖتتبساد اىز٘ا تت

أٗ اىيؼتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أٗ 

اىَٖتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبساد 

االعزَبػٞتتخ ىزؼضٝتتض 

اىزفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبػالد 

 اإلٝغبثٞخ. 

 2 . 31 .1 717 ك

ب 2 0.768 4.45 ًَ  دائ
% .2.3 02.3 73 7.3 2 

0. 

أقتتتتتتتتتً٘ ثزنتتتتتتتتتتِ٘ٝ 

ٍغَ٘ػتتتتتخ اىيؼتتتتتت 

اىَتتْظٌ  ٗرىتتل ٍتتِ 

 تتاله ػَتتو أّشتتطخ 

عَبػٞتتتتتخ  تتتتت ٞشح 

ٍتتتتتتتتغ اىَزؼيَتتتتتتتتِٞ 

 1 .7 21 10 732 ك

 غبىجًب 70 1.062 4.06
% .2 01.3 71.3 2.3 3 
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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

ثب زٞتتتتتبس ٍقصتتتتت٘د 

ىألقتتتتشاُ ٗثزحذٝتتتتذ 

ع ٗاضتتتح ىيَ٘ضتتت٘

 ٗاألدٗاس.

02 

أعتتتتتتزخذً اىزؼيتتتتتتٌٞ 

ثَغتتتبػذح اىزقْٞتتتخ  

ٗرىتتتتل ٍتتتتِ  تتتتاله 

اػزَتتتتتتتبد اىزقْٞتتتتتتتخ 

مغتَخ أعبعتٞخ فتتٜ 

اىزؼيتتتتٌٞ ىضٝتتتتبدح أٗ 

رحغتتِٞ أٗ اىحفتتبظ 

ػيتتتتتتتٚ اىَٖتتتتتتتبساد 

اىٍٞ٘ٞتتتتتتتتتخ ىتتتتتتتتتتذٙ 

 اىَزؼيٌ.

 70 01 .. 12 770 ك

 غبىجًب 71 1.136 3.86
% 31.3 01.3 07.3 1 . 

0. 

أعتتتتزخذً اىَْزعتتتتخ 

ثبعتتزخذاً اىفٞتتذٝ٘  

ٗرىتتتتل ٍتتتتِ  تتتتاله 

رغتتتتتتتتغٞو فٞتتتتتتتتذٝ٘ 

ٗػشضتتتتتتتٔ ىتتتتتتتزؼيٌ 

عي٘ك أٗ ٍٖبسح أٗ 

 االّخشاط ثٔ. 

 02 1. .. 12 13 ك

 غبىجًب 03 1.261 3.58
% 37 02 07.3 7. ..1 

01 

أعتتتتتتتزخذً اىتتتتتتتذػٌ 

اىجصشٛ  ٍِ  اله 

ػتتتتتشو ٍشئتتتتتٜ أٗ 

ٝتتتتتتتتتذػٌ ثصتتتتتتتتتشٛ 

اّخشاط اىَتزؼيٌ فتٜ 

اىغي٘ك أٗ اىَٖبسح 

اىَشغ٘ثتتتتتخ ثشتتتتتنو 

ٍغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزقو دُٗ 

االػزَتتتتتتتتبد ػيتتتتتتتتٚ 

اىزيقتتتتتِٞ  ٗٝشتتتتتَو 

رىتتل رشرٞتتت اىجٞئتتتخ 

ٗاىحتتتذٗد اىَشئٞتتتخ  

 ٗاىغذاٗه اىضٍْٞخ. 

 .7 .0 27 1. 731 ك

 غبىجًب 72 1.21 3.96
% ...3 00.1 71 1.1 2.3 

 غبىجًب 0.584 4.00 اىَز٘عط اىحغبثٜ اىؼبً

 دسعبد 2* اىَز٘عط اىحغبثٜ ٍِ 

تك ػػػؼ المؤ ػػػرات ااحصػػػابية المواػػػحة بالجػػػدوؿ السػػػابؽ أف المتوسػػػط الحسػػػابد العػػػاـ 
الستجابات تينة البحث تمر تطبيؽ الممارسات المبنيػة تمػر البػراىيف المسػتخدمة مػف  بػؿ معممػد 

بعػة مػػف المقيػػاس (و وىػذا المتوسػػط يقػو باللبػػة الرا٘مػػف  0ٓٓٗبػرامم التوحػػد بمحامظػة جػػدة بمػغ  
(و وىػػد اللبػػة التػػد ت ػػير إلػػر درجػػة 0ٕٓٗ – 0ٖٗٔالمتػػدرج الخماسػػدو والتػػد تتػػراوح مػػا بػػيف  

لالًبػػاو وىػػذه النتيجػػة تػػدؿ تمػػر أف أمػػراد تينػػة البحػػث يػػروف أنػػو لالًبػػا مػػا يػػتـ تطبيػػؽ الممارسػػات 
 جدة0  المبنية تمر البراىيف المستخدمة مف  بؿ معممد ومعممات برامم التوحد بمحامظة
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كمػػا يتبػػيف مػػف النتػػابم المواػػحة بالجػػدوؿ السػػابؽ أف ىنػػاؾ تلاوتًػػا مػػد درجػػة تطبيػػؽ 
الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو حيػػث 
تراوحت متوسطات موامقتيـ تمر تطبيؽ الممارسات المبنية تمر البراىيف المستخدمة مػف  بػؿ 

(و وىػػذه المتوسػػطات تقػػو بػػاللبتيف 0ٚ٘ٗ- 0ٕٖٛبػػرامم التوحػػد مػػا بػػيف   معممػػد ومعممػػات
 -الثالثة والخامسة مف المقياس المتدرج الخماسد والمتيف ت ػيراف إلػر التطبيػؽ بدرجػة  دابًمػا 

أحياًنا(و حيػث يتبػيف مػف النتػابم المواػحة بالجػدوؿ السػابؽ أف أمػراد تينػة البحػث يػروف أنػو 
(و و ػػد ٘-٘ٔ-ٓٔ-ٖٕ-ٔ-ٖٔ-ٖ-ٗند إسػػتراتيجيات وىػػد ر ػػـ  دابًمػػا مػػا يػػتـ تطبيػػؽ ثمػػا

