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 املخلص

إلػ  التعػرؼ ىمػ  مسػتطب تطبيػؽ براػامر التػدريس المػاظـ فػ   ةالحالي الدراسة تهدف
مػف ببػؿ معممػ  التطحػد الػذكطر العػامميف ببػرامر التطحػد الحكطميػة ط  برامر التطحد الحكطميػة  

 الت  تخدـ الطالب المشخصيف باضطراب طيؼ التطحد .
باـ الباحث بتططير مقياس مستطب تطبيؽ براػامر التػدريس دراسة ط لتحقيؽ أهداؼ ال

كطر العػامميف ىم  جميع معممػ  التطحػد الػذتطبيؽ أداة الدراسة   حيث تـ دراسةالماظـ كأداة لم
 ( براامر حكطم .35( معممًا يعممطف ف  )65ببرامر التطحد الحكطمية ط البالغ ىددهـ )

( ىمػ  One Way ANOVAحيػث بػاـ الباحػث باسػتخداـ تحميػؿ التبػايف ا)حػاد  )
أشارت أهـ الاتػاجر إلػ  أف  مسػتطب تطبيػؽ براػامر التػدريس المػاظـ مجتمع البحث الحال    ط 

لمبعد ا)طؿ ط هط )التاظيـ الماد  لمكطاات الصؼ الدراس (   بيامػا حصػؿ جاء بدرجة بسيطة 
كػػؿ مػػف البعػػد الاػػاا  )الجػػداطؿ البصػػرية(  ط البعػػد الاالػػث )التاظػػيـ البصػػر (  ط البعػػد الرابػػع 

 )أاظمة العمؿ(  
طفػػ  ضػػطء هػػذا الاتػػاجر يطصػػ  الباحػػث بضػػرطرة تباػػ  براػػامر التػػدريس المػػاظـ فػػ  

الت  تعا  بذط  اضطراب طيػؼ التطحػد    ط الحاجػة إلػ  إجػراء دراسػات  البرامر ط المؤسسات
 ىم  بقية ىااصر البراامر .
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 املقدمة: 

(  World Health Organization[WHO],2017ذكػرت ماظمػػة الصػػحة العالميػػة )
  ط ذلػؾ لمتبػايف الممحػطظ فػ   أكاػر اضضػطرابات الاماجيػة تعقيػداً  هػطأف اضطراب طيؼ التطحػد 

ىمػ  ىمميتػ  التػدريب ط التعمػيـ  مما بد يؤار سمباً  إل  آخر  فردمستطب ط شدة ا)ىراض مف 
لما يعاايه أفراد تمؾ الفجة مػف مشػكالت ط اضػطرابات أخػرب مصػاحبة  طذلؾلممعمميف ط ا)سرة  

   تشػتت اضاتبػااط ركة   ط الت  تتماؿ ف  اضطراب فرط  الح معهـبد تزيد مف صعطبة التعامؿ 
 كذلؾ الصرع   ط القمؽ ط اضكتجاب .

 Center for Diseaseا)مػراض ط الطبايػة ماهػا )السػيطرة ىمػ  بػد حػدد مركػز ط 
Control and Prevention[CDC],2018 )يػتـ  طفػالً  48طاحد  مف كؿ ٌؿ أف هاالؾ طفب

حالة مف المطاليػد الػذكطر    26 لكؿ 1تشخيصهـ باضطراب طيؼ التطحد ط ذلؾ بمعدؿ إصابة 
 حالة مف المطاليد اإلااث ف  الطضيات المتحدة ا)مريكية . 141حالة مف كؿ ط 

خطيرًا ط ىبجػًا كبيػرًا ىمػ   طتعتبر تمؾ الاسبة المرتفعة ط المتزايدة بشكؿ ممحطظ مؤشراً 
  ىمػ  الػر ـ  فاليزاؿ معظػـ ا)طفػاؿ يػتـ تشخيصػهـ بعػد سػف الرابعػة  العامميف ف  هذا المجاؿ

مف أاه يمكف تشػخيص اضػطراب طيػؼ التطحػد فػ  سػف مبكػرة   ممػا يتطمػب ضػرطرة اضهتمػاـ 
 ( .CDC,2018بالبرامر العالجية ف  سف مبكرة   طرفع مستطب الطى  لدب ا)سر)

التػ  تحتػاج لمرىايػة  ذط  اضىابػة اضطراب طيؼ التطحد مػف فجػات طفراد ذط يعتبر ا)ط 
شػػػهدت السػػػاطات القميمػػػة  حيػػػثجميف ىمػػػ  ميػػػداف التربيػػػة الخاصػػػة   اضهتمػػػاـ مػػػف ببػػػؿ القػػػاط 

الماضية مجمطىة متاطىة مف الجهطد ط الت  اهتمػت بتاظػيـ ط إصػالح ىمميػة التعمػيـ لمطػالب 
تباػػػػ  الممارسػػػػات المبايػػػة ىمػػػػ  ا)بحػػػػاث العمميػػػػة   ذط  اإلىابػػػة ط التػػػػ  كػػػػاف مػػػف أبرزهػػػػا

 .(Simpson,2005اإلىابة) مع اضفراد ذط  العامميفضستخدامها مف ببؿ 
 : دراسةمشللة ال

مػػؼ ىػػف أبػػرااهـ ختإف لػػدب الطػػالب ذط  اضػػطراب طيػػؼ التطحػػد خصػػاجص تعميميػػة ت
ىمػػ  يتطجػػب العػػادييف مػػف ااحيػػة   ط ىػػف ذط  اضىابػػات ا)خػػرب مػػف ااحيػػة أخػػرب   ط لػػذلؾ 

  ط أف يكطاػطا المختمفػةالعامميف مع أطلجؾ الطالب أف يكطاطا ىمػ  درايػة بالممارسػات التعميميػة 
 (.3112بادريف ىم  تطبيقها بااء ىم  حاجة الطالب ) العاماف ط الغايم  
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(  (No Child Left Behind [Act],2002ط بػد اػص بػااطف ىػدـ تػرؾ أ  طفػؿ      
ىمػػػ  طجػػػطب بيػػػاـ المعممػػػيف بتطبيػػػؽ الممارسػػػات التػػػ  تسػػػتاد ىمػػػ  أسػػػس ىمميػػػة   ط ىمػػػ  

( أف المعمميف اادرا ما يطبقػطف الممارسػات Morrier et al,2008الاقيض فقد طجد كؿ مف )
 (Morrier et al,2011)القاجمة ىم  ا)دلة العممية مع الطالب ذط  اضطراب طيؼ التطحد 

ط مػف خػػالؿ ىمػؿ الباحػػث فػ  ميػػداف التربيػػة الخاصػة   ط بالتحديػػد فػ  فصػػطؿ دمػػر 
حرصػػت إدارة التربيػػة الخاصػػة بتعمػػيـ جػػدة ىمػػ  ىمػػؿ  -ذط  اضػػطراب طيػػؼ التطحػػد  الطػػالب

براامر زيارات تبادلية بيف المعمميف العامميف ببرامر الدمر ط معاهد التربية الفكرية ط ذلػؾ مػف 
ضحظ الباحػث طجػطد بصػطر فػ  تطبيػؽ مبػادئ التػدريس المػاظـ ط الػذ   -أجؿ تبادؿ الخبرات 

ة الصػػفية    كػػذلؾ خمػػط بعضػػها مػػف المايػػرات التاظػػيـ المػػاد  لمكطاػػات البيجػػ بمػػةيتماػػؿ فػػ  
 البصرية ط جداطؿ المهاـ المصطرة .

 أسئلة الدراسة : 

 التال  : السؤاؿمشكمة الدراسة الحالية باإلجابة ىف  تف  ضطء ما سبؽ تحدد
 تطبيؽ براامر التدريس الماظـ ف  برامر التطحد الحكطمية بمحافظة جدة ؟ مستطبما 

 أٍنية الدراسة :

 ف  الاقاط التالية : بع أهمية الدراسة الحالية ات
إضافة اطىية إل  البحطث ط الدراسات القميمة ف  البيجة  الدراسة  اشكؿ هذتبد  .1

المحمية ط العربية الت  لـ تتااطؿ مستطب تطبيؽ براامر التدريس الماظـ  ف  برامر 
 التطحد الحكطمية بمحافظة جدة ىم  حد ىمـ الباحث . 

ف  مساىدة المعمميف لمعرفة طرؽ تهيجة البيجة التعميمية  الدراسة اسهـ هذتبد  .3
المااسبة الت  تسهؿ ىم  الطالب ذط  اضطراب طيؼ التطحد ىمميت  التعميـ ط 

 التدريب. 
إتاحة الفرصة أماـ الباحايف إل  دراسة درجة تطبيؽ بعض البرامر ط الممارسات  .2

 الطالب ذط  اضطراب طيؼ التطحد . ا)خرب المابتة ىمميا ط اختبار فاىميتها ىم  
 أٍداف الدراسة :

تطبيؽ براامر التدريس الماظـ ببرامر  التطحد الحكطمية  مستطبالكشؼ ىف   .1
 بمحافظة جدة .
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 التعريفات اإلجرائية : 

 ( :structured teachingبراامر التدريس الماظـ ) (1)
براامر التدريس المػاظـ ىمػ  أاػه اسػتراتيجية تعميميػة  Schopler,(1994])[ىرؼ 

تشػػمؿ طربػػًا متعػػددة لماػػع المشػػكالت السػػمطكية لػػدب ا)فػػراد ذط  اضػػطراب طيػػؼ التطحػػد طالتػػ  
تراى  احتياجاتهـ   حيث يرتكز براامر التدريس المػاظـ ىمػ  ركػاجز أساسػية ط هػ  ) التاظػيـ 

مااسػبة   ط مسػاىدة الطفػؿ ىمػ  مػا هػط متطبػع الماد  لمكطاات البيجة   ط تططير ا)اشػطة ال
ماػػه  ط كيفيػػة أداجػػه لباشػػطة باسػػتقاللية   ط اسػػتخداـ المايػػرات البصػػرية ( ط ذلػػؾ مػػف أجػػؿ 
خمػػػػػػػػػػػؽ بيجػػػػػػػػػػػة ذات معاػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػػاىدهـ ىمػػػػػػػػػػػ  زيػػػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػػػرص الاجػػػػػػػػػػػاح  

(VanBouygondien,Schopler,1996.) 
 اضفراد ذط  اضطراب طيؼ التطحد : (3)

يعػػػػرؼ الػػػػػدليؿ التشخيصػػػػػ  ط اضحصػػػػػاج  لالضػػػػطرابات الافسػػػػػية باسػػػػػخته الخامسػػػػػة ) 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th 

Edition[DSM-5],2013 اضػػطراب طيػػؼ التطحػػد ىمػػ  أاػػه ىجػػز اابػػت فػػ  التطاصػػؿ ط )
فػػ  طف  بالماػػؿ   ط التفاىػػؿ اضجتمػػاى  فػػ  سػػيابات متعػػددة تشػػمؿ العجػػز ىػػف التعامػػؿ العػػا

سمطكيات التطاصؿ  ير المفظية مصحطبا بصعطبة ف  تططير العالبػات اضجتماىيػة ط المحافظػة 
 (.3113ىميها )الحماد  

 ( :Government Autism Programsبرامر التطحد الحكطمية ) (2)
 Special classes with inأطض : الفصػػطؿ الخاصػػة الممحقػػة بمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ )

regular school ط ه  ىبارة ىف أاظمة تخصيص أحد الفصػطؿ الدراسػية لػذط  اضػطراب )
بػػرامجهـ التعميميػػة الخاصػػة  طيػػؼ التطحػػد داخػػؿ المدرسػػة العاديػػة   حيػػث يحصػػمطف فيهػػا ىمػػ 

 (.3111بهـ ) السعيد 
 ( :Intellectual Education Institutesااايا : معاهد التربية الفكرية )

يعرؼ الباحػث معاهػد التربيػة الفكريػة ىمػ  أاهػا البيجػة التربطيػة المخصصػة لػذط  اضػطراب 
طيػػؼ التطحػػد ط اضىابػػات ا)خػػرب المشػػابهة   حيػػث يػػتـ تقػػديـ الخػػدمات التربطيػػة طالافسػػية ط 

 اضجتماىية حسب احتياجهـ . 
  

 

 الفصل ألاول 

 خلفية الدراسة
 

 املقدمة 1-1

 مشكلة الدراسة1-2

 أهداف الدراسة1-3

 أهمية الدراسة1-4

 مصطلحات الدراسة1-5

 محددات الدراسة1-6
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 حدود الدراسة : 

 تتحدد الدراسة الحالية باالاة حدطد ط ه  كالتال  : 
العامميف ف  الذكطر  مف معمم  التطحد الدراسة  مجتمعالحدطد البشرية : تكطف  .1

دراسة  –فصطؿ معاهد التربية الفكرية ط مدارس الدمر الحكطمية بمحافظة جدة 
 . -مسحية 

العػامميف فػ   الذكطر ىم  معمم  التطحدهذا الدراسة تطبيؽ  ابتصرالحدطد المكااية :  .3
 فػ  جميػع المراحػؿ الدراسػيةفصطؿ معاهد التربية الفكرية ط مػدارس الػدمر الحكطميػة 

 بمحافظة جدة .
خالؿ فصؿ دراس  كامػؿ مػف العػاـ الدراسػ    دراسةالحدطد الزمااية : تـ تطبيؽ أداة ال .2

 هػػ( .1328-1331)
 االطار اليظري و الدراسات الشابقة : 

 اضطراب طيف التوحد:  تعريف

( Autism Society [ASA,2018]تعػػػػرؼ الجمعيػػػػة ا)مريكيػػػػة لمتطحػػػػد) 
هػػػػذا اضضػػػػطراب ىمػػػػ  أاػػػػه إىابػػػػة اماجيػػػػة معقػػػػدة   تظهػػػػر أىراضػػػػه فػػػػ  مراحػػػػؿ الطفطلػػػػة 

 المبكرة ط تؤار ىم  بدرة الشخص ىم  التطاصؿ ط التفاىؿ مع ا)خريف .
 American Psychiatricط تعػػػػػرؼ الجمعيػػػػػة ا)مريكيػػػػػة لعمػػػػػـ الػػػػػافس)

Association[APA,2018]  اضػػػػػطراب طيػػػػػؼ التطحػػػػػد ىمػػػػػػ  أاػػػػػه اضػػػػػطراب تطػػػػػػطر )
معقػػػػػد يشػػػػػمؿ ىمػػػػػ  مشػػػػػكالت مسػػػػػتمرة فػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف ىمميتػػػػػ  التفاىػػػػػؿ اضجتمػػػػػاى    ط 
التطاصػػػػؿ المفظػػػػ  ط  يػػػػر المفظػػػػ  مػػػػع طجػػػػطد سػػػػمطكيات رطتيايػػػػة ط محدطديػػػػة اضهتمامػػػػات 

 اص المصابيف .  حيث تختمؼ شدة هذا ا)ىراض   بيف ا)شخ
 National Autisticكمػػػػا تعػػػػرؼ الجمعيػػػػة الططايػػػػة البريطاايػػػػة لمتطحػػػػد )

Society[NAS,2018] اضػػػػطراب طيػػػػؼ التطحػػػػد ىمػػػػ  أاػػػػه إىابػػػػة اماجيػػػػة تػػػػالـز الفػػػػرد )
مػػػدب الحيػػػاا ط تػػػؤار ىمػػػ  كيفيػػػة إدراؾ الفػػػرد لمعػػػالـ المحػػػيط بػػػه ط التفاىػػػؿ مػػػع اضخػػػريف 

لخصػػػػػاجص المميػػػػػزة لهػػػػػـ لكاهػػػػػا تختمػػػػػؼ فػػػػػ    طيشػػػػػترؾ المصػػػػػابيف فػػػػػ  مجمطىػػػػػة مػػػػػف ا
شػػػػػدتها   ط التػػػػػ  تػػػػػؤار بػػػػػدطرها ىمػػػػػ  ىمميتػػػػػ  الػػػػػتعمـ ط الصػػػػػحة العقميػػػػػة ممػػػػػا يتطمػػػػػب 

 مستطيات مختمفة مف الدىـ .
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 أٍه األسباب و راء اإلصابة باضطراب طيف التوحد  :

يػػػػػذكر اضدب التربػػػػػط  أف هاػػػػػاؾ ىػػػػػدة أسػػػػػباب بػػػػػد تكػػػػػطف لهػػػػػا ىالبػػػػػة بطريقػػػػػة أط  
 بهذا اضضطراب ماها :  ةبأخرب باإلصاب

 أوال : مشلالت احلنل و الوالدة:

تعػػػد المشػػػكالت التػػػ  تصػػػيب ا)ـ أااػػػاء فتػػػرة الحمػػػؿ مػػػف ا)سػػػباب المشػػػتركة بػػػيف 
ط لكػػػػف ض يػػػػتـ ىػػػػزط   البيػػػػة اإلىابػػػػات بشػػػػكؿ ىػػػػاـ   بمػػػػا فيهػػػػا اضػػػػطراب طيػػػػؼ التطحػػػػد

 (.3115اضطراب طيؼ التطحد بشكؿ رجيس   )الزارع ط آخرطف 
 Centersفقػػػػد بػػػػاـ مركػػػػز السػػػػيطرة ىمػػػػ  ا)مػػػػراض ط الطبايػػػػة ماهػػػػا  )                

For Disease Control and Prevention[CDC] بدراسػػػة تحميميػػػة لعياػػػة )
( طفػػػػػاًل مصػػػػػابيف 511)( طفػػػػػاًل  مصػػػػػابيف باضػػػػطراب طيػػػػػؼ التطحػػػػػد ط 245مكطاػػػػة مػػػػػف)

( طفػػػػاًل مػػػػف ا)طفػػػػاؿ الطبيعيػػػػيف لتظهػػػػر الاتػػػػاجر أف تقػػػػارب 433بمشػػػػكالت فػػػػ  الامػػػػط ط )
فتػػػػرة حمػػػػؿ بفتػػػػرة تقػػػػؿ ىػػػػف سػػػػاتيف بػػػػد تزيػػػػد خطػػػػر اإلصػػػػابة باضػػػػطراب طيػػػػؼ التطحػػػػد 

% (حيػػػػػث افترضػػػػػت الدراسػػػػػة أف المػػػػػرأة تحتػػػػػاج إلػػػػػ  فتػػػػػرة  تعػػػػػادؿ السػػػػػاة ط 41باسػػػػػبة)
ط معػػػػادف   ط ىميػػػػه يمكػػػػف  تا مػػػػف جسػػػػدها مػػػػف فيتامياػػػػاالاصػػػػؼ  ضسػػػػتعادة مػػػػا تػػػػـ فقػػػػد

اىتبػػػار تقػػػارب فتػػػرة الحمػػػؿ أحػػػد ا)سػػػباب المؤديػػػة إلػػػ  إصػػػابة الطفػػػؿ المطلػػػطد باضػػػطراب 
 ( .3117طيؼ التطحد ) شتيات  

 ثاىيًا: العوامل الوراثية و البيئية :

هاػػػػػاؾ بعػػػػػض التطػػػػػطرات فػػػػػ  مجػػػػػاؿ ىمػػػػػـ  الطرااػػػػػة ط اضىصػػػػػاب حيػػػػػث يػػػػػرج  
طيػػػؼ التطحػػػد إلػػػ  طجػػػطد اسػػػتعداد طرااػػػ  بػػػد يكػػػطف أكاػػػر ىرضػػػة لمتطػػػطر  حػػػدطث اضػػػطراب

 (  Pantoja,2014بعد التعرض لعطامؿ الخطر أط المسببات الغير الجياية  ) 
بحيػػػػث يمكػػػػف أف يكػػػػطف العامػػػػؿ الػػػػطراا  أحػػػػد أسػػػػباب اإلصػػػػابة باضػػػػطراب طيػػػػؼ 

باضضػػػطراب افسػػػه التطحػػػد طهػػػذا يفسػػػر إصػػػابة إخػػػطة ا)طفػػػاؿ ذط  اضػػػطراب طيػػػؼ التطحػػػد 
 (.3115أط أحد أباربهـ ببعض اضىابات الاماجية )الزارع ط آخرطف 

باإلضػػػػافة إلػػػػ  بعػػػػض العطامػػػػؿ ا)خػػػػرب التػػػػ  بػػػػد تزيػػػػد مػػػػف خطػػػػر اإلصػػػػابة ماػػػػؿ 
التمػػػػطث البيجػػػػ  ط يعػػػػطد السػػػػبب فػػػػ  الغالػػػػب إلػػػػ  ىػػػػدـ بػػػػدرة المصػػػػابيف بهػػػػذا اضضػػػػطراب 
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مػػػػؾ السػػػػمـط ط صػػػػعطبة تصػػػػريفها ط ىمػػػػ  تعامػػػػؿ أجسػػػػادهـ مػػػػف الااحيػػػػة البيمطجيػػػػة مػػػػع ت
 ( .The Charlotte Post,2012كبيرة ) بصطرة بالتال  تركيزها ف  أجسادهـ 

 ثالجًا : اللقاحات الطبية :

إف مطضػػػطع المقاحػػػات الطبيػػػة مػػػا زاؿ مطضػػػع جػػػدؿ   طذلػػػؾ بسػػػبب التركيػػػز الغيػػػر 
( 17ػػػػػ )مبػػػرر مػػػف بعػػػض طسػػػاجؿ اضىػػػالـ حػػػطؿ المقاحػػػات التػػػ  تعطػػػ  لبطفػػػاؿ خػػػالؿ الػػ

شػػػػػهر ا)طلػػػػػ  مػػػػػف أىمػػػػػارهـ   ماػػػػػؿ لقػػػػػاح الحصػػػػػبة ط الحصػػػػػبة ا)لماايػػػػػة   ط الاكػػػػػاؼ 
(Mumps,MMR-Meals,Rubella 3115( ) الزارع ط آخرطف.) 

( ارتبػػػاط اإلصػػػابة باضػػػطراب طيػػػؼ Wakefidle et al,1998فقػػػد افتػػػرض )
طفػػػػاؿ ط التطحػػػػد ط التطعػػػػيـ الاالاػػػػ    حيػػػػث يعتقػػػػد أف زيػػػػادة التطعيمػػػػات التػػػػ  تعطػػػػ  لب

( تطعيمػػػػًا ببػػػػؿ بمػػػػطغ الطفػػػػؿ العػػػػاميف بػػػػد تكػػػػطف أحػػػػد المسػػػػببات 31التػػػػ  طصػػػػمت إلػػػػ  )
اسػػػبة ىاليػػػة مػػػف المعػػػادف الاقيمػػػة  الرجيسػػػية لبصػػػابة بهػػػذا اضضػػػطراب  حيػػػث لػػػطحظ طجػػػطد

داخػػػؿ أجسػػػاد أطلجػػػؾ ا)طفػػػاؿ ط التػػػ  تعػػػطد إلػػػ  مصػػػادر بيجيػػػة ط مػػػف ضػػػماها المقاحػػػات ط 
 ( .3111الفرضية )مصطف  ط الشربيا   الت  أىطت دىمًا بطيًا لهذا

ط ىمػػػػػ  ضػػػػػطء ماسػػػػػبؽ   سػػػػػجمت المتحداػػػػػة باسػػػػػـ اضكاديميػػػػػة ا)مريكيػػػػػة لطػػػػػب 
( ط المتحداػػػػة باسػػػػـ جمعيػػػػة التطحػػػػد Jennifer Shuا)طفػػػػاؿ الػػػػدكتطرة جيايفػػػػر شػػػػط )

( حػػػػطؿ إيجابيػػػػات ط Marguerite colstonاضمريكيػػػػة الػػػػدكتطرة مارجريػػػػت كطلسػػػػتطف )
ىالبتهػػػا باإلصػػػابة باضػػػطراب طيػػػؼ التطحػػػد فكااػػػت اإلجابػػػة هػػػ  أاػػػه  سػػػمبيات المقاحػػػات ط

يجػػػػب الحفػػػػاظ ىمػػػػ  الجػػػػدطؿ الزماػػػػ  لمقاحػػػػات حيػػػػث ض تطجػػػػد أيػػػػة أبحػػػػاث ىمميػػػػة تابػػػػت 
اضصػػػػابة باضػػػػطراب طيػػػػؼ التطحػػػػػد لبطفػػػػاؿ بسػػػػبب تػػػػػأخير أط إ فػػػػاؿ المقاحػػػػات   ط فػػػػػ  

ذ  يتمقػػػػ  فيػػػػه الطبػػػػت افسػػػػه يػػػػتـ التشػػػػخيص باإلصػػػػابة بهػػػػذا اضضػػػػطراب فػػػػ  الطبػػػػت الػػػػ
 ( .McClatchy,2008ا)طفاؿ تمؾ المقاحات ط ىم  هذا ا)ساس يتـ الربط )

 رابعا : العوامل البيوكينيائية :

لػػػػطحظ طجػػػػطد خمػػػػؿ بػػػػيف الهرمطاػػػػات فػػػػ  الجهػػػػاز العصػػػػب  ط بػػػػيف اضحمػػػػاض التػػػػ  
ياتجهػػػػا لػػػػدب اضفػػػػراد المصػػػػابيف باضػػػػطراب طيػػػػؼ التطحػػػػد  حيػػػػث  يتماػػػػؿ هػػػػذا الخمػػػػؿ إمػػػػا 

أط الزيػػػادة فػػػ  إفػػػرازات الغػػػدة الدربيػػػة   إض أاػػػه لػػػـ يػػػتـ التحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف هػػػذا بػػػالاقص 
الخمػػػػػؿ البيطكيميػػػػػاج  الهرمػػػػػطا  هػػػػػط اتيجػػػػػة أط سػػػػػبب    حيػػػػػث ياػػػػػتر هػػػػػذا الخمػػػػػؿ ىػػػػػف 
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مشػػػػكالت فػػػػ  تركيػػػػب خاليػػػػا المػػػػي أط ىػػػػدـ تػػػػطازف الكيميػػػػاء الحيطيػػػػة فػػػػ  الػػػػدماغ )جػػػػاد 
 (.3117اهلل 

ـ اضاتظػػػاـ فػػػ  آليػػػة ىمػػػؿ الاػػػابالت العصػػػبية كمػػػا طجػػػد أف هاالػػػؾ حالػػػة مػػػف ىػػػد
المطجػػػػػطدة فػػػػػ  الػػػػػدماغ  حيػػػػػث أف هػػػػػذا الاػػػػػابالت المطجػػػػػطدة لػػػػػدب بعػػػػػض ا)فػػػػػراد ذط  
اضػػػػطراب طيػػػػؼ التطحػػػػد ض تعمػػػػؿ بالشػػػػكؿ الصػػػػحي    إذ أف الخمػػػػؿ بػػػػد يكػػػػطف طظيفيػػػػا ط 
لػػػػيس فػػػػ  تركيػػػػب الػػػػدماغ أط تكطياػػػػه   كمػػػػا لػػػػطحظ أف هاالػػػػؾ ىػػػػددًا مػػػػف المصػػػػابيف بهػػػػذا 

ضػػػػػطراب بػػػػػد اسػػػػػتجابطا لمتػػػػػدخالت الطبيػػػػػة التػػػػػ  تعمػػػػػؿ ىمػػػػػ  تاظػػػػػيـ إاتػػػػػاج الاػػػػػابالت اض
 (.3115العصبية ط إفرازاتها )الزارع ط آخرطف 

 ىشبة االىتشار :  