(و وىػذه المتوسػػطات 0ٚ٘ٗإلػػر  0ٕٗٗتراوحػت المتوسػطات الحسػػابية ليػذه العبػػارات مػا بػيف  
(و ٘إلػػر  0ٕٔٗتقػػو باللبػػة الخامسػػة مػػف المقيػػاس المتػػدرج الخماسػػد والتػػد تتػػراوح مػػا بػػيف  

كمػا يتبػيف مػف النتػابم أف أمػراد تينػة البحػث وىد اللبة التد ُت ير إلر التطبيؽ بدرجػة دابًمػاو 
-ٕٔ-ٕ-ٕٗ-ٕٓ-ٙ-ٛيروف أنو لالًبا ما يتـ تطبيػؽ ثمانيػة ت ػر إسػتراتيجية وىػد ر ػـ  

(و حيػػػػػػػث تراوحػػػػػػػت المتوسػػػػػػػطات ٚٔ-ٕٕ-ٗٔ-ٕٙ-ٛٔ-ٚ-ٙٔ-ٕٔ-ٜ-ٕ٘-ٜٔ-ٕٚ
 (و وىذه المتوسػطات تقػو باللبػة الرابعػة مػف0ٔٛٗإلر  0ٖٖ٘الحسابية ليذه العبارات ما بيف  

(و وىػد اللبػة التػد ُت ػير 0ٕٓٗإلػر  0ٖٗٔالمقياس المتدرج الخماسد والتد تتػراوح مػا بػيف  
إلر التطبيؽ بدرجة لالًباو وأخيرًا يتبيف مػف النتػابم أف أمػراد تينػة البحػث يػروف أنػو أحياًنػا مػا 

(و ٘مػف  0ٕٖٛ(و والتػد بمػغ متوسػطيا الحسػابد  ٕٔيتـ تطبيؽ إستراتيجية واحدة وىد ر ـ  
 0ٕٙٔذا المتوسط يقو باللبة الثالثة مف المقياس المتػدرج الخماسػد والتػد تتػراوح مػا بػيف  وى

(و وىد اللبة التد ُت ير إلر التطبيؽ بدرجة أحياًناو وىػذه النتيجػة تػدؿ تمػر تلػاوت 0ٖٗٓإلر 
وجيػػػات نظػػػر أمػػػراد تينػػػة البحػػػث مػػػد اسػػػتجاباتيـ تمػػػر الممارسػػػات المبنيػػػة تمػػػر البػػػراىيف 

 ف  بؿ معممد ومعممات برامم التوحد بمدينة جدة0المستخدمة م
( وىػػد  أ ػػـو بػػالتعزيز تنػػد تأديػػة الطالػػب السػػموؾ المطمػػوب ٗجػػاءت العبػػارة ر ػػـ   -1

بيػػدؼ زيػػادة حدوثػػو مػػد المسػػتقبؿ  بالمرتبػػة ايولػػر بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف 
(و ٘مػػػف  0ٚ٘ٗ المسػػػتخدمة مػػػف  بػػػؿ معممػػػد ومعممػػػات بػػػرامم التوحػػػدو بمتوسػػػط حسػػػابد 

 (0  0٘ٔٓوانحراؼ معياري  
( وىد  أ ـو بتحميؿ الميمة  وذلؾ بتجزبة الميػارة أو السػموؾ ٖجاءت العبارة ر ـ   -2

إلػػػر خطػػػوات صػػػويرة  ابمػػػة لمتعمػػػيـ والتقيػػػيـ  بالمرتبػػػة الثانيػػػة بػػػيف الممارسػػػات المبنيػػػة تمػػػر 
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(و ٘مػف  0ٙٔٗحسابد   البراىيف المستخدمة مف  بؿ معممد ومعممات برامم التوحدو بمتوسط
 (0  0ٙ٘ٛٓوانحراؼ معياري  

( وىػد  أسػتخدـ النمذجػة  وذلػؾ بتمثيػؿ أو تػرض السػموؾ ٖٔجاءت العبارة ر ػـ   -3
المستيدؼ بيدؼ ت جيو المتعمـ تمر اكتساب السموؾ المقم د  بالمرتبة الثالثة بػيف الممارسػات 

مم التوحػػدو بمتوسػػط حسػػابد المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرا
 (0ٚٔ٘0ٓ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٗٛٗ 

( وىد  أستخدـ التمقيف  وذلؾ بتقديـ المسػاتدة اايمابيػةو أو ٔجاءت العبارة ر ـ   -4
الملظيػػػةو أو الجسػػػدية اكسػػػاب المػػػتعمـ سػػػموًكاو أو ميػػػارة مسػػػتيدمة  بالمرتبػػػة الرابعػػػة بػػػيف 

خدمة مف  بؿ معممد ومعممػات بػرامم التوحػدو بمتوسػط الممارسات المبنية تمر البراىيف المست
 (0ٜٙ٘0ٓ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٗٙٗحسابد  
( وىػد  أسػتخدـ التػدريب تمػر الميػارات االجتماتيػة ب ػكؿ ٖٕجاءت العبارة ر ـ   -5

مردي أو جماتد  بيدؼ إكسابيـ ميارات التواصؿو أو المعبو أو الميػارات االجتماتيػة لتعزيػز 
ايجابية  بالمرتبة الخامسة بػيف الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف المسػتخدمة مػف التلاتالت ا

(و وانحػػػراؼ معيػػػاري ٘مػػػف  0ٗ٘ٗ بػػػؿ معممػػػد ومعممػػػات بػػػرامم التوحػػػدو بمتوسػػػط حسػػػابد  
 ٓ0ٚٙٛ0) 

( وىػد  أسػتخدـ ااطلػاء  بيػدؼ الحػد مػف حػدوث السػموؾ ٓٔجاءت العبػارة ر ػـ   -6
معػززات ذلػؾ السػموؾ  بالمرتبػة السادسػة بػيف الممارسػات لير المرلوب وذلػؾ بسػحب أو إزالػة 

المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو بمتوسػػط حسػػابد 
 (0ٖٛ0ٓ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٕٛٗ 

( وىػػد  أسػػتخدـ التػػدريب بالمحػػاوالت المنلصػػمة  وذلػػؾ مػػف ٘جػػاءت العبػػارة ر ػػـ   -7
خطػوات منلصػمة ُتسػم ر محػاوالت الػتعمُّـو وتتاػمف كػؿ محاولػة تمػر  خالؿ تجزبة السموؾ إلػر

المثيػرو والتمقػػيفو واسػػتجابة المػػتعمـو وتوابػػو السػػموؾ0 وتتكػرر المحػػاوالت تػػدة مػػرات مػػو تمقػػد 
المػػتعمـ لمتعزيػػز تمػػر االسػػتجابة الصػػحيحة  بالمرتبػػة السػػابعة بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر 

(و ٘مػف  0ٕٗٗممد ومعممات برامم التوحدو بمتوسط حسابد  البراىيف المستخدمة مف  بؿ مع
 (0ٜ٘ٛ0ٓوانحراؼ معياري  

( وىػػد  أسػػتخدـ التػػدخؿ الطبيعػػد  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تنظػػيـ ٘ٔجػػاءت العبػػارة ر ػػـ   -8
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البيبة وجعؿ تممية التعميـ طبيعية  در اامكافو بتومير الدتـ الالـز لممػتعمـ باسػتخداـ معػززات 
ؿ المتعمـ يتعمـ مف خالؿ المثيرات التػد أمامػو  بالمرتبػة الثامنػة بػيف مف نلس نوع الن اط وجع

الممارسات المبنية تمر البراىيف المستخدمة مف  بؿ معممد ومعممػات بػرامم التوحػدو بمتوسػط 
 (0ٜٜٕ0ٓ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٕٗٗحسابد  
لمػتعمـ تنػد ( وىد  أستخدـ التعزيز التلاامد  وذلػؾ بتعزيػز اٛجاءت العبارة ر ـ   -9

تأديتػػو لسػػموؾ بػػديؿو أو تنػػد تػػدـ حػػدوث السػػموؾ ليػػر المرلػػوب بػػوو أو تأديتػػو لسػػموؾ ليػػر 
متوامػػؽ معػػو  بالمرتبػػة التاسػػعة بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ 

 (0ٜٔٚ0ٓ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٔٛٗمعممد ومعممات برامم التوحدو بمتوسط حسابد  
( وىػػد  أسػػتخدـ التػػدخؿ المبنػػد تمػػر المثيػػرات القبميػػة لمحػػد ٙبػػارة ر ػػـ  جػػاءت الع -11

مػف السػػموؾ ليػػر المرلػوب بػػوو مػػف خػالؿ إتػػداد أو اػػبط مجموتػة مػػف ايحػػداث أو الظػػروؼ 
التد تسبؽ حدوث السموؾ  بالمرتبة العا رة بيف الممارسات المبنيػة تمػر البػراىيف المسػتخدمة 

(و وانحػػراؼ معيػػاري ٘مػػف  0ٕٔٗحػػدو بمتوسػػط حسػػابد  مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التو 
 ٓ0ٜٜٔ0) 

( وىد  أ ـو ب تادة توجيػو االسػتجابة  بيػدؼ صػرؼ انتبػاه ٕٓجاءت العبارة ر ـ   -11
المتعمـ بعيًدا تف السموؾ لير المرلوب والحد منػوو وذلػؾ مػف خػالؿ تقػديـ تمقػيف أو تعميػؽ أو 

اديػػة ت ػػرة بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر ليػػره مػػف وسػػابؿ الت ػػتيت تنػػد حدوثػػو  بالمرتبػػة الح
(و ٘مػف  0ٜٓٗالبراىيف المستخدمة مف  بؿ معممد ومعممات برامم التوحدو بمتوسط حسابد  

 (0ٜٖٗ0ٓوانحراؼ معياري  
( وىػػد  أ ػػـو بتكػػويف مجموتػػة المعػػب المػػنظـ  وذلػػؾ مػػف ٕٗجػػاءت العبػػارة ر ػػـ   -12

مقصػػود لط ػػراف وبتحديػػد وااػػح  خػػالؿ تمػػؿ أن ػػطة جماتيػػة صػػويرة مػػو المتعممػػيف باختيػػار
لممواػػوع وايدوار  بالمرتبػػة الثانيػػة ت ػػرة بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة 

(و وانحػػراؼ معيػػاري ٘مػػف  0ٓٙٗمػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو بمتوسػػط حسػػابد  
 ٔ0ٕٓٙ0) 
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مػد  - صير متعم ػد تأخير  -( وىد  أستخدـ التأخير الزمند ٕجاءت العبارة ر ـ   -13
اين ػػطة التػػد ي ػػارؾ بيػػا المػػتعمـ  بيػػدؼ إتاحػػة اللرصػػة لتقػػديـ االسػػتجابة دوف الحاجػػة إلػػر 
تمقيف  بالمرتبة الثالثة ت رة بيف الممارسات المبنية تمر البراىيف المستخدمة مػف  بػؿ معممػد 

 (0ٛٗٙ0ٓ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٓٔٗومعممات برامم التوحدو بمتوسط حسابد  
( وىد  أ ـو بالتدريب تمر التواصؿ الػوظيلد  وذلػؾ بتبػديؿ ٕٔجاءت العبارة ر ـ   -14

السموؾ لير المرلوب الذي يحتوي تمر وظيلة تواصمية بسموؾ مناسػب يحقػؽ نلػس الوظيلػة  
بالمرتبػػة الرابعػػة ت ػػرة بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد 

 (0ٓ٘0ٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٜٖٛبمتوسط حسابد   ومعممات برامم التوحدو
( وىد  أستخدـ الدتـ البصػري  مػف خػالؿ تػرض مربػد أو ٕٚجاءت العبارة ر ـ   -15

بصري يدتـ انخراط المتعمـ مد السموؾ أو الميارة المرلوبػة ب ػكؿ مسػتقؿ دوف االتتمػاد تمػر 
وؿ الزمنيػة  بالمرتبػة الخامسػة ت ػرة التمقيفو وي مؿ ذلؾ ترتيب البيبة والحدود المربيةو والجدا

بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو 
 (0ٕٔ0ٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٜٖٙبمتوسط حسابد  