حيػػػػػػث تختمػػػػػػؼ أسػػػػػػاليب الكشػػػػػػؼ ىػػػػػػف ا)طفػػػػػػاؿ ذط  اضػػػػػػطراب طيػػػػػػؼ التطحػػػػػػد 
بػػػػػػاختالؼ البيجػػػػػػات ط الػػػػػػدطؿ فالػػػػػػدطؿ المتقدمػػػػػػة تكػػػػػػطف ا)سػػػػػػاليب ىػػػػػػادة مبايػػػػػػة ىمػػػػػػ  
التشػػػريعات ط الػػػاظـ ط القػػػطاايف الماظمػػػة  لػػػذلؾ   طلكػػػف فػػػ  بعػػػض الػػػدطؿ ط مػػػف ضػػػماها 
المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعطدية ض زالػػػػت ىمميػػػػة اكتشػػػػاؼ ا)طفػػػػاؿ مػػػػف ذط  اضػػػػطراب طيػػػػؼ 
التطحػػػػد يكتافهػػػػا ضػػػػبابية المعمطمػػػػات   ط لكاهػػػػا تحػػػػاطؿ تطػػػػطير            آليػػػػات لمكشػػػػؼ 

اضسػػػػػرة ط المختصػػػػػيف ىمػػػػػ   اضهتمػػػػػاـ بهػػػػػـ ىػػػػػاهـ )ف هػػػػػذا العمميػػػػػة تسػػػػػاىد كػػػػػؿ مػػػػػف 
 (.3117)الفايز   

ركػػػػز السػػػيطرة ىمػػػػ  ا)مػػػػراض ط الطبايػػػػة طفػػػ  إحصػػػػاجية حدياػػػػة صػػػدرت مػػػػف ببػػػػؿ م
( Center for Disease Control and Prevention[CDC],2018ماهػػػا )

طفػػػال يػػػتـ تشخيصػػػهـ باضػػػطراب طيػػػؼ التطحػػػد  48هاالػػػؾ طفػػػؿ طاحػػػد  مػػػف كػػػؿ مفادهػػػا أف 
 141حالػػػػة مػػػػف المطاليػػػػد الػػػػذكطر   ط حالػػػػة مػػػػف كػػػػؿ  26لكػػػػؿ  1عػػػػدؿ إصػػػػابة ط ذلػػػػؾ بم

 . حالة مف المطاليد اإلااث ف  الطضيات المتحدة ا)مريكية

 خصائص االفراد ذوي اضطراب طيف التوحد :

فيمػػػػا يمػػػػ  تفصػػػػيال )هػػػػـ تمػػػػؾ الخصػػػػاجص بمػػػػا يتطافػػػػؽ مػػػػع الػػػػدليؿ التشخيصػػػػ   
 صاج  باسخته الخامسة : حاض
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 اخلصائص االجتناعية و اللغوية : أوال :

ط طفقػػػا لمػػػػا ذكػػػػر فػػػػ  الػػػػدليؿ التشخيصػػػػ  ط اضحصػػػػاج  لالضػػػػطرابات العقميػػػػة فػػػػ  
( حػػػػطؿ المشػػػػكالت اضجتماىيػػػػة التػػػػ  تظهػػػػر بصػػػػطرة مسػػػػترة  DSM-5اسػػػػخته الخامسػػػػة )

 لدب اضفراد المصابيف باضطراب طيؼ التطحد ط الت  تتماؿ ف  : 
 ضجتماىية كإلقاء التحية أط الطداع .العجز ف  الرد ىم  التفاىالت ا .1
 ضعؼ ف  البدء بتكطيف محاداة أط الحفاظ ىم  مسار أط امط المحاداة .  .2
 مشكالت ف  مهارات اضتصاؿ المفظ  ط  ير المفظ  ط ىدـ القدرة ىم  الدمر بياهما . .3
 ضعؼ التطاصؿ البصر  مع ا)شخاص أاااء التفاىالت اضجتماىية . .4
 صعطبة فهـ التطاصؿ اضيماج   .ضعؼ ف  لغة الجسد ط  .5
ىدـ القدرة ىم  استخداـ تعبيرات الطجه ط تعديمها بما يتااسب مع المطبؼ            .6

 اضجتماى  .
 ( . Morgan,2019ىدـ القدرة ىم  تكطيف الصدابات أط ىدـ اضهتماـ التاـ با)براف ) .7

ط مػػػػػػػف جهػػػػػػػة أخػػػػػػػرب فػػػػػػػإف التطاصػػػػػػػؿ ط التفاىػػػػػػػؿ اضجتمػػػػػػػاى  مػػػػػػػع البيجػػػػػػػة ط 
ا)شػػػخاص ايخػػػريف يحػػػتـ ىمػػػ  الطفػػػؿ أف يمتمػػػؾ المغػػػة المااسػػػبة ط التػػػ  بػػػدطرها تمكاػػػه 
مػػػػػػف تبػػػػػػادؿ المعمطمػػػػػػات ط الخبػػػػػػرات ط إشػػػػػػباع ر باتػػػػػػه اضجتماىيػػػػػػة فػػػػػػ  التطاصػػػػػػؿ مػػػػػػع 

 ( .3117ايخريف )أبط سطيمـ 
حيػػػث يتماػػػؿ العجػػػز المغػػػط  لػػػدب أطفػػػاؿ اضػػػطراب طيػػػؼ التطحػػػد فػػػ  صػػػعطبة فهػػػـ 

طبة فػػػػ  تطبيػػػػؽ القطاىػػػػد الاحطيػػػػة   إذ يصػػػػعب ىمػػػػيهـ باػػػػاء ط معػػػػاا  المفػػػػردات ط الصػػػػع
تكػػػػػطيف الجمػػػػػؿ ط ربػػػػػط الكممػػػػػات ممػػػػػا يسػػػػػبب لهػػػػػـ بصػػػػػطر طاضػػػػػ  فػػػػػ  التعبيػػػػػر المفظػػػػػ  

 (.3117)شتيات 
 ثاىيًا : اخلصائص الشلوكية  : 

لقػػػػد أصػػػػبحت السػػػػمطكيات التكراريػػػػة أكاػػػػر أهميػػػػة بعػػػػد صػػػػدطر الػػػػدليؿ التشخيصػػػػ  
فػػػػ  ىمميػػػػة تشػػػػخيص اضػػػػطراب طيػػػػؼ التطحػػػػد  DSM-5ط اضحصػػػػاج  باسػػػػخته الخامسػػػػة 

  فا)طفػػػػػػاؿ الػػػػػػذيف ض يظهػػػػػػرطف السػػػػػػمطكيات الامطيػػػػػػة لػػػػػػف يعػػػػػػطدطا مسػػػػػػتطفيف لمعػػػػػػايير 
أط الجمػػػػػؿ  ممػػػػػات التشػػػػػخيص ط تتماػػػػػؿ تمػػػػػؾ اضىػػػػػراض فػػػػػ  التكػػػػػرار الغيػػػػػر طظيفػػػػػ  لمك

بصػػػػػطرة مسػػػػػتمرة ط كػػػػػذلؾ التقيػػػػػد المفػػػػػرط بػػػػػالرطتيف فػػػػػ  ا)اشػػػػػطة الحياتيػػػػػة مػػػػػع طجػػػػػطد 
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ت محػػػدطدة لديػػػه با)شػػػياء تكػػػطف  يػػػر طبيعيػػػة فػػػ  الشػػػدة أط التركيػػػز مػػػع إظهػػػار اهتمامػػػا
فػػػرط أط ااخفػػػاض فػػػ  التفاىػػػؿ الحسػػػ  بحيػػػث تتطمػػػب ىمميػػػة التشػػػخيص تػػػطفر أااػػػيف مػػػف 

 (.Fyfield,2014اضىراض ا)ربعة السابقة )
ط بػػػػد تعػػػػددت الاظريػػػػات التػػػػ  تفسػػػػر أسػػػػباب السػػػػمطكيات التكراريػػػػة لػػػػدب أطفػػػػاؿ 

( إلػػػػػػػ  أف السػػػػػػػمطكيات Hutt&Hutt,1965  فقػػػػػػػد أشػػػػػػػار كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف )طيػػػػػػػؼ  التطحػػػػػػػد 
التكراريػػػة بػػػد تكػػػطف طسػػػيمة لمحػػػد مػػػف مسػػػتطيات اضاػػػارة الحسػػػية العاليػػػة طذلػػػؾ ىػػػف طريػػػؽ 
الحػػػػد مػػػػف المػػػػدخالت الحسػػػػية ط بالتػػػػال  تقميػػػػؿ مسػػػػتطب اضاػػػػارة   بيامػػػػا ابتػػػػرح كػػػػؿ مػػػػف 

(Baron&Cohen,1989إلػػػػػ  أف السػػػػػمطكيات التكراريػػػػػة لػػػػػدب أطفػػػػػاؿ )  طيػػػػػؼ التطحػػػػػد
هػػػ  طسػػػيمة لمتخفيػػػؼ ىػػػف القمػػػؽ الاػػػاتر ىػػػف صػػػعطبة فهػػػـ أطفػػػاؿ طيػػػؼ التطحػػػد لمسػػػيابات 
اضجتماىيػػػة التػػػ  ض يمكػػػف التابػػػؤ بهػػػا كمعرفػػػة مػػػا يفكػػػر بػػػه ا)شػػػخاص المحيطػػػيف بهػػػـ    

أف السػػػػمطكيات المتكػػػػررة هػػػػ  طسػػػػيمة لالاسػػػػحاب مػػػػف ( Similarly,1996بيامػػػػا ابتػػػػرح )
يصػػػعب ىمػػػ  الفػػػرد فهمهػػػا ط ذلػػػؾ بسػػػبب تمسػػػكه بػػػالرطتيف ط  التػػػ  المطابػػػؼ اضجتماىيػػػة

 (.Deramus,2009تجاب التفاىالت  أط المطابؼ اضجتماىية الجديدة )
 ثالجًا: اخلصائص احلشية : 

ىمػػػػػػ  الػػػػػػر ـ مػػػػػػف أف المشػػػػػػكالت الحسػػػػػػية لػػػػػػدب اضفػػػػػػراد ذط  اضػػػػػػطراب طيػػػػػػؼ 
لمسػػػػػػية ...( إض أف تمػػػػػػؾ  –سػػػػػػمعية  –التطحػػػػػػد تمتػػػػػػد إلػػػػػػ  مختمػػػػػػؼ الحػػػػػػطاس ) بصػػػػػػرية 

المشػػػػػكالت تختمػػػػػؼ فػػػػػ  شػػػػػدتها مػػػػػف شػػػػػخص يخػػػػػر حيػػػػػث تتػػػػػراطح مػػػػػا بػػػػػيف الحساسػػػػػية 
المفرطػػػػػة أط الماخفضػػػػػة اتجػػػػػاا تمػػػػػؾ المايػػػػػرات   فقػػػػػد أشػػػػػارت دراسػػػػػة رياطلػػػػػدس ط ضاػػػػػ  

(Reynolds & lane,2008 ( ىمػػػػ  أف ا)طفػػػػػاؿ ط البػػػػالغيف مػػػػف ذط  اضػػػػػطراب
بة   كمػػػػا أشػػػػارت دراسػػػػة تػػػػـط تشػػػػؾ ط دف طيػػػػؼ التطحػػػػد لػػػػديهـ اسػػػػتجابات حسػػػػية مضػػػػطر 

(Tomechek,Dunn,2007 إلػػػػػػ  أف مػػػػػػا اسػػػػػػبته )مػػػػػػف ىياػػػػػػة الدراسػػػػػػة لػػػػػػديهـ 84 %
مشػػػػكالت تتعمػػػػؽ فػػػػ  الجااػػػػب الحسػػػػ  تتماػػػػؿ فػػػػ  اضدراؾ السػػػػمع  ط البصػػػػر  ط الممسػػػػ  
ط الشػػػػم  باإلضػػػػافة إلػػػػ  مشػػػػكالت فػػػػ  التػػػػطازف ط اإلحسػػػػاس بػػػػا)لـ ط بصػػػػطر فػػػػ  إدراؾ 

 (.3112 ط آخرطف ا)صطات )الخميس 
ط يعػػػػػػطد السػػػػػػبب إلػػػػػػ  التفسػػػػػػير الخػػػػػػاطخ لممايػػػػػػرات التػػػػػػ  تسػػػػػػتقبمها المػػػػػػداخؿ 
الحسػػػية المختمفػػػة ط بالتػػػػال  التفسػػػير الخػػػػاطخ لهػػػذا المعمطمػػػػات ممػػػا يترتػػػػب ىميػػػه زيػػػػادة 
الصػػػػعطبات فػػػػ  التفاىػػػػؿ اضجتمػػػػاى  ط التطاصػػػػؿ مػػػػع اضخػػػػريف اتيجػػػػة ىػػػػدـ الر بػػػػة فػػػػ  
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هػػػػـ   طيمتػػػػد هػػػػذا التػػػػأاير ليشػػػػمؿ الػػػػتعمـ ط اضسػػػػتفادة اضبتػػػػراب أط الػػػػتالمس الجسػػػػد  مع
مػػػف الخبػػػرات التعميميػػػة اتيجػػػة ىػػػدـ القػػػدرة ىمػػػ  ضػػػبط المايػػػرات المختمفػػػة فػػػ  البيجػػػة ممػػػا 
يتطمػػػػػب تػػػػػدخال متخصصػػػػػا لمطاجهػػػػػة اضحتياجػػػػػات الحسػػػػػية لهػػػػػؤضء اضفػػػػػراد ىػػػػػف طريػػػػػؽ 

 (.3117( )أحمد Sensory Integrationالتكامؿ الحس  )
 ص امليظه :برىامج التدري

المػػػػاظـ التػػػػدريس ( مفهػػػػـط Eric schoplerطػػػػطر  الػػػػدكتطر أريػػػػؾ سػػػػكطبمر )
(Structured teaching لبشػػػػػخاص ذط  اضػػػػػطراب طيػػػػػؼ التطحػػػػػد ط ذلػػػػػؾ بعػػػػػد )

ـ أابتػػػػت اتاججهػػػػا أف ا)داء العػػػػاـ لبشػػػػخاص التطحػػػػدييف 1861دراسػػػػة أجراهػػػػا فػػػػ  ىػػػػاـ 
ط درجػػػػػة تقػػػػػدمهـ يرتفعػػػػػاف ط يتحسػػػػػااف ىاػػػػػدما يكطاػػػػػطف فػػػػػ  بيجػػػػػات تعميميػػػػػة ماظمػػػػػة ط 
العكػػػػس هػػػػط أيضػػػػًا صػػػػحي  . ط كمػػػػا أشػػػػار   شػػػػطبمر   فػػػػإف درجػػػػة تاظػػػػيـ البيجػػػػة التػػػػ  
يحتاجهػػػا التمميػػػذ تختمػػػؼ بػػػاختالؼ العمػػػر الزماػػػ  ط العقمػػػ  لديػػػه . فكممػػػا ااخفػػػض العمػػػر 
الزماػػػػ  ط العقمػػػػػ  لػػػػػدب التمميػػػػذ   ازدادت الحاجػػػػػة إلػػػػػ  درجػػػػة مرتفعػػػػػة مػػػػػف التاظػػػػػيـ . ط 
كممػػػػا أزداد التطػػػػطر اإلدراكػػػػ  ط المغػػػػط  لديػػػػه   ااخفضػػػػت درجػػػػة التاظػػػػيـ التػػػػ  يحتاجهػػػػا . 

ب  التعمػػػيـ المػػػاظـ طابعػػػا مميػػػزا  لبراػػػامر تيػػػتش )الشػػػام  طباػػػاء ىمػػػ  هػػػذا الدراسػػػة   أصػػػ
 3113. ) 

مػػػػع ا)فػػػػراد الػػػػذيف يعػػػػااطف  التػػػػ  يعمػػػػؿ بهػػػػا  TEACCHأصػػػػبحت طريقػػػػة حيػػػػث 
 Mesibov et) التػػػػدريس المػػػػاظـب( تسػػػػم  ASDمػػػػف اضػػػػطرابات طيػػػػؼ التطحػػػػد )

al,2004)   . 
التػػػػػػػدريس المػػػػػػػاظـ ىمػػػػػػػ  أاػػػػػػػه مجمطىػػػػػػػة مػػػػػػػف المبػػػػػػػادئ ط براػػػػػػػامر يعػػػػػػػرؼ  ط

تراتيجيات التػػػػػػدريس ط العػػػػػػالج التػػػػػػ  تراىػػػػػ  خصػػػػػػاجص أفػػػػػػراد ذط  اضػػػػػػطراب طيػػػػػػؼ اسػػػػػ
 (. Mesibov et al,2004فرد  ) التطحد ط الت  يمكف تطبيقها بشكؿ

لبراػػػػػػػػػامر  هاػػػػػػػػػاؾ هػػػػػػػػدفاف أساسػػػػػػػػػياف( إلػػػػػػػػػ  أف Levidioti,2004ط يػػػػػػػػذكر )
المدرسػػػية أط المازليػػػة ىمػػػ  درجػػػة كبيػػػرة سػػػع  لجعػػػؿ البيجػػػة يطؿ أاػػػه ا)  لتػػػدريس المػػػاظـا

يركػػػػز ىمػػػػ  مسػػػػاىدة الطفػػػػؿ ىمػػػػ   ط الهػػػػدؼ الاػػػػاا     المسػػػػتطاع مػػػػف الطضػػػػطح بػػػػدر 
ط التػػػػ  تتماػػػػؿ فػػػػ  المعالجػػػػة قػػػػطة اسػػػػتغالؿ اقػػػػاط ال مػػػػف خػػػػالؿ  مهاراتػػػػه ط بدراتػػػػهتطػػػػطير 

 .البصرية القطية 
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 ملوىات برىامج التدريص امليظه :

راسػػػػػات ط ا)بحػػػػػاث التػػػػػ  تااطلػػػػػت مكطاػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ اطػػػػػالع الباحػػػػػث حػػػػػطؿ الد
براػػػػػامر التػػػػػدريس المػػػػػاظـ   تبػػػػػيف أف هاالػػػػػؾ اخػػػػػتالؼ فػػػػػ  ىػػػػػدد ط مسػػػػػميات مكطاػػػػػات 
البراػػػػامر ط لكػػػػف جميعهػػػػا تهػػػػدؼ إلػػػػ  تاظػػػػيـ العمميػػػػة التعميميػػػػة ط البيجػػػػة الصػػػػفية لبفػػػػراد 

 ذط  اضطراب طيؼ التطحد .
براػػػػػامر التػػػػػدريس المػػػػػاظـ يشػػػػػمؿ ىمػػػػػ   (  أف Park&Kim,2018يػػػػػرب كػػػػػؿ مػػػػػف  ) ط

   ط ه  ىم  الاحط التال  :  أربعة مكطاات رجيسية
 التاظيـ الماد  لمكطاات الصؼ الدراس  . .1
 الجداطؿ البصرية. .3
 أاظمة العمؿ . .2
 التاظيـ البصر . .3

(  كامػػػػطذج رجيسػػػػ  اسػػػػتاد ىميػػػػه (Park&Kim,2018)طبػػػػد تباػػػػ  الباحػػػػث امػػػػطذج 
اد العااصػػػػػر ا)ربعػػػػػة المػػػػػذكطرة أىػػػػػالا فػػػػػ  باػػػػػاء فػػػػػ  بحاػػػػػه الحػػػػػال    حيػػػػػث بػػػػػاـ باىتمػػػػػ

 مقياسه ط تطبيقه ف  بحاه ط ذلؾ لبسباب التالية :
هػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػات الحدياػػػػػػػػة التػػػػػػػػ   (Park&Kim,2018)ا)طؿ : أف دراسػػػػػػػػة 

 طبقت تمؾ المكطاات لبراامر التدريس الماظـ .
الاػػػاا : تسػػػهياًل لممعممػػػيف الػػػرا بيف فػػػ  تطبيػػػؽ الامػػػطذج   حيػػػث لػػػـ يػػػرد فػػػ  الػػػدليؿ 
التاظيمػػػػ  لبػػػػرامر التربيػػػػة الخاصػػػػة  أ  براػػػػامر معتمػػػػد مػػػػف ببػػػػؿ طزارة التعمػػػػيـ تمػػػػـز بػػػػه 
المعمػػػػـ لكػػػػ  يطبقػػػػه داخػػػػؿ الصػػػػؼ الدراسػػػػ  فقد تػػػػرؾ ا)مػػػػر لممعمػػػػـ فػػػػ  هػػػػذا الشػػػػأف   ط 

الباحػػػػث باىتمػػػػاد هػػػػذا الامػػػػطذج ذ  المكطاػػػػات  ىمػػػ  ضػػػػطء ذلػػػػؾ ط مػػػػف بػػػػاب التيسػػػػير بػػػػاـ
 ا)ربعة لشمطلها لمبراامر ط سهطلة تطبيقها ف  حاؿ ر ب المعمـ ذلؾ.

 الدراسات الشابقة :

تطبيػػؽ براػػامر التػػدريس المػػاظـ فػػ   مسػػتطبلػػـ يعاػػر الباحػػث ىمػػ  أيػػة دراسػػات تااطلػػت 
يمػ  بعػض الدراسػات التػ   فصطؿ برامر ذط  اضطراب طيؼ التطحد ف  البيجة العربية   ط فيما

 استخدمها الباحث ف  دراسته الحالية : 
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 أوال :الدراسات اليت تياولت برىامج التدريص امليظه  يف البيئة العربية :

( بعاػػطاف مؤشػػرات ضػػبط الجػػطدة فػػ  البػػرامر التربطيػػة لبطفػػاؿ 3111دراسػػة الػػزارع ) (1)
ىمػػػ  مراكػػػز ا)طفػػػاؿ التطحػػػدييف فػػػ  المممكػػػة العربيػػػة  ااطبابهػػػاالتطحػػػدييف ط درجػػػة 

هدفت إل  بااء مؤشرات ضػبط الجػطدة فػ  البػرامر التربطيػة لبطفػاؿ ط الت   السعطدية
طتحديد درجة ااطبابها ىمػ  مراكػز ا)طفػاؿ التطحػدييف فػ  ذط  اضطراب طيؼ التطحد 

ا مػف مراكػز ا)طفػاؿ ( مركػز 31المممكة العربية السعطدية  طتكطات ىياة الدراسػة مػف )
مػػػف  الػػػذكطر  لفجػػػةتقػػػدـ خػػػدماتها  ط التػػػ   الحكطميػػػةذط  اضػػػطراب طيػػػؼ التطحػػػد  

المشػمطلة فػػ   تاػػطع البػرامرمختمػؼ ماػاطؽ المممكػة العربيػػة السػعطدية باإلضػافة إلػ  
)معهػػد طبراػػامر دمػػر(  طلجمػػع البيااػػات تػػـ باػػاء مقيػػاس مؤشػػرات ضػػبط  الدراسػػة 

يػػة لبطفػاؿ التطحػػدييف بعػد التطصػػؿ إلػ  العااصػػر ا)ساسػػية الجػطدة فػػ  البػرامر التربط 
( مؤشػرا فرىيػا  116( مؤشػرا رجيسػيا ط)164لهذا المؤشػرات  طتكػطف المقيػاس مػف )

هذا طبد تـ التطصؿ إلػ  دضضت صػدؽ طابػات لممقيػاس بػررت اسػتخدامه  طبػد أشػارت 
ت بدرجػػة الاتػػاجر إلػػ  أف هاػػاؾ مؤشػػرات لعاصػػريف مػػف ىااصػػر ضػػبط الجػػطدة ااطبقػػ

ىاليػػػة هػػػ  مؤشػػػرات ىاصػػػر  البراػػػامر التربػػػط  الفػػػرد  طالخطػػػة التعميميػػػة الفرديػػػة  
تعػػػديؿ السػػػمطؾ(     )( طمؤشػػػرات ىاصػػػر  تحميػػػؿ السػػػمطؾ التطبيقػػػ 1.73بمتطسػػػط )
(  فػػػ  حػػػػيف أف هاػػػاؾ مؤشػػػرات )ربعػػػػة ىااصػػػر ااطبقػػػت بدرجػػػػة 1.71بمتطسػػػط )

ريس طالتػػدريب  بمتطسػػط متطسػػطة طهػػ  ىمػػ  التػػطال : مؤشػػرات ىاصػػر  طػػرؽ التػػد
ىاصػػػر  (  طمؤشػػػر1.58(  طمؤشػػػر ىاصػػػر  المػػػاهر المرجعػػػ   بمتطسػػػط )1.63)

ىاصػػػر  التقيػػػيـ طالتشػػػخيص  بمتطسػػػط  (  طمؤشػػػر1.53 التهيجػػػة لمػػػدمر  بمتطسػػػط )
(  طبػػاب  مؤشػػرات العااصػػر المتبقػػة طىػػددها خمسػػة ااطبقػػت بدرجػػة متدايػػة 1.47)

تقيػيـ البراػامر المقػدـ  ادية   طمؤشر ىاصػر طه : مؤشر ىاصر  البيجة التعميمية الم
( لكؿ ماهمػا  طمؤشػر ىاصػر  الخػدمات المسػاادة  بمتطسػط 1.38طالمركز  بمتطسط )

(  طكااػت أبػؿ المؤشػرات 1.25(  طمؤشػر ىاصػر  الكػطادر العاممػة  بمتطسػط )1.31)
ااطبابػػػا هػػػ  مؤشػػػرات ىاصػػػر  مشػػػاركة طدىػػػـ طتمكػػػيف ا)سػػػر   إذ كػػػاف المتطسػػػط 

(1.22 ). 
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( بعاطاف فاىمية براامر التدريس الماظـ ف  إكساب ا)طفػاؿ 3117دراسة )القصيريف  (3)
التطحػػدييف لممهػػارات اضجتماىيػػة ط التطاصػػمية فػػ  ا)ردف ط التػػ  هػػدفت إلػػ  معرفػػة 
مدب فاىمية براامر التدريس الماظـ فػ  إكسػاب ا)طفػاؿ ذط  اضػطراب طيػؼ التطحػد 

 21ا)ردف   حيػػػث تكطاػػػت ىياػػػة الدراسػػػة مػػػف لممهػػػارات اضجتماىيػػػة ط التطاصػػػمية بػػػ
مفحطصػػا مػػف الػػذكطر الممتحقػػيف  با)كاديميػػة ا)ردايػػة لمتطحػػد ط تراطحػػت أىمػػارهـ مػػا 

( ط بػػػد تػػػـ تقسػػػيمهـ بالتسػػػاط  إلػػػ  مجمػػػطىتيف ضػػػابطة ط تجريبيػػػة ط 8-5بػػػيف )
لتحقيؽ أهداؼ الدراسػة تػـ اسػتخداـ مقيػاس فاياالاػد لمسػمطؾ التكيفػ   أااػاء ىمميتػ  
القياس القبم  ط البعد  باإلضػافة إلػ  المكطاػات ا)ربعػة لبراػامر التػدريس المػاظـ ط 
هػػ  : تكػػطيف رطتػػيف محػػدد   تاظػػيـ المسػػاحات   الجػػداطؿ البصػػرية   طاظػػاـ العمػػؿ   

( جمسػة ط بعػد اضاتهػاء 23طبد استغرؽ تطبيؽ البراامر برابػة ا)ربعػة أشػهر بطابػع )
قيػػاس البعػػد  لكافػػة متغيػػرات الدراسػػة   طبػػد أظهػػرت مػػف تطبيػػؽ البراػػامر تػػـ إجػػراء ال

( بػيف متطسػطات 1.14الاتاجر اتاجر الدراسة طجطد فرطؽ ذات دضلػة إحصػاجية لػدب )
أفػػراد المجمػػطىتيف التجريبيػػة ط الضػػابطة فػػ  القيػػاس البعػػد  لممهػػارات اضجتماىيػػة ط 

ضجتماىيػػػة ط التطاصػػػمية يعػػػزب )اػػػر براػػػامر التػػػدريس المػػػاظـ فػػػ  تاميػػػة المهػػػارات ا
التطاصمية لػدب ىياػة الدراسػة ط بػد أطصػت الباحاػة بػإجراء دراسػات أخػرب ىمػ  فجػات 
ىمرية متباياة لمتحقؽ مف فاىمية براامر التدريس الماظـ مػف أجػؿ تعمػيـ اسػتخدامه 

 ف  تعميـ ا)طفاؿ ذط  اضطراب طيؼ التطحد . 
 مليظه :ثاىيا : الدراسات األجيبية اليت تياولت برىامج التدريص ا

بجامعػػػة هػػػاماليف بالطضيػػػات المتحػػػدة  ( Frederick,2002فػػػ  دراسػػػة بػػػاـ بهػػػا ) (1)
مػدب فعاليػة أربعػة أاػطاع مػف التػدخالت العالجيػة  الت  هدفت إلػ  مقاراػة  اضمريكية ط

مع اضفراد ذط  اضطراب طيؼ التطحػد ط هػ  ) العػالج السػمطك  ط الشاجعة اضستخداـ 
  العػػالج با)دطيػػة ( براػػامر التػػدريس المػػاظـ   التػػدريب ىمػػ  المهػػارات اضجتماىيػػة 

 72.3% ذكػػطر ط 14.8طفػػال ممػػا يشػػكمطف اسػػبة )  718حيػػث تكطاػػت العياػػة مػػف 
ر التػدريس المػاظـ أف براػام الدراسة  أظهرت اتاجر إااث ( مف مختمؼ ا)ىمار حيث 

مػػف حيػػث أكاػػر التػػدخالت فعاليػػة مػػع ا)طفػػاؿ ذط  اضػػطراب  بػػد أحتػػؿ المرتبػػة ا)طلػػ 
العػالج السػمطك  ط ط مػف اػـ يميػه التػدريب ىمػ  المهػارات اضجتماىيػة  طيؼ التطحد  
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حيػػث حصػػؿ ىمػػ  أبػػؿ معػػدؿ ببػػطؿ مػػف ضػػمف العالجػػات  با)دطيػػة العػػالجيػػأت  أخيػػرا 
 السابقة.