( وىػد  أسػتخدـ التػدريب تمػر االسػتجابة المحوريػة  وذلػؾ ٜٔجاءت العبارة ر ـ   -16
باه المتعمـ أواًل واستخداـ مواد محببة لوو وجعمو يدير الجمسػة ومػف مف خالؿ الحصوؿ تمر انت

ثـ تعزيزه تمر ذلؾ  بالمرتبة السادسة ت رة بيف الممارسات المبنية تمر البػراىيف المسػتخدمة 
(و وانحػػراؼ معيػػاري ٘مػػف  0ٜٖٙمػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو بمتوسػػط حسػػابد  

 ٔ0ٜٓ٘0) 
وىػد  أسػتخدـ التعمػيـ بمسػاتدة التقنيػة  وذلػؾ مػف خػالؿ  (ٕ٘جاءت العبارة ر ـ   -17

اتتماد التقنية كسمة أساسية مػد التعمػيـ لزيػادة أو تحسػيف أو الحلػاظ تمػر الميػارات اليوميػة 
لػػدم المػػتعمـ  بالمرتبػػة السػػابعة ت ػػرة بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف 

(و وانحػػػراؼ معيػػػاري ٘مػػػف  0ٖٛٙط حسػػػابد   بػػػؿ معممػػػد ومعممػػػات بػػػرامم التوحػػػدو بمتوسػػػ
 ٔ0ٖٔ0) 

 ( وىد  أ ـو بالريااػة البدنيػة مػو المػتعمـ  وذلػؾ مػف خػالؿٜجاءت العبارة ر ـ   -18
ممارسة الريااة وتوظيليا لتعميـ ميارة معينة أو الحد مف السموكيات ليػر المرلوبػة أو زيػادة 

لمبنية تمر البراىيف المسػتخدمة مػف السموؾ المرلوب  بالمرتبة الثامنة ت رة بيف الممارسات ا
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(و وانحػػػراؼ معيػػػاري ٘مػػػف  0ٖٛ٘ بػػػؿ معممػػػد ومعممػػػات بػػػرامم التوحػػػدو بمتوسػػػط حسػػػابد  
 ٔ0ٜٓ0) 

( وىػد  أسػتخدـ التقيػيـ الػوظيلد لمسػموؾ  وذلػؾ مػف خػالؿ ٔٔجاءت العبارة ر ـ   -19
لسػػػموؾ  وصػػؼ السػػػموؾ ليػػػر المرلػػػوب وتحديػػػد المثيػػػرات القبميػػة والبعديػػػة التػػػد تػػػؤثر تمػػػر ا

بالمرتبػػة التاسػػعة ت ػػرة بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد 
 (0ٖٕٓ0ٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٖٛ٘ومعممات برامم التوحدو بمتوسط حسابد  

( وىػػد  أ ػػـو بالتػػدريب تمػػر تػػدخؿ الوالػػديف  مػػف خػػالؿ ٙٔجػػاءت العبػػارة ر ػػـ   -21
ليكونػػػػا مػػػػدّربيف يبنابيمػػػا لتحسػػػػيف الميػػػػارات الالزمػػػػة أو تخطػػػيط برنػػػػامم تػػػػدريبد لموالػػػديف 

اكتسػػابياو أو الحػػد مػػف السػػموكيات ليػػر المرلوبػػة  بالمرتبػػة الع ػػريف بػػيف الممارسػػات المبنيػػة 
 0ٖٛٗتمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو بمتوسػػط حسػػابد  

 (0ٓٔٙ0ٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف 
( وىػػد  أسػػتخدـ التػػدخؿ السػػموكد المعرمػػد  بيػػدؼ إحػػداث ٚر ػػـ   جػػاءت العبػػارة -21

توييػػرات مػػد السػػموؾ الظػػاىر مػػف خػػالؿ الػػتحكـ بالعمميػػات المعرميػػة ومخاطبػػة م ػػاتره وأمكػػاره  
بالمرتبة الحادية والع ريف بيف الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف المسػتخدمة مػف  بػؿ معممػد 

 (0ٔٛ0ٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٖٙٗد  ومعممات برامم التوحدو بمتوسط حساب
( وىد  أسػتخدـ نظػاـ التواصػؿ بتبػادؿ الصػور  بػيكس( مػو ٛٔجاءت العبارة ر ـ   -22

المتعمـ  بالمرتبة الثانية والع ريف بػيف الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف المسػتخدمة مػف  بػؿ 
 (0ٖٜ0ٔمعياري   (و وانحراؼ٘مف  0ٖٙٓمعممد ومعممات برامم التوحدو بمتوسط حسابد  

( وىد  أستخدـ النمذجة باستخداـ الليديو  وذلؾ مػف خػالؿ ٕٙجاءت العبارة ر ـ   -23
تسػػجيؿ ميػػديو وتراػػو لػػتعمـ سػػموؾ أو ميػػارة أو االنخػػراط بػػو  بالمرتبػػة الثالثػػة والع ػػريف بػػيف 
الممارسات المبنية تمر البراىيف المستخدمة مف  بؿ معممد ومعممػات بػرامم التوحػدو بمتوسػط 

 (0ٕٙ0ٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٖ٘ٛحسابد  
( وىػػد  أ ػػـو  بتػػدريب المػػتعمـ تمػػر اادارة الذاتيػػة  وذلػػؾ ٗٔجػػاءت العبػػارة ر ػػـ   -24

بتعميمػػػو مرا بػػػة سػػػموكياتو وتسػػػجيميا بنلسػػػوو ومكامػػػأة نلسػػػو تنػػػد التصػػػرؼ ب ػػػكؿ مناسػػػب  
سػتخدمة مػف  بػؿ معممػد بالمرتبة الرابعػة والع ػريف بػيف الممارسػات المبنيػة تمػر البػراىيف الم

 (0  0ٖٗٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٖ٘ٙومعممات برامم التوحدو بمتوسط حسابد  
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( وىد  أوظلؼ القصص االجتماتية  وذلؾ مف خالؿ وصػؼ ٕٕجاءت العبارة ر ـ   -25
مو ؼ اجتماتد والسموكيات المالبمة لو بناًء تمر احتياجات المتعمـو وتػادة مػا تكػوف  صًصػا 