بعاػطاف تقيػيـ تافيػذ براػامر التػدريس المػاظـ فػ  فصػطؿ ( Sarahan,2001دراسة ) (3)
ط التػػ  امتػػدت بػػيف ىػػام  الطػػالب ذط  اضػػطراب طيػػؼ التطحػػد مػػف ببػػؿ المعممػػيف 

هػػدفت ط بػػد بطضيػػة هيطسػػتف بالطضيػػات المتحػػدة ا)مريكيػػة  1888حتػػ  ىػػاـ  1885
براػامر التػدريس المػاظـ ط إل  إيجاد العالبة بيف بيف المفػاهيـ الاظريػة لهذا الدراسة 

العػامميف بػالمراكز التػ  تخػدـ الطػالب ذط  اضػطراب طيػؼ تطبيقها مف ببػؿ المعممػيف 
ط لتحقيػػؽ  ( معمػػـ15ط بػػد اشػػتممت ىياػػة البحػػث ىمػػ  )التطحػػد فػػ  تمػػؾ الطضيػػة   

الغرض مف الدراسة  بػاـ الباحػث بباػاء اسػتبياف يقػيس مػدب تطبيػؽ المكطاػات السػتة 
المػػاظـ   باإلضػػافة إلػػ  اىتمػػاد أسػػمطب المالحظػػة داخػػؿ الفصػػطؿ  لبراػػامر التطبيػػؽ

أشػػارت الاتػػاجر إلػػ  أف  الدراسػػية التػػ  يتطاجػػد بهػػا المعممػػيف مػػف ببػػؿ الباحػػث   طبػػد 
مػف أصػػؿ  مكطاػات مػف براػػامر التػدريس المػاظـ طبقػػطا أربعػة ( معممػا بػد 13هاالػؾ )
ة الصػػفية   ط الجػػػداطؿ ط هػػ  التاظػػيـ المػػاد  لمكطاػػات البيجػػبصػػطرة كبيػػرة   سػػتة 

الفرديػػة   ط التػػدريب ىمػػ  المهػػارات اضسػػتقاللية ط المايػػرات البصػػرية   بيامػػا أظهػػرت 
كمػػا أطصػػ  الباحػػث الاتػػاجر ااخفاضػػا فػػ  تطبيػػؽ ىاصػػر  اضدراؾ الحسػػ  ط التقيػػيـ   

المػاظـ بػد يحسػف مػف أداء العمميػة التعميميػة ط  براامر التػدريسأف تافيذ جميع باطد 
 ف بشكؿ أفضؿ مما هط ىميه .المعممي

 الطريقة و اإلجراءات :

 أ.ميَج الدراسة : 

ىبػػارة ىػػف  أسػػمطب يعتمػػد ىمػػ  جمػػع  طهػػط اسػػتخدـ الباحػػث المػػاهر الطصػػف  المسػػح   
معمطمات طبيااات ىف ظاهرة ما   أط حدث ما  أط طابع ما  طذلػؾ بقصػد التعػرؼ ىمػ  الظػاهرة 
المدرطسة طتحديد الطضع الحال  لها طالتعرؼ ىم  جطااب القطة طالضعؼ فيػه مػف أجػؿ معرفػة 

 ية فيه . مدب صالحية هذا الطضع أط مدب الحاجة إلحداث تغيرات جزجية أط أساس
 ب. دلتنع الدراسة و عييتَا : 

ىمػػ   معممػػ  بػػرامر  دراسػػتهبػػاـ بتطبيػػؽ حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمطب الحصػػر الشػػامؿ 
( براػػامر تعميمػػ  35مكطاػػة مػػف )ط ال   التطحػػد )المػػدارس ط المعاهػػد (الحكطميػػة ذكػػطر فقػػط



 ................................ توى تطبيق برنامج التدريس المنظم في فصول الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد

- 256 - 

عياػػة هػػ  فصػػؿ دراسػػ  مػػع المعممػػيف   بحيػػث تكػػطف ال 65)مػػدارس ط معاهػػد ( تحتػػط  ىمػػ  
ف مسػػتطب التطبيػػؽ مػػف ااحيػػة امعمػػـ حيػػث كػػ(  65 ط التػػ  تسػػاط  )الدراسػػة افسػػها مجتمػػع 
 المعمميف فقط.

 ج. أداة الدراسة :

اسػػتخدـ الباحػػث المقيػػاس فػػ  جمػػع المعمطمػػات الالزمػػة لبحاػػه باىتبارهػػا ااسػػب أدطات 
 الطريقػػػةتحقػػػؽ أهػػػداؼ   ط التػػػ   الدراسػػػة الحاليػػػة البحػػػث العممػػػ  التػػػ  تتفػػػؽ مػػػع معطيػػػات

 المسحية لمحصطؿ ىم  معمطمات طحقاجؽ مرتبطة بطابع معيف .
 )املقياض(: دراسةبياء أداة ال -أ
 ىم  الخططات التالية: البحثاتبع  الباحث ف  بااء المقياس لتحقيؽ الغرض مف   

   طكيفيػة البحثالقراءات الاظرية ف  المراجع العممية فيما يرتبط بمطضطع متغيرات  .1
 بااء أط تصميـ المقياس  طبما يجب مراىاته مف أسس ىممية ف  ذلؾ. 

الدراسات السابقة الت  استطاع الباحث  البحطث ط اضطالع ىم  أدطات طمقاييس .3
   طمف أهمها: البحثتطفيرهػا طالمرتبطػة بمطضػطع طمتغيرات 

مقياس تقييـ تافيذ براامر التدريس الماظـ لطالب التطحد مف إىداد  -
(sarahan,2001  ط الذ  يهدؼ إل  إيجاد العالبة بيف بيف المفاهيـ الاظرية )

  .لبراامر التدريس الماظـ ط تطبيقها مف ببؿ المعمميف
دراسة بعاطاف ا)اشطة البداية الااجحة لمطالب المصابيف بالتطحد ط الذ  تـ فيه  -

لحركية طفؽ براامر إىداد الباية المادية ط الجداطؿ الزماية ط تاظيـ المهاـ لباشطة ا
(TEACCH مف إىداد كؿ مف )Schultheis, S. F., Boswell, B. B., & 

Decker, J. (2000) . 
 ( .TEACCHالمطبع الرسم  لبراامر تيتش ) -
سعادة بعد اضاتهاء مف تصميـ المقياس ف  صطرته ا)طلية باـ الباحث بعرضه ىم   .2

التربية الخاصة  طذلؾ ط المحكميف المتخصصيف ف  بسـ  ا)كاديم  مشرؼال
أجمه  طمدب مف طضعت  الالسترشاد بآراجهـ حطؿ مدب طضطح العبارات طمالجمتها لم

 مااسبة العبارات لممحطر الذ  تاتم  إليه  مع طضع 
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التعديالت طاضبتراحات الت  يمكف مف خاللها تططير المقياس  طبااء ىم  التعديالت 
طالمحكميف  باـ الباحث بإجراء التعديالت   ا)كاديم طاضبتراحات الت  أبدتها المشرؼ 

حيث باـ بتعديؿ بعض العبارات طحذؼ البعض ا)خر  حت  أصب  المقياس ف  صطرته 
 الاهاجية.

 )املقياض( يف صورتُ اليَائية:  دراسة أداة ال -ب

 تكطف  المقياس ف  صطرته الاهاجية مف جزأيف طهما:
 ت ا)طليػػػة لممسػػػتجيبيف طالتػػػ  تمامػػػت فػػػ  )المسػػػتطب الجػػػزء ا)طؿ: يشػػػتمؿ ىمػػػ  البيااػػػا

 التعميم   الخبرة التعميمية  مقر العمؿ  تخصص المؤهؿ  المرحمة الدراسية(.
 (  ىبارة مطزىة ىم  أربعة أبعاد طه  كالتال :51الجزء الااا : يشتمؿ هذا الجزء ىم ) 

( 12ا)طؿ: التاظػػيـ المػػاد  لمكطاػػات الصػػؼ الدراسػػ   طيشػػمؿ هػػذا البعػػد ىمػػ  ) البعػػد  .1
 ىبارة.

 ( ىبارة.33البعد الااا : الجداطؿ البصرية  طيشمؿ هذا البعد ىم  )  .3
 ( ىبارات.6البعد الاالث: التاظيـ البصر   طيشمؿ هذا البعد ىم  ) .2
 بارة.( ى16البعد الرابع: أاظمة العمؿ  طيشمؿ هذا البعد ىم  ) .3

تبا  الباحث ف  إىداد المحاطر الشكؿ المغمؽ الذ  يحدد اضستجابات المحتممػة لكػؿ سػؤاؿ  
طبد استخدـ الباحث مقياس ليكػرت الخماسػ   حيػث يقابػؿ كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس باجمػة 
تحمػػؿ العبػػارات التاليػػة)مطبؽ بدرجػػة كبيػػرة جػػدًا  مطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة  مطبػػؽ بدرجػػة متطسػػطة  

درجة بسيطة   ير مطبؽ(  طلغرض المعالجة فقد أىط  الباحث لكؿ استجابة ىم  كػؿ مطبؽ ب
 4فقػػرة فػػ  جميػػع أبعػػاد المقيػػاس بيمػػة محػػددة ىمػػ  الاحػػط التػػال  )مطبػػؽ بدرجػػة كبيػػرة جػػدًا( 

درجػات  )مطبػؽ بدرجػة  2درجػات  )مطبػؽ بدرجػة متطسػطة(  3درجات  )مطبؽ بدرجػة كبيػرة( 
 درجة طاحدة.  بسيطة( درجتاف  ) ير  مطبؽ(

 : دراسةالصدق أداة  

 بطريقتيف طهما:دراسة الباـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ أداة 
 : الصدق الظاٍري )اخلارجي( لألداة -أ

بػاـ  الباحػث  مػف أجمػه فػ  بيػاس مػا طضػعت  البحػثلمتعرؼ ىمػ  مػدب صػدؽ أداة      
ط البػػالغ  المحكمػػيف السػػادةط  ا)كػػاديم المشػػرؼ سػػعادة ىمػػ   ا)طليػػةبعرضػػها فػػ  صػػطرتها 



 ................................ توى تطبيق برنامج التدريس المنظم في فصول الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد

- 258 - 

لمتأكػػد مػػف صػػدبها الظػػاهر  طذلػػؾ ضسػػتطالع  ط لالستشػػارة طالتطجيػػه  ( محكمػػًا 15ىػػددهـ )
حػػػطؿ مػػػدب طضػػػطح صػػػيا ة كػػػؿ ىبػػػارة مػػػف ىبػػػارات المقيػػػاس  طتصػػػحي  مػػػا يابغػػػ   أراءهػػػـ

تصػحيحه ماهػا  طمػػدب أهميػة طمالجمػة كػػؿ ىبػارة لمبعػد الػػذ  تاتمػ  إليػه  طمػػدب مااسػبة كػػؿ 
مػػف  بعػػدمػػف ىبػػارات فػػ  أ   طفاس مػػا طضػػعت )جمػػه  مػػع إضػػافة أط حػػذؼ مػػا يػػر ىبػػارة لقيػػ
  حتػ  تػـ الالزمػة  مقترحات باـ  الباحث بإجراء التعديالتال تطجيهات طال؛ طىم  ضطء ا)بعاد 

 التطصؿ إل  المقياس بصطرته الاهاجية  طمف اـ تطبيقه ميداايًا ىم  المبحطايف.
 : االتشاق الداخلي لألداة  -ب

  بػػػاـ الباحػػػث بػػػالتحقؽ مػػػف اضتسػػػاؽ  الدراسػػػةبعػػػد التأكػػػد مػػػف الصػػػدؽ الظػػػاهر  )داة      
ىمػػ  معممػػ  التطحػػد العػػامميف فػػ  فصػػطؿ معاهػػد التربيػػة الفكريػػة ط  االػػداخم   طذلػػؾ بتطبيقهػػ

مدارس الدمر الحكطمية بمحافظة جدة  طبعد جمع اضستجابات باـ الباحػث بمعالجتهػا طالتحقػؽ 
 Statisticalتها  طذلؾ باستخداـ براامر الحـز اإلحصاجية لمعمـط اضجتماىية مف صدبها طابا

Package For Social Sciences)  ) طذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ حسػػػاب معامػػػؿ اضرتبػػػاط
بػيف درجػة كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس بالدرجػة الكميػة  (Pearson Correlation)بيرسطف

 كالتال : لمبعد الذ  تاتم  إليه الفقرة  طجاءت الاتاجر
 االتشاق الداخلي للبعد األول: التيظيه املادي مللوىات الصف الدراسي.

 (1عذٔل رقى )

 يعبيالد االررجبط ثٍٛ درعخ كم فقرح يٍ فقراد انجعذ األٔل ثبنذرعخ انكهٛخ نهجعذ

 يعبيم االررجبط انفقرح يعبيم االررجبط انفقرح

1 75550** 8 75503** 

2 75004** 9 75063** 

3 75416** 17 75591** 

4 75569** 11 75067** 

5 75502** 12 75593** 

6 75615** 13 75016** 

0 75661** - - 

 فأقم                          7571** دانخ عُذ يطزٕٖ انذالنخ                      

أف معامالت اضرتباط بيف درجة كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد  (1يتض  مف خالؿ الجدطؿ )
ا)طؿ )التاظػػػيـ المػػػاد  لمكطاػػػات الصػػػؼ الدراسػػػ ( طالدرجػػػة الكميػػػة لمبعػػػد دالػػػة ىاػػػد مسػػػتطب 

(  طهذا يعط  دضلة ىم  ارتفاع معامالت اضتساؽ الداخم  لمبعد ا)طؿ  كما يشػير إلػ  1.11)
 الدراسة الحالية.  تطبيؽ مؤشرات مرتفعة طكافية يمكف الطاطؽ بها ف
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 اجلداول البصرية. االتشاق الداخلي للبعد الجاىي:

 (2عذٔل رقى )

 يعبيالد االررجبط ثٍٛ درعخ كم فقرح يٍ فقراد انجعذ انضبَٙ ثبنذرعخ انكهٛخ نهجعذ

 يعبيم االررجبط انفقرح يعبيم االررجبط انفقرح

14 75543** 26 75574** 

15 75868** 20 75858** 

16 75918** 28 75061** 

10 75924** 29 75584** 

18 75934** 37 75061** 

19 75636** 31 75865** 

27 75853** 32 75551** 

21 75647** 33 75527** 

22 75556** 34 75826** 

23 75828** 35 75850** 

24 75864** 36 75665** 

25 75551** 30 75500** 

 فأقم              7571عُذ يطزٕٖ انذالنخ ** دانخ                      

أف معامالت اضرتباط بيف درجة كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد  (3)يتض  مف خالؿ الجدطؿ 
(  طهػذا يعطػ  دضلػة 1.11الااا  )الجداطؿ البصرية( طالدرجة الكمية لمبعد دالػة ىاػد مسػتطب )

شػير إلػ  مؤشػػرات مرتفعػة طكافيػػة ىمػ  ارتفػاع معػػامالت اضتسػاؽ الػداخم  لمبعػػد الاػاا   كمػػا ي
 الدراسة الحالية.يمكف الطاطؽ بها ف  تطبيؽ 

 .التيظيه البصري االتشاق الداخلي للبعد الجالح:

 (3 عذٔل رقى )

 يعبيالد االررجبط ثٍٛ درعخ كم فقرح يٍ فقراد انجعذ انضبنش ثبنذرعخ انكهٛخ نهجعذ

 يعبيم االررجبط انفقرح يعبيم االررجبط انفقرح

38 75887** 42 75689** 

39 75809** 43 75918** 

47 75887** 44 75974** 

41 75929** - - 

              فأقم 7571** دانخ عُذ يطزٕٖ انذالنخ                      

( أف معػػامالت اضرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ فقػػرة مػػف 2ُتشػػير الاتػػاجر المطضػػحة بالجػػدطؿ )
(  طهػػذا 1.11فقػرات البعػد الاالػث )التاظػيـ البصػر ( طالدرجػة الكميػة لمبعػد دالػة ىاػد مسػتطب )

يعطػػ  دضلػػة ىمػػ  ارتفػػاع معػػامالت اضتسػػاؽ الػػداخم  لمبعػػد الاالػػث  كمػػا يشػػير إلػػ  مؤشػػرات 
 حالية.مرتفعة طكافية يمكف الطاطؽ بها ف  تطبيؽ الدراسة ال
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 :أىظنة العنل.رابع االتشاق الداخلي للبعد ال

 (4عذٔل رقى )

 جعذيعبيالد االررجبط ثٍٛ درعخ كم فقرح يٍ فقراد انجعذ انراثع ثبنذرعخ انكهٛخ نه

 يعبيم االررجبط انفقرح يعبيم االررجبط انفقرح

45 75894** 54 75957** 

46 75889** 55 75944** 

40 75969** 56 75982** 

48 75914** 50 75969** 

49 75974** 58 75081** 

57 75962** 59 75578** 

51 75888** 67 75849** 

52 75886** 61 75849** 

53 75942** - - 

 فأقم                          7571** دانخ عُذ يطزٕٖ انذالنخ                      

يتبػػيف أف معػػامالت اضرتبػػاط بػػيف  (3)مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الاتػػاجر المطضػػحة بالجػػدطؿ 
درجػة كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد الرابػع )أاظمػة العمػؿ( طالدرجػة الكميػة لمبعػد دالػة ىاػد مسػتطب 

يمكػف  بحيػث(  طهذا يعط  دضلة ىم  ارتفػاع معػامالت اضتسػاؽ الػداخم  لمبعػد الرابػع  1.11)
 .الدراسة الحاليةالطاطؽ بها ف  تطبيؽ 

 (5عذٔل رقى )

 ثبنذرعخ انكهٛخ نهًقٛبشانزذرٚص انًُظى االررجبط ثٍٛ درعخ كم ثعذ يٍ أثعبد انًقٛبش  يعبيالد

 قًٛخ يعبيم االررجبط اضى انجعذ أثعبد انًقٛبش

 **75878 انزُظٛى انًبد٘ نًكَٕبد انصف انذراضٙ انجعذ األٔل

 **75094 انغذأل انجصرٚخ انجعذ انضبَٙ

 **75846 انزُظٛى انجصر٘ انجعذ انضبنش

 **75041 أَظًخ انعًم انجعذ انراثع

 75715**دانخ عُذ يطزٕٖ دالنخ 

إلػ  أف معػامالت اضرتبػاط بػيف درجػة كػؿ بعػد  (4)ُتشير الاتاجر المطضحة بالجدطؿ ربـ 
 (  طجميعهػا1.11دالػة ىاػد مسػتطب ) بعػدبالدرجػة الكميػة لمالتػدريس المػاظـ مف أبعاد مقياس 

بيـ مطجبة  ممػا يعاػ  طجػطد درجػة ىاليػة مػف اضتسػاؽ الػداخم  طارتبػاط المقيػاس بأبعػادا بمػا 
 يعكس درجة ىالية مف الصدؽ )بعاد المقياس.
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 ثبات أداة الدراسة :

 )اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث معادلػػػػػة ألفػػػػػا كػػػػػرط ابػػػػػاخالبحػػػػػث لقيػػػػػاس مػػػػػدب ابػػػػػات أداة 
Cronbach'aAlpha)   ( يطضػػ  معػػامالت 5طالجػػدطؿ ربػػـ )كمػػا اسػػتخدـ التجزجػػة الاصػػفية

 الفا كرطاباخ )بعاد  المقياس طالدرجة الكمية. 
 (6)عذٔل رقى 

 يعبيالد انضجبد ثطرٚقخ أنفب كرَٔجبخ ٔ انزغسئخ انُصفٛخ نًقٛبش انزذرٚص انًُظى

أثعبد 

 انًقٛبش
 اضى انجعذ

عذد 

 انفقراد
 انفب كرَٔجبخ

انزغسئخ 

 انُصفٛخ

 انجعذ األٔل
نًكَٕبد انصف انزُظٛى انًبد٘ 

 انذراضٙ
13 75838 75832 

انجعذ 

 انضبَٙ

 انغذأل انجصرٚخ
24 75961 75912 

انجعذ 

 انضبنش

 انزُظٛى انجصر٘
0 75922 75843 

انجعذ 

 انراثع

 أَظًخ انعًم
10 75901 75957 

 75833 75950 61 )أثعبد انًقٛبش( 5 انذراضخانضجبد انعبو ألداح 

( أف معامالت الابات ألفا كرط اباخ )بعاد المقيػاس مرتفعػة 5يتض  مف الجدطؿ ربـ )          
(  طذلػػػؾ 1.846(  أمػػػا الابػػػات العػػػاـ فقػػػد بمػػػغ )1.861ط  1.727حيػػػث تراطحػػػت مػػػا بػػػيف )

(  أمػا الابػات العػاـ فقػد بمػغ 1.841ط  1.723بطريقة ألفا كرطاباخ   بياما تراطحت مػا بػيف )
بطريقة التجزجة الاصفية  طجميعها معامالت ابػات مرتفعػة ممػا يػدؿ ىمػ  أف  (  طذلؾ1.722)

المقياس يتمتػع بدرجػه ىاليػة مػف الابػات طبالتػال  يمكػف اضىتمػاد ىميػه فػ  التطبيػؽ الميػداا  
 .دراسةلم

 ىتائج الدراسة : 

 : الدراسة اليتائج املتعلقة بالشؤال 

 تطبيؽ براامر التدريس الماظـ ف  برامر التطحد الحكطمية بمحافظة جدة ؟ مستطبما   
 .الدراسة مف اتاجر ف  ضطء أهداؼ الباحث يما يم  ما تطصؿ إليه فط 

 طالذ  اص ىم  ايت : الدراسة تحميؿ طماابشة الاتاجر المتعمقة بسؤاؿ
 بمحافظة جدة ؟ ما مستطب تطبيؽ براامر التدريس الماظـ ف  برامر التطحد الحكطمية
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لمتعرؼ ىم  مستطب تطبيؽ براامر التدريس الماظـ ف  برامر التطحد الحكطمية بمحافظة 
جدة   باـ الباحث بحساب التكرارات طالاسب المجطية طالمتطسطات الحسابية طاضاحرافات 

رامر ىم  أبعاد براامر التدريس الماظـ ف  ب الدراسةالمعيارية طالرتب ضستجابات أفراد مجتمع 
 ( :6)التطحد الحكطمية بمحافظة جدة  طجاءت الاتاجر كما يطضحها الجدطؿ 

 البعد ا)طؿ: التاظيـ الماد  لمكطاات الصؼ الدراس :
 (0عذٔل رقى )

 عهٗ انعجبراد انًزعهقخ ثجعذ "انزُظٛى انًبد٘ نًكَٕبد انصف انذراضٙ" انجحشاضزغبثبد أفراد يغزًع 

رقى 

 انعجبرح
ر  انعجبراد

را
زك
ان

ت 
ط
نُ
ٔا

ٚخ
ئٕ
نً
ا

 

 درعخ انزطجٛق
انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

رررٛ

ة 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕافق

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕضط

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

1 

انصفففف يفففبنٙ يفففٍ 

انًشفففززبد ) أصفففبس  

 إضبءح  أصٕاد(

 6 17 11 15 34 ك

3587 
1534

0 
2 

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح
: 4450 1950 1455 1352 059 

2 

رٕعفففففففففذ يطفففففففففب خ 

يخصصففففففخ دايففففففم 

انصفففففففففف ألرثفففففففففع 

يُففبطق عًفففم عهفففٗ 

األقفففففففم )انففففففففرد٘  

االضفففففففففففففففففففففزقالنٙ  

انغًففففبعٙ   انهعففففت 

5) 

 16 36 12 2 17 ك

2539 
1523

4 
5 

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ
: 1352 256 1558 4054 2151 

3 

رٕعفففففففففذ فٕاصفففففففففم 

)صبثزففففففففففففففففففففففففففففّ أٔ 

يزحركففففففففففففففففخ( ٕل 

 يُبطق انعًم

 63 5 5 2 1 ك

1533 
7582

3 
11 

غٛر 

 8259 656 656 256 153 : يطجق

4 

رٕعذ دالئم ثصفرٚخ 

) أضففففٓى   أ ففففرطخ 

الصفففففففقخ صفففففففٕر ( 

نهطالة نًطفبعذرٓى 

نهٕصففففففففففٕل إنففففففففففٗ 

يُفففففففففبطق انعًفففففففففم 

انًخزهففففففففخ دايفففففففم 

 انصف 

 69 2 1 3 1 ك

1522 
7500

6 
13 

غٛر 

 9758 256 153 359 153 : يطجق

5 

عُبصفففففففر األصفففففففبس 

يهَٕففففففخ نًطففففففبعذح 

انطبنففت عهففٗ رًٛٛففس 

أيفففففففففبكٍ يُفففففففففبطق 

 انعًم انًخزهفخ  

 65 4 4 2 1 ك

1529 
7509

0 
12 

غٛر 

 8555 553 553 256 153 : يطجق

6 

ٚطفففففزطٛع انطفففففالة 

انٕصففففٕل ثطففففٕٓنخ 

نهٕضبئم ٔ انغفذأل 

 ٔ أَظًخ انزٕاصم

 48 0 6 2 13 ك

2571 
1554

5 
6 

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ
: 1051 256 059 952 6352 

يطجق  15624 3507 16 4 6 11 39 كٚطفففففففزطٛع انًعهفففففففى  0
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رقى 

 انعجبرح
ر  انعجبراد

را
زك
ان

ت 
ط
نُ
ٔا

ٚخ
ئٕ
نً
ا

 