ة مف وجية نظػر المػتعمـ وتتاػمف معينػات بصػرية  بالمرتبػة الخامسػة والع ػريف  صيرة مكتوب
بػػيف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو 

 (0ٕٖ0ٔ(و وانحراؼ معياري  ٘مف  0ٖ٘ٗبمتوسط حسابد  
اي ػراف  مػف  ( وىػد  أ ػـو بػالتخطيط تمػر التػدخؿ بواسػطةٚٔجاءت العبػارة ر ػـ   -26

خػػالؿ إ ػػراؾ اي ػػراف العػػادييف مػػو زمالبيػػـ مػػف ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػد التلػػاتالت 
االجتماتيػػة اايجابيػػػة  بالمرتبػػػة السادسػػػة والع ػػػريف بػػػيف الممارسػػػات المبنيػػػة تمػػػر البػػػراىيف 

(و ٘مػػػف  0ٖٖ٘المسػػػتخدمة مػػػف  بػػػؿ معممػػػد ومعممػػػات بػػػرامم التوحػػػدو بمتوسػػػط حسػػػابد  
 (0ٖ٘0ٔري  وانحراؼ معيا

( وىػد  أسػتخدـ البرمجػة النصػية  وذلػؾ مػف خػالؿ وصػؼ ٕٔجاءت العبػارة ر ػـ   -27
للظد أو خطد لميػارةو أو مو ػؼ معػيف يكػوف بمثابػة نمػوذج لممػتعمـو ويػتـ التػدرب تميػو  بػؿ 
اسػػتخداـ الميػػارة مػػد المو ػػؼ الػػوا عد  بالمرتبػػة السػػابعة والع ػػريف  ايخيػػرة  بػػيف الممارسػػات 

البػػراىيف المسػػتخدمة مػػف  بػػؿ معممػػد ومعممػػات بػػرامم التوحػػدو بمتوسػػط حسػػابد المبنيػػة تمػػر 
 (0ٖٓ0ٔمعياري  (و وانحراؼ ٘مف  0ٕٖٛ 

 ملخص اليتا ج 

أظيػػرت النتػػابم أف أمػػراد تينػػة البحػػث يػػروف أنػػو لالًبػػا مػػا يػػتـ تطبيػػؽ الممارسػػات  
 بمحامظة جدة0 المبنية تمر البراىيف المستخدمة مف  بؿ معممد ومعممات برامم التوحد 

و ػػد بينػػت النتػػابم أف أمػػراد تينػػة البحػػث يػػروف أنػػو دابًمػػا مػػا يػػتـ تطبيػػؽ ثمػػاند 
 اتو وىد  إستراتيجي

أ ـو بالتعزيز تند تأدية الطالب السموؾ المطموب بيدؼ زيادة حدوثو مػد المسػتقبؿ0 وتعػزي 0ٔ
ميميةو كمػا أنػو أسػموب الباحثة ىذه النتيجة إلر أىمية استخداـ أسموب التعزيز مد العممية التع

مناسب لجميو المراحؿ التعميمية0 كما يساىـ أسموب التعزيز مد معالجة الميارات االجتماتيػةو 
والتواصؿو والسموؾو واالىتمػاـ الم ػترؾو والمعػبو واالسػتعداد لممدرسػةو والميػارات ايكاديميػةو 

عػػااًل مػػو مختمػػؼ المراحػػؿ والحركيػػةو والتكيليػػة0 وتلسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة بكػػوف التعزيػػز م
العمريةو ومستويات الذكاء0 ويعتبػر مػف أوابػؿ الممارسػات التػد أثبتػت معاليػة اسػتخدامياو كمػا 
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يعد حجر ايساس مد برامم تحميؿ السػموؾ التطبيقػدو ولالًبػا مػا تكػوف نتابجػو موريػةو معنػدما 
ف معظػػـ معممػػد يعػػزز المػػتعمـ تمػػر أداء ميمػػة مػػا يحلػػز اكماليػػا مػػد نلػػس المحظػػةو كمػػا أ

التوحد تمػر وتػد كػاٍؼ بطريقػة اسػتخداـ وأنػواع المعػززاتو باااػامة إال أنػو ال يتطمػب المزيػد 
مف الو تو وال يحتاج إلػر أدوات مكملػةو أيًاػا يعتبػر التعزيػز مػف الممارسػات التػد تقتػرف مػو 

لتػدريب تمػر الممارسات أخرمو أو  د تكوف جزًءا منياو مثؿ التػدريب بالمحػاوالت المنلصػمةو وا
 االستجابة المحورية0

وتتلػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػو نتػػابم دراسػػة  ػػاـ بيػػا بػػروؾ وىػػوبر وكػػارتير وجػػواريز وواريػػف 
 ٕٓٔٗ )Brock, Huber, Carter, Juarez and Warren   والتػد أظيػرت نتابجيػا

( ٕٚٔٓبػػأف التعزيػػز مػػف أتمػػر الممارسػػات المسػػتخدمةو ودراسػػة روبنسػػوف وبونػػد وأولليمػػد  
nson, Bond& OldfieldRobi  والتػػػد أظيػػػرت أف الممارسػػػيف لالًبػػػا مػػػا يسػػػتخدموف

والتػد أظيػرت  Ferreri, Witmer& Shivers( ٕٙٔٓالتعزيػز0 ودراسػة وويتمػر و ػيلرز  
( ٕٔٔٓنتابجيا أف تحميػؿ السػموؾ التطبيقػد مػف التػدخالت ايكثػر اسػتخدًماو ودراسػة رانػدزو  

Randazzo  حمػػة االبتدابيػػة يقومػػوف باسػػتخداـ ااسػػتراتيجيات والتػػد أظيػػرت أف معممػػد المر
اايجابية  التعزيز اايجابد( بدرجة أتمػر مػف ااسػتراتيجيات السػمبية  العقػاب(0 ودراسػة الػزارع 

 0( والتد أظيرت أف مؤ ر تحميؿ السموؾ التطبيقد ينبطؽ بدرجة تاليةٕٛٓٓ 
لػػر خطػػوات صػػويرة  ابمػػة لمتعمػػيـ أ ػػـو بتحميػػؿ الميمػػة  وذلػػؾ بتجزبػػة الميػػارة أو السػػموؾ إ -ٕ