 درعخ انزطجٛق
انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

رررٛ

ة 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕافق

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕضط

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

انزحفففففرك ثطفففففٕٓنخ 

ثففٍٛ يُففبطق  انعًففم 

انًخصصففخ نهطففالة 

 فٙ انصف

: 5153 1455 059 553 2151 

ثذرعخ  5

 كجٛرح

8 

ع  انًعهففففففى ٚطففففففزطٛ

يراقجفففففففففخ عًٛفففففففففع 

يُبطق انعًفم دايفم 

 انصف 

 17 7 5 6 55 ك

4526 
1538

9 
1 

يطجق 

ثذرعخ 

كجٛرح 

 عذا  

: 0254 059 656 7 1352 

9 

رحزفففففففٕ٘ يُفففففففبطق 

انعًففم عهففٗ ٔضففبئم 

رعهًٛٛففففففخ يُبضففففففجخ 

رحقفففففففففق أْفففففففففذاف 

 يُطقخ انعًم 

 56 8 17 1 1 ك

1546 
7580

1 
9 

غٛر 

 0350 1755 1352 153 153 : يطجق

17 

يُطقففففففففففخ  رٕعففففففففففذ

)ضففالل( ٚ ففع فٛٓففب 

انطفففففالة األَشفففففطخ 

انًُغففففففففسح أصُففففففففبء 

رٕاعففففذْى ثًُففففبطق 

 انعًم

 

 66 3 2 7 5 ك

1536 
1574

2 
17 

غٛر 

 8658 359 256 7 656 : يطجق

11 

انٕضفففبئم انزعهًٛٛفففخ 

يُبضففجخ نخصففبئ   

انطفففالة انعًرٚفففخ ٔ 

 انعقهٛخ  

 48 8 4 6 17 ك

1590 
1548

0 
0 

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ
: 1352 059 553 1755 6352 

12 

انصفففففففففففف  أصففففففففففبس

يُبضفففففففففت نهفئفففففففففخ 

 انعًرٚخ نهطالة

 17 2 27 8 36 ك

3506 
1541

6 
3 

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح 
: 4054 1755 2653 256 1352 

13 

األنعبة انًطفزخذيخ 

يُبضففففففففففجخ نفئففففففففففخ 

انطففففففالة انعًرٚففففففخ 

 ٔانعقهٛخ

 59 0 3 1 6 ك

1553 
1510

2 
8 

غٛر 

 0056 952 359 153 059 : يطجق

 انًزٕضط انحطبثٙ انعبو 
2531 

7501

6 

يطجق ثذرعخ 

 ثطٛطخ

يتبػػيف أف المتطسػػط الحسػػاب   (6)مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الاتػػاجر المطضػػحة بالجػػدطؿ 
ىمػػ  بعػػد التاظػػيـ المػػاد  لمكطاػػات الصػػؼ الدراسػػ   الدراسػػةالعػػاـ ضسػػتجابات أفػػراد مجتمػػع 

(  طهذا المتطسط يقع ف  الفجػة الااايػة مػف المقيػاس المتػدرج الخماسػ   طالتػ  4مف   3.21)
ط يػرب  بسػيطة (  طه  الفجة الت  تشػير إلػ  التطبيػؽ بدرجػة3.51إل   1.71تتراطح ما بيف )

الباحث أف هذا الاتيجة تعطد إل  ىدـ تطفر أاػاث إضػاف  داخػؿ الفصػطؿ الدراسػية حتػ  يػتمكف 
 المعمـ مف تاظيـ البيجة الصفية  فقد ابتصر ا)ااث ىم  الطاطضت ط الكراس  .
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 البعد الجاىي: اجلداول البصرية:

 (8عذٔل رقى )

 "انغذأل انجصرٚخثجعذ "عهقخ عهٗ انعجبراد انًزانجحش اضزغبثبد أفراد يغزًع 

رقى 

 انعجبرح
 انعجبراد

ت 
ط
نُ
ٔا
ر 
را
زك
ان

ٚخ
ٕ
ًئ
ان

 

 انزطجٛقدرعخ 

انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

ررر

ٚت 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕاف

 قخ

يطجق 

ثذرع

ح 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕض

 طخ

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

14 

رٕعففففذ عففففذأل 

ثصففرٚخ رٕضفف  

يٓفففبو كفففم يفففٍ 

انطبنففففففففففففففففت ٔ 

انًعهففففففففى فففففففففٙ 

 انصف

 65 2 4 2 3 ك

1530 
7599

1 
4 

غٛر 

 8555 256 553 256 359 : يطجق

15 

ٔل اانغففففذ رقففففع 

نجصفففففرٚخ ففففففٙ ا

أيففبكٍ ٔاضففحخ 

 دايم انصف 

 65 2 1 1 0 ك

1546 
1521

6 
3 

غٛر 

 8555 256 153 153 952 : يطجق

16 

ضفففففففففففففففففففففٕٓنخ 

انٕصففففففففففففففففففٕل 

نهغفففففففففففففففففففذأل 

انجصففففرٚخ نكففففم 

يففففٍ انطبنففففت ٔ 

 انًعهى 

 65 1 2 7 8 ك

1549 
1526

7 
1 

غٛر 

 : يطجق
175

5 
7 256 153 8555 

10 

ٕٚعفففففذ عفففففذٔل 

ثصففففففر٘ عففففففبو 

نغًٛففع انطففالة 

ٚطفففزخذو أصُفففبء 

 انٕٛو انذراضٙ 

 66 7 2 1 0 ك

1546 
1522

0 
2 

غٛر 

 8658 7 256 153 952 : يطجق

18 

ٕٚعفففففذ عفففففذٔل 

ثصفففر٘ ففففرد٘  

نكففففففففم طبنففففففففت  

ٚطفففزخذو أصُفففبء 

 انٕٛو انذراضٙ 

 03 1 2 7 7 ك

1570 
7534

7 
21 

غٛر 

 9651 153 256 7 7 : يطجق

19 

رراعفففٙ انًفففٕاد 

انًطفزخذيخ ففٙ 

انغفففففففففففففففففففذأل  

انجصرٚخ قذراد 

انطففففففففففففففففالة ) 

 –يغطففففففففففًبد 

صفففففففففففففففففففففففففٕر 

  –فٕرٕغرافٛففففخ 

 –صٕر ريسٚفخ 

 60 2 2 2 3 ك

1532 
7595

5 
5 

غٛر 

 8852 256 256 256 359 : يطجق
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رقى 

 انعجبرح
 انعجبراد

ت 
ط
نُ
ٔا
ر 
را
زك
ان

ٚخ
ٕ
ًئ
ان

 

 انزطجٛقدرعخ 

انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

ررر

ٚت 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕاف

 قخ

يطجق 

ثذرع

ح 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕض

 طخ

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

عًفففم  –كهًفففبد 

 ) 

27 

رراعٙ انغذأل 

انفردٚففففففففففففففففففففخ 

ا زٛبعفففففففففففففففبد 

انطالة  )أٔقبد 

انرا ففففففففففففففففففخ   

األَشففففففففففففففففففطخ 

اإلنسايٛفففففففففففففخ   

األَشففففففففففففففففففطخ 

 انًف هخ ( 

 01 3 2 7 7 ك

1579 
7530

2 
18 

غٛر 

 9354 359 256 7 7 : يطجق

21 

ٚقففففففٕو انًعهففففففى 

 رقٛفففففففٛىثعًفففففففم 

ففففففففرد٘ نكفففففففم 

طبنففت يففٍ أعففم 

رحذٚففففففذ طففففففٕل 

 انففرد٘ انغذٔل 

 ّٔيٕقعففففففففففففففففففف

 ّٔطرٚقخ عرض

 

 03 3 7 7 7 ك

1578 
7539

2 
19 

غٛر 

 9651 359 7 7 7 : يطجق

22 

ٚزجففففففع انًعهففففففى 

رُطففففٛق يعففففٍٛ 

ففففففففٙ عفففففففر  

انغفففففففففففففففففففذأل 

انجصفففففففففففففرٚخ ) 

انًٛفففففففٍٛ إنفففففففٗ 

انٛطفففبر أٔ يفففٍ 

أعهففففففففٗ إنففففففففٗ 

 أضفم(

 68 3 2 7 3 ك

1525 
7585

7 
11 

غٛر 

 8955 359 256 7 359 : يطجق

23 

ذرٚت ٚفففففففزى رففففففف

عهفففففٗ انطفففففالة 

كٛفٛففخ اضففزخذاو 

ٔل اانغفففففففففففففففففففذ

 انجصفففففففففففففففففرٚخ

ٔكٛفٛففخ انزعبيففم 

يفففع انزرٛٛفففراد 

انزٙ رحفذس ففٙ 

أصُفففبء  انغفففذأل

 انٕٛو انذراضٙ

 60 3 2 1 3 ك

1529 
7597

0 
0 

غٛر 

 8852 359 256 153 359 : يطجق
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رقى 

 انعجبرح
 انعجبراد

ت 
ط
نُ
ٔا
ر 
را
زك
ان

ٚخ
ٕ
ًئ
ان

 

 انزطجٛقدرعخ 

انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

ررر

ٚت 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕاف

 قخ

يطجق 

ثذرع

ح 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕض

 طخ

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

24 

رصفًٛى انغفذٔل 

انفرد٘  ُٚبضت 

قذراد انزٕاصم 

انففففففففففففففففففٕ ٛفٙ 

 نهطبنت  

 02 7 2 1 1 ك

1514 
7564

0 
15 

غٛر 

 9450 7 256 153 153 : يطجق

25 

ٚطففبعذ انغففذٔل 

انففرد٘ انطبنففت 

عهففففففٗ يعرفففففففخ 

 يكبٌ  انًًٓخ  

 04 7 2 7 7 ك

1575 
7532

2 
23 

غٛر 

 9054 7 256 7 7 : يطجق

26 

ٚطففبعذ انغففذٔل 

انففرد٘ انطبنففت 

عهففففففٗ يعرفففففففخ 

ٔقففففذ ثذاٚففففخ ٔ 

 َٓبٚخ انًًٓخ

 03 1 1 7 1 ك

1579 
7552

1 
10 

غٛر 

 9651 153 153 7 153 : يطجق

20 

رحزٕ٘ انغذأل 

انجصفففرٚخ عهفففٗ 

عُبصففر يحففذدح 

نٛفففففٕو دراضفففففٙ 

 كبيم 

 60 3 2 3 1 ك

1526 
7582

6 
9 

غٛر 

 8852 359 256 359 153 : يطجق

28 

ٚفففففزى اضفففففزخذاو 

انغفففففففففففففففففففذأل 

انجصففرٚخ دايففم 

انصففففففففففففففففففففففف 

ثبضففزًرار عهففٗ 

 يفففففففذار انٛفففففففٕو

 انذراضٙ

 69 1 2 1 3 ك

1526 
7597

7 
8 

غٛر 

 9758 153 256 153 359 : يطجق

29 

ٚفففففزى اضفففففزخذاو 

انغفففففففففففففففففففذأل 

 انجصففرٚخ أصُففبء

األَشففففففففففففففففففطخ 

انصفففففٛخ ٔ   أٔ 

يففففبرط انفصففففم 

انذراضففٙ )يضففم 

انصفففففففففففففففففففففبنخ 

انرٚبضفففففففففففٛخ   

 5انكبفٛزرٚب(

 01 2 2 1 7 ك

1512 
7548

9 
16 

غٛر 

 يطجق

: 7 153 256 256 9354 

37 

انجُففففففففٕد فففففففففٙ 

انغفففففففففففففففففففذأل 

انجصففرٚخ قبثهففخ 

 68 2 1 1 4 ك

1537 
7598

7 
6 

غٛر 

 8955 256 153 153 553 : يطجق
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رقى 

 انعجبرح
 انعجبراد

ت 
ط
نُ
ٔا
ر 
را
زك
ان

ٚخ
ٕ
ًئ
ان

 

 انزطجٛقدرعخ 

انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

ررر

ٚت 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕاف

 قخ

يطجق 

ثذرع

ح 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕض

 طخ

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

نهزرٛٛفففر  طفففت 

يففب ٚطففرأ يففالل 

 انٕٛو انذراضٙ 

31 

رطبعذ انغذأل 

انجصفففففففففففففففففرٚخ 

انطففففالة  عهففففٗ 

االَزقفففففبل ثفففففٍٛ 

األَشففطخ ثشففكم 

 يرٌ 

 

 68 4 1 2 1 ك

1521 
7501

8 
13 

غٛر 

 8955 53 153 256 153 : يطجق

32 

ثُفففففٕد انًٓففففففبو 

انًٕعفففٕدح ففففٙ 

انغفففففففففففففففففففذأل 

انجصفففففففففففففففففرٚخ 

رقبثهٓففففب َفففففص 

انجُففففففففٕد فففففففففٙ 

يٕاقفففع يُفففبطق 

 انعًم  

 04 7 2 7 7 ك

1575 
7532

2 
22 

غٛر 

 9054 7 256 7 7 : يطجق

33 

رففففففففى رصففففففففًٛى 

انغفففففففففففففففففففذأل 

انجصفففففففففففففففففرٚخ 

انفردٚخ نهطفالة 

ثحٛفففففش ًٚكفففففٍ 

اضففففففففففففزخذايٓب 

األَشففففففففففففففففففطخ 

 انالصفٛخ 

 03 1 2 7 7 ك

1570 
7534

7 
27 

غٛر 

 9651 153 256 7 7 : يطجق

34 

 رٓٛئففففففففخٚففففففففزى 

انطفففففففففففففففففففففالة 

نهزرٛٛفففراد ففففٙ 

األَشففففففففففففففففففطخ 

انًغذٔنفففففخ )أ٘ 

رهًفففففٛ  يرئفففففٙ 

نإل فففففبرح إنفففففٗ 

 َشبط عذٚذ(

 07 1 1 3 1 ك

1521 
7500

1 
12 

غٛر 

 9251 153 153 359 153 : يطجق

35 

ٚقففففففذو انًعهففففففى 

 ثعففف  نهطفففالة

اإل ففففففففففففففففبراد 

اإلًٚبئٛفففففففففففخ أٔ 

انهفظٛخ )إرا نسو 

 69 1 3 7 3 ك

1525 
7586

6 
17 

غٛر 

 9758 153 359 7 359 : يطجق
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رقى 