والتقيػػيـ0 وتعػػزي الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػر أىميػػة اسػػتخداـ أسػػموب تحميػػؿ الميمػػةو مبػػدوف 
استخدامو يصعب تعميـ السموؾ المستيدؼ0 وتلسر الباحثة ىػذه النتيجػة بػأف ألمػب المصػابيف 

ةو لػػذلؾ مػػ ف بػػذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد يعػػانوف مػػف مقػػداف وااػػح مػػد مجػػاؿ الرتايػػة الذاتيػػ
معممػػييـ أو العػػػامميف معيػػػـو يقومػػوف باسػػػتخداـ تحميػػػؿ الميػػػارة ب ػػكؿ مسػػػتمر ودابػػػـو نظػػػرًا 
لصػعوبة تعمػػـ أو تحقيػػؽ الميػػارة كاممػػة لػػدم ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػدو وصػػعوبة احتلػػاظيـ 
بكـ مف المعمومات مد ذاكرتيـو وصعوبة التركيػز تمػر تػدة ميػارات مػد آف واحػدوكما أف ىػذه 

رسػػة مناسػػبة لتعمػػيـ معظػػـ الميػػاراتو وخصوًصػػا مػػد ميػػارات الحيػػاة اليوميػػة مثػػؿ تعمػػيـ المما
ميػارة العنايػة بالػػذات ودخػوؿ الحمػاـو والميػػارات االجتماتيػة التػد يلتقػػر إلييػا المتعممػوف مػػف 

( ٕٙٔٓذوي ااػػػطراب طيػػػؼ التوحػػػد0 وتتلػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػو دراسػػػة وويتمػػػر و ػػػيلرز  
sFerreri, Witmer& Shiver  والتػػد أظيػػرت نتابجيػػا أف تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػد مػػف
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( والتػػد أظيػػرت أف مو ػػر تحميػػؿ السػػموؾ ٕٛٓٓالتػػدخالت ايكثػػر اسػػتخدًماو ودراسػػة الػػزارع  
التطبيقػػد ينبطػػؽ بدرجػػة تاليػػةو وُتعػػد تحميػػؿ الميمػػة مػػف ممارسػػات تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػدو 

 Brock, Huber, Carter, Juarezريف ودراسة  اـ بيا بروؾ وىوبر وكارتير وجواريز ووا
and Warren  ٕٓٔٗ والتػػد أظيػػرت نتابجيػػا أف تحميػػؿ الميمػػة مػػف أتمػػر الممارسػػات )

 0المستخدمة
أسػػتخدـ النمذجػػة  وذلػػؾ بتمثيػػؿ أو تػػرض السػػموؾ المسػػتيدؼ بيػػدؼ ت ػػجيو المػػتعمـ تمػػر 0ٖ

السػػتخداميا مػػد تعمػػيـ  اكتسػػاب السػػموؾ المقم ػػد0 وتلسػػر الباحثػػة اسػػتخداـ النمذجػػة ب ػػكؿ مرتلػػو
ميارات التواصؿ وبعض الميػارات االجتماتيػة والميػارات الحركيػة الكبيػرة والد يقػةو حيػث إف ىػذه 
الممارسػػة أسػػموب مقػػنف يسػػاتدىـ تمػػر التومػػب تمػػر  صػػور ميػػارة التقميػػد لػػد ييـ0 وتتلػػؽ ىػػذه 

 ,Knight (ٕٛٔٓالنتيجػػة مػػو نتػػابم دراسػػة نايػػت وىػػوبر وكينتػػز وكػػارتير وبػػابمو جػػوريز  
Huber, Kuntz, Carter, and Pablo Juarez و حيػث بينػت النتػابم أف أبػرز الممارسػات

 ,Robinson( ٕٚٔٓالتػػد تسػػتخدـ يومي ػػا ىػػد النمذجػػةو ودراسػػة روبنسػػوف وبونػػد وأولليمػػد  
Bond& Oldfield  والتػد توصػمت إلػر أف الممارسػيف يسػتخدموف إسػتراتيجية النمذجػة بدرجػة

( والتػد أظيػرت أف مو ػػر تحميػؿ السػموؾ التطبيقػػد ينبطػؽ بدرجػػة ٕٛٓٓالػػزارع  لالًبػا0 ودراسػة 
 0تالية

أستخدـ التمقيف  وذلؾ بتقديـ المساتدة اايمابيةو أو الملظيةو أو الجسػدية اكسػاب المػتعمـ 0ٗ
سموًكاو أو ميارة مستيدمة0 وتلسر الباحثة تمؾ النتيجة بأف التمقػيف يعتبػر إسػتراتيجية أساسػية 

ي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػدو مميمػػا وصػػؿ المػػتعمـ إلػػر مراحػػؿ متقدمػػة مػػف االسػػتقاللية مػػو ذو 
وتحسف مد الجوانب المختملةو إال أنو يكوف بحاجة إلر التمقيفو حتػر إذا كػاف التمقػيف إيمابي ػا0 
وكمما كاف أداء المػتعمـ منخلًاػا احتػاج إلػر تمقػيف أكبػر  كامػؿ(0 كمػا أف التمقػيف يسػتخدـ مػو 

رسات ايخػرم لػتعمـ ميػارة جديػدة ب ػكؿ وااػح ومسػتمر0 وتتلػؽ ىػذه النتيجػة مػو جميو المما
والتد أظيػرت نتابجيػا أف  Ferreri, Witmer& Shivers( ٕٙٔٓدراسة وويتمر و يلرز  

تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػد مػػف التػػدخالت ايكثػػر اسػػتخدًماو ودراسػػة روبنسػػوف وبونػػد وأولليمػػد 
 ٕٓٔٚ )Robinson, Bond& Oldfield  مػد أف الممارسػيف يسػتخدموف التمقػيف بدرجػة

 ,Brock, Huber (ٕٗٔٓلالًبػاو ودراسػة  ػاـ بيػا بػروؾ وىػوبر وكػارتير وجػواريز وواريػف  
Carter, Juarez and Warren   والتد أظيرت نتابجيا بأف التمقيف مػف أتمػر الممارسػات
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تػدة انطبقػت بدرجػة  ( حيث تامنت استخداـ إسػتراتيجياتٕٛٓٓالمستخدمةو ودراسة الزارع  
 مرتلعة وكاف مف أبرزىا التمقيف

بينما أظيرت النتابم أف أمراد تينة البحػث يػروف أنػو أحياًنػا مػا يػتـ تطبيػؽ إسػتراتيجية 
 واحدةو وىد  

أسػػتخدـ البرمجػػة النصػػية  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ وصػػؼ للظػػد أو خطػػد لميػػارة مػػاو أو  -1
تميو  بؿ اسػتخداـ الميػارة مػد المو ػؼ  مو ؼ معيف يكوف بمثابة نموذج لممتعمـو ويتـ التدرب

الوا عدو وتلسر الباحثة مجدء ىذه ااستراتيجية مد المرتبة ايخيرة مف حيث االسػتخداـ بأنيػا 
ممارسة حديثة نوًتا ماو وأاػاؼ المركػز الػوطند لمتطػوير المينػد ىػذه ااسػتراتيجية كممارسػة 

و كمػا ٕٗٔٓتمػر البػراىيف مػد تػاـ مبنية تمر البراىيف مد آخر تصنيؼ لمممارسػات المبنيػة 
أف اسػػتخداميا يتطمػػب المزيػػد مػػف الو ػػتو كمػػا أنيػػا تتطمػػب أف يكػػوف لػػدم المػػتعمـ ميػػارات 
تواصمية مقبولةو يف ىذه الممارسة  ابمػة تمػر النصػوصو كمػا أف نسػبة كبيػرة مػف المعممػيف 

روبنسػػوف وبونػػد  ليسػوا تمػػر درايػة بطريقػػة اسػتخداميا0 وتتلػػؽ ىػذه النتيجػػة مػو نتػػابم أجراىػا
والتػػد أ ػػارت إلػػر أف الممارسػػيف  Robinson, Bond& Oldfield( ٕٚٔٓوأولليمػػد  

 يستخدموف إستراتيجية البرمجة النصية بدرجة أحياًنا0
 التوفيات:

 مد اوء ما توصؿ إليو البحث الحالد مف نتابم توصد الباحثة باآلتد 
المػػدارس والمراكػػز بأىميػػة تطبيػػؽ  إيجػػاد السػػبؿ المناسػػبة ا نػػاع أصػػحاب القػػرارو و ػػادات .1

اتخػػاذ  ػػوانيفو و ػػرارات خاصػػة الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف مػػد العمميػػة التعميميػػة و 
بتطبيػػؽ بػػرامم لػػذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد تقػػـو تمػػر أسػػاس الممارسػػات المبنيػػة تمػػر 

 البراىيف0
سػػات المبنيػػة توتيػة معممػػد ومعممػات ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػد بأىميػػة اسػتخداـ الممار  .2

بعنػػواف الممارسػػات المبنيػػة تمػػر البػػراىيف تمػػر البػػراىيف مػػف خػػالؿ تقػػد دورات تدريبيػػة 
لمعملمػػدو ومعملمػػات الطمبػػة ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػد مػػد المراكػػزو والمػػدارسو والبػػرامم 
الحكوميػػةو وايىميػػة بمحامظػػة جػػدةو حيػػث بينػػت النتػػابم أف الوالبيػػة العظمػػر لػػـ يحصػػموا 

   تدريبية0 تمر دورات
إتػػػادة النظػػػر مػػػد مػػػنح الحػػػوامز الماديػػػة والمعنويػػػة لممعممػػػيف والمعممػػػات الػػػذيف يقومػػػوف  .3
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 بتطبيؽ الممارسات المبنية تمر البراىيف مد العممية التعميمية لتطويرىـ ميني ا0
تقميص اللجػوة بػيف العمػـ والممارسػة مػف خػالؿ تقػد برنػامم بػيف ايكػاديمييف مػد المجػاؿ  .4

 سيف البراممو والخدمات التربوية0والمينييف لتح
تحسػيف جػودة التعمػيـ مػػف خػالؿ تطػوير القػادات المدرسػػيةو والمعمػـو ومنػاىم الطػالب مػػف  .5

 ذوي ااطراب طيؼ التوحد لتوجيييـ لالتجاه الحديث0
إتػػادة ىيكمػػة وواػػو سياسػػات لتعمػػيـ ذوي ااػػطراب طيػػؼ التوحػػدو كػػ جراء رخصػػة مينيػػة  .6

 المينة0ُتمنح لمعممد التوحد لمزاولة 
إن ػػاء جيػػة متخصصػػة لتقيػػيـ جػػودة التعمػػيـ وتقػػديـ االست ػػارات التعميميػػة مػػد مختمػػؼ  .7

 الجيات0
استقطاب كلاءات متميزة مف الدوؿ ايجنبية لتقديـ برامم تممية لممعمميف وتبػادؿ الخبػرات  .8

 معيـ0
 إجراء بحوث حوؿ الممارسات المبنية تمر البراىيف لرمو مستوم المعرمة حوليا0 .9
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 املزاجع

 أواًل: املزاجع العزبية 
0 ايسػس والخصػابص وااسػتراتيجيات اللاتمػة -ااػطرابات طيػؼ التوحػد (0 ٕٛٔٓبوتتو أماندا0   -

 (0ٕٔٔٓ ترجمة لالب الحيارم(0 تماف  دار اللكر0  العمؿ ايصمد ن ر مد تاـ 
ذوي االاػطرابات االنلعاليػة  اادارة الصلية لمطػالب(0 ٕ٘ٔٓبيرانجموو روجر  جولياندو جورج0   -

0  ترجمة ختػاـ القحطػاند(0 الريػاض  دار جامعػة الممػؾ سػعود لمن ػر0  العمػؿ ايصػمد والسموكية
 (0ٕٛٓٓن ر مد تاـ 

مسػػتوم معرمػػة الطمبػػة المعممػػيف بلنيػػات تحميػػؿ السػػموؾ التطبيقػػد (0 ٕ٘ٔٓالحسػػيفو تبػػدالكريـ0   -
 0ٗٛٔ-ٛ٘ٔ(و ٖٔو مصرو  0 مجمة التربية الخاصةوتال تو ببعض المتويرات

 0 تماف  دار ال روؽ لمن ر والتوزيو0تحميؿ السموؾ التطبيقد(0 ٕٚٔٓالخطيبو جماؿ0   -
0 التدخؿ المبكػر  التربيػة الخاصػة مػد الطلولػة المبكػرة(0 ٜٕٓٓالخطيبو جماؿ  والحديديو منر0   -

 تماف  دار اللكر0
0 0٘ طىيـ ايساسػػية وطػػرؽ التػػدخؿ المػػدخؿ إلػػر ااػػطراب التوحػػد  الملػػا(0 ٕٛٔٓالػػزارعو نػػايؼ   -

 تماف  دار اللكر نا روفو وموزتوف0
مؤ ػػرات اػػبط الجػػودة مػػد البػػرامم التربويػػة لططلػػاؿ التوحػػدييف ودرجػػة (0 ٕٛٓٓالػػزارعو نػػايؼ0   -

رسػالة دكتػوراهو  ]0 ]ممخػصانطبا يا تمر مراكز ايطلاؿ التوحدييف مد المممكػة العربيػة السػعودية
 و الجامعة ايردنيةو تماف0كمية الدراسات العميا

0  ترجمة تبدالكريـ الحسيف(0 الدتـ السموكد اايجابد(0 ٕٛٔٓس يرمافو بريندا  ىوؿو جودي0   -
 (0ٕٛٓٓالرياض  جامعة الممؾ سعود لمن ر0  العمؿ ايصمد ن ر مد تاـ 

داد الممارسػػة المبنيػػة تمػػر البػػراىيف مػػد الخدمػػة االجتماتيػػة ومػػدم اسػػتع(0 ٕٗٔٓسػػعيدو النػػا0   -
  دراسػػة ميدانيػػة مطبقػػة تمػػر أتاػػاء ىيبػػة تػػدريس أتاػػاء ىيبػػة التػػدريس لتبنػػد ىػػذا االتجػػاه

تخصص الخدمة االجتماتية مػد الجامعػات الحكوميػة بمدينػة الريػاض0 مجمػة  ػؤوف اجتماتيػةو 
 0  ٕٛٔ-ٖ٘ٔ(و ٕٕٔ  ٖٔ

ف  دار 0 تمػػا0ٔ طوالعػالج -الت ػػخيص  -ايسػباب  -التوحػد  التعريػػؼ (0 ٕ٘ٔٓسػييؿو تػػامر0   -
 ااتصار العممد لمن ر والتوزيو0

0 جػدة  الجمعيػة الليصػمية خلايا التوحد أ ػكالو وأسػبابو وت خيصػوو أ(0 ٕٗٓٓال امدو وماء0   -
 الخيرية النسوية0

0 جػػػدة  الجمعيػػػة سػػػمات التوحػػػد تطورىػػػا وكيليػػػة التعامػػػؿ معيػػػاو ب(0 ٕٗٓٓال ػػػامدو ومػػػاء0   -
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 الليصمية الخيرية النسوية0
0 جػػدة  الجمعيػػة تػػالج التوحػػد الطػػرؽ التربويػػة والنلسػػية والطبيػػةو ج(0 ٕٗٓٓ  ال ػػامدو ومػػاء0 -

 الليصمية الخيرية النسوية0
التدريب تمر الميارات االجتماتية ورمػو الكلػاءة االجتماتيػة لػدم (0 ٕٙٔٓال ر اويو محمود0   -

 توزيو00 مصر  دار العمـ واايماف لمن ر والايطلاؿ المعا يف تقمي ا القابميف لمتعمـ
البحػػث العممػػد مليومػػو (0 ٕٙٔٓتبيػػداتو ذو ػػاف  وتػػدسو تبػػد الػػرحمف  وتبػػد الحػػؽو كايػػد0   -

 0 تماف  دار اللكر0وأدواتو وأساليبو
مػنيم البحػث (0 ٕٓٓٓالقحطاندو سالـ  والعػامريو أحمػد  وآؿ مػذىبو معػدي  والعمػرو بػدراف0   -

 .0 الرياضو المطابو الوطنية الحديثةمد العمـو السموكية
0  ترجمػة تبدالمحسػف المزجيػة -النوتيػة  -تصػميـ البحػوث الكميػة (0 ٕٛٔٓريسوؿو جوف0  ك -

 (0ٖٕٔٓالقحطاند(0 الكويت  دار المسيمة لمن ر والتوزيو0  العمؿ ايصمد ن ر مد تاـ 
0  ترجمػػة حسػػف  ػػاىيف(0 الريػػاض  العبيكػػاف0  العمػػؿ اختػػراؽ التوحػػد(0 ٕٚٔٓكوممػػافو راوف0   -

 (0ٕٗٔٓايصمد ن ر مد تاـ 
0  ترجمػة تبػدالعزيز موسوتة ااطرابات طيؼ التوحػد(0 ٕٕٔٓكينجتوفو كاروؿ  وأنافو روث0   -

 (0ٕٙٓٓالبريثف( الرياض  جامعة الممؾ سعود لمن ر0  العمؿ ايصمد ن ر مد تاـ 
0 مصػػر  الػػدار المصػػرية إسػػتراتيجيات الػػتعمـ والتأىيػػؿ وبػػرامم التػػدخؿ(0 ٕٗٔٓمحمػػدو تػػادؿ0   -

 المبنانية0
 ترجمػة  الطػالب ذوو ااػطرابات طيػؼ التوحػد0(0 ٕٓٔٓلمفو جواف  وأاليموو دونػا ميورينػو0  ىي -

 (0ٕٚٓٓنايؼ الزارع ويحير تبيدات(0 تماف  دار اللكر0  العمؿ ايصمد ن ر مد تاـ 
0 االاػػطرابات االنلعاليػػة والسػػموكية  النظريػػة والتطبيػػؽ(0 ٕٗٔٓويبػػرو جػػو  وبمػػوتسو سػػبنثيا0   -

الحنػػو(0 الريػػاض  جامعػػة الممػػؾ سػػعود لمن ػػر0  العمػػؿ ايصػػمد ن ػػر مػػد تػػاـ   ترجمػػة إبػػراىيـ
ٕٓٓٚ0) 
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