 انعجبرح
 انعجبراد

ت 
ط
نُ
ٔا
ر 
را
زك
ان

ٚخ
ٕ
ًئ
ان

 

 انزطجٛقدرعخ 

انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

ررر

ٚت 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕاف

 قخ

يطجق 

ثذرع

ح 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕض

 طخ

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

األيفففففر ( عُفففففذ 

اضففففففففففففففففففزخذاو 

انغفففففففففففففففففففذأل 

 انجصرٚخ

36 

ٚفففففففففزى رقٛفففففففففٛى 

انغفففففففففففففففففففذأل 

انجصففففففففففففرٚخ ٔ 

رعذٚهٓب ثبَزظفبو 

 يٍ قجم انًعهى 

 01 1 2 7 2 ك

1510 
7501

9 
14 

غٛر 

 9354 153 256 7 256 : يطجق

30 

ٚقففففففٕو انًعهففففففى 

ثزررٛت انغذأل 

انجصرٚخ  نهٛفٕو 

 انزبنٙ 

 03 2 1 7 7 ك

1575 
7520

8 
24 

غٛر 

 9651 256 153 7 7 : يطجق

 انعبو انًزٕضط انحطبثٙ 
1521 

7556

4 
 غٛر يطجق

أف المتطسػػط الحسػػاب  العػػاـ ضسػػتجابات  (7)يتبػػيف مػػف الاتػػاجر المطضػػحة بالجػػدطؿ 
(  طهػذا المتطسػط يقػع فػ  4مف   1.31بمغ )  الجداطؿ البصرية ىم  بعد البحث أفراد مجتمع 

(  طهػػ  1.71إلػػ    1الفجػػة ا)طلػػ  مػػف المقيػػاس المتػػدرج الخماسػػ   طالتػػ  تتػػراطح مػػا بػػيف )
تطحػد العػامميف فػ  فصػطؿ ممػا يػدؿ ىمػ  أف معممػ  ال  الفجة الت  تشير إل  درجة  ير مطبػؽ

الجػػػداطؿ  معاهػػػد التربيػػػة الفكريػػػة ط مػػػدارس الػػػدمر الحكطميػػػة بمحافظػػػة جػػػدة يػػػرطف أف بعػػػد 
طمعاهػد التربيػة الفكريػة الحكطميػة بمحافظػة  مػدارس الػدمر   يػر مطبػؽ فػ  فصػطؿ  البصرية

ف   طيػػرب الباحػػث أف هػػذا الاتيجػػة تعػػطد إلػػ  صػػعطبة  تصػػميـ الجػػداطؿ ط مػػا تحتطيهػػا مػػ جػػدة
 . بطابات مصطرة لما تتطمبه مف أدطات ط جهد بد يشغؿ المعمـ ىف مهامه ا)ساسية
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 البعد الجالح: التيظيه البصري:

 (9عذٔل رقى )

 "انزُظٛى انجصر٘" ثجعذ عهٗ انعجبراد انًزعهقخ انجحشاضزغبثبد أفراد يغزًع 

رقى 

انعجبر

 ح

 انعجبراد

ت 
ط
نُ
ٔا
ر 
را
زك
ان

ٚخ
ٕ
ًئ
ان

 

 انزطجٛقدرعخ 

انًزٕ

 ضط

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

ررر

ٚت 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕاف

 قخ

يطجق 

ثذرع

ح 

كجٛرح 

 عذا  

يطجق 

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕض

 طخ

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

38 

ٚزى اضزخذاو 

أ كبل يخزهفخ يٍ 

انزُظٛى انجصر٘ 

دايم انصف 

انذراضٙ  ) أرقبو 

  أضٓى   ريٕز   

 أنٕاٌ (

 03 1 1 1 7 ك

1578 
7542

5 
6 

غٛر 

 9651 153 153 153 7 : يطجق

39 

انزعهًٛبد 

جصرٚخ يعذح  ان

زٕافق يع ثًب ٚ

 ٚبد انعقهٛخ انًطزٕ

يٍ  ٛش  نهطبنت 

 ٔانصٕر   ) انًٕاد

 (انًطزخذيخ 

 02 1 2 1 7 ك

1511 
7540

8 
3 

غٛر 

 9450 153 256 153 7 : يطجق

47 

انزعهًٛبد رزٕفر 

فٙ  انجصرٚخ

 انعًم يُبطق 

دايم انصف 

 انذراضٙ

 03 1 1 1 7 ك

1578 
7542

5 
5 

غٛر 

 9651 153 153 153 7 : يطجق

41 

عُبصر رذيظ 

انزُظٛى انجصر٘ 

األَشطخ  فٙ

 انصفٛخ

 03 2 1 7 7 ك

1570 
7530

0 
0 

غٛر 

 9651 256 153 7 7 : يطجق

42 
األَشطخ ٔاضحخ 

 ثصرٚب نهطالة

 69 7 4 2 1 ك
1524 

7508

1 
1 

غٛر 

 9758 7 553 256 153 : يطجق

43 

ٚزى اضزخذاو 

إ براد االَزقبل 

انجصر٘ ثبضزًرار 

 عهٗ يذار انٕٛو

 03 7 2 1 7 ك

1579 
7546

0 
4 

غٛر 

 9651 7 256 153 7 : يطجق

44 

انخطٕاد انجصرٚخ  

فٙ انُشبط 

 ٔاضحخ نهطالة

 02 1 1 2 7 ك

1512 
7554

1 
2 

غٛر 

 9450 153 153 256 7 : يطجق

 انعبوانًزٕضط انحطبثٙ 
1511 

7542

5 
 غٛر يطجق
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( يتبػيف أف المتطسػط الحسػاب  8مف خالؿ استعراض الاتاجر المطضحة بالجدطؿ )      
(  طهػذا 4مػف   1.11ضستجابات أفػراد مجتمػع البحػث ىمػ  بعػد  التاظػيـ البصػر   بمػغ )العاـ 

إلػ    1المتػدرج الخماسػ   طالتػ  تتػراطح مػا بػيف )المتطسط يقع ف  الفجة ا)طل  مف المقيػاس 
معممػػ  التطحػػد  (  طهػػ  الفجػػة التػػ  تشػػير إلػػ  درجػػة  يػػر مطبػػؽ. ممػػا يػػدؿ ىمػػ  أف1.71

 يػرطف أف التربية الفكرية ط مدارس الػدمر الحكطميػة بمحافظػة جػدة العامميف ف  فصطؿ معاهد
ف  فصطؿ طمعاهد التربية الفكريػة ط مػدارس الػدمر الحكطميػة  بعد التاظيـ البصر   ير مطبؽ

  طيرب الباحث أف هذا الاتيجة تعطد إل  اقص الخبرة بمكطاات براامر التػدريس بمحافظة جدة 
 الماظـ لدب المعمميف .

 رابع: أىظنة العنل:البعد ال
 (17عذٔل رقى )

 "أَظًخ انعًمثجعذ "عهٗ انعجبراد انًزعهقخ  انجحشاضزغبثبد أفراد يغزًع 

رقى 

 انعجبرح
 انعجبراد

ت 
ط
نُ
ٔا
ر 
را
زك
ان

ٚخ
ئٕ
نً
ا

 

 انزطجٛقدرعخ 
انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

رررٛ

ة 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕافق

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

كجٛرح 

 عذا  

 يطجق

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕضط

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

45 

ٕٚعففذ َظففبو عًففم 

فرد٘ يرئفٙ نكفم 

طبنت ففٙ يُفبطق 

 انعًم 

 03 1 1 1 7 ك

1578 
7542

5 
14 

غٛر 

 9651 153 153 153 7 : يطجق

46 

ٚفففففففففزى رفففففففففذرٚت 

انطفففففففالة عهفففففففٗ 

أَظًفففففففخ انعًفففففففم 

انًزجعففففففخ دايففففففم 

 انصف 

 02 1 3 7 7 ك

1579 
7547

6 
12 

غٛر 

 9450 153 359 7 7 : يطجق

40 

ٚزجفففففففع انطفففففففالة 

أَظًفففففففخ انعًفففففففم 

ثبضففففففففففففزقالنٛخ ٔ 

ثفففففذٌٔ يطفففففبعذح 

 انًعهى 

 02 1 3 7 7 ك

1579 
7547

6 
11 

غٛر 

 9450 153 359 7 7 : يطجق

48 

أَظًففففففخ انعًففففففم  

يُبضفففجخ نقفففذراد 

 انطالة انعقهٛخ 

 02 1 2 1 7 ك

1511 
7540

8 
8 

غٛر 

 9450 153 256 153 7 : يطجق

49 

أَظًفففففففخ انعًفففففففم 

رفففذعى ا زٛبعفففبد 

انطفففففففففففففففففففففففففففالة 

 األكبدًٚٛخ

 02 7 3 1 7 ك

1512 
7551

6 
4 

غٛر 

 9450 7 3596 153 7 : يطجق

57 

رطففففزخذو أَظًففففخ 

انعًفففففففم ثشففففففففكم 

يطففففففزًر دايففففففم 

انصفففففففف يفففففففالل 

 01 7 2 7 3 ك

1514 
7567

5 
2 

غٛر 

 9354 7 256 7 359 : يطجق
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رقى 

 انعجبرح
 انعجبراد
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 انزطجٛقدرعخ 
انًزٕ

ضط 

انحطب

 ثٙ

االَحرا

ف 

انًعٛبر

٘ 

رررٛ

ة 

انعجب

 رح

درعخ 

انًٕافق

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

كجٛرح 

 عذا  

 يطجق

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕضط

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

 انٕٛو انذراضٙ  

51 

ٕٚعفففففففففذ رقٛفففففففففٛى 

 فففففبيم نهطفففففالة 

يفففبم ثًٓفففبراد 

انهرففخ االضففزقجبنٛخ 

ٔ انزعجٛرٚفففخ ففففٙ 

يٕاقفففففع يُفففففبطق 

 انعًم

 02 7 2 2 7 ك

1,11 ,505 0 
غٛر 

 9450 7 256 256 7 : يطجق

52 

ٕٚعفففففففففذ َظفففففففففبو 

رٕاصففففم ٔ ٛفففففٙ 

فففٙ يٕاقففع انعًففم 

نهًٓفففففففففففففففففففففبراد 

االضفففففففففففزقجبنٛخ ٔ 

انزعجٛرٚففففففخ نكففففففم 

 طبنت

 02 2 1 1 7 ك

1579 
7543

0 
13 

غٛر 

 9450 256 153 153 7 : يطجق

53 

رٕعفففففففذ طرٚقفففففففخ 

نحففففففففت ثٛبَفففففففبد 

يطففففزٕٖ انقففففذرح 

انحبنٛففففففففخ نكففففففففم 

طبنففففت يٕعففففٕدح 

 فٙ يُبطق انعًم   

 01 2 2 1 7 ك

1512 
7548

9 
3 

غٛر 

 9354 256 256 153 7 : يطجق

54 

أَظًفففففففخ انعًفففففففم 

يررجفففففففخ ثشفففففففكم 

يففففٍ  –رطهطففففهٙ 

أعهففٗ إنففٗ أضفففم 

أٔ يففففففٍ انًٛففففففٍٛ 

 إنٗ انٛطبر

 02 1 2 1 7 ك

1511 
7540

8 
6 

غٛر 

 9450 153 256 153 7 : يطجق

55 

رٕضففففف  أَظًفففففخ 

انعًففم نهطبنففت يففب 

ْفففففففٙ األَشفففففففطخ 

انًطهفففٕة أدائٓفففب 

 يٍ انطبنت   

 03 7 2 1 7 ك

1579 
7546

0 
17 

غٛر 

 9651 7 256 153 7 : يطجق

56 

رٕضفففف  أَظًففففخ  

انعًففففففم نهطبنففففففت 

 يقذار كم َشبط 

 02 1 2 1 7 ك

1511 
7540

8 
5 

غٛر 

 9450 153 256 153 7 : يطجق

50 

رٕضففففف  أَظًفففففخ 

انعًفففففم رطهطففففففم 

انُشفففففففففبط يفففففففففٍ 

انجذاٚفففففففففخ إنفففففففففٗ 

 انُٓبٚخ 

 02 1 3 7 7 ك

1579 
7547

6 
9 

غٛر 

 9450 153 359 7 7 : يطجق

58 

ٚطففففزخذو انًعهففففى 

عٓفففففبز انزٕقٛفففففذ 

يُجففففففّ" عُففففففذ "

اَزٓفففففبء انطبنفففففت 

 02 2 2 7 7 ك

1578 
7535

6 
15 

غٛر 

 9450 256 256 7 7 : يطجق
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انًعٛبر

٘ 

رررٛ

ة 
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 رح

درعخ 

انًٕافق

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

كجٛرح 

 عذا  

 يطجق

ثذرعخ 

 كجٛرح

يطجق 

ثذرعخ 

يزٕضط

 ح

يطجق 

ثذرعخ 

 ثطٛطخ

غٛر 

 يطجق

 يٍ انُشبط

59 

ٚطففففزخذو انًعهففففى 

عففففذأل انزعسٚففففس 

انفردٚففففففففخ نكففففففففم 

طبنت عُذ إكًبنفّ 

 نهُشبط

 60 2 2 2 3 ك

1532 
7595

5 
1 

غٛر 

 8852 256 256 256 359 : يطجق

67 

رٕضففففف  أَظًفففففخ 

يفب  انعًم نهطبنت 

ْفففففففٙ األَشفففففففطخ 

 انزبنٛخ

 03 2 7 1 7 ك

1570 
7530

0 
10 

غٛر 

 9651 256 7 153 7 : يطجق

61 

رٕعففففففذ يطففففففط ٔ 

أْفففففذاف نسٚففففففبدح 

انًففففففذح انسيُٛففففففخ 

نهطبنفففففففت أصُفففففففبء 

رٕاعفففففففففذِ ففففففففففٙ 

 يُبطق انعًم

 03 7 2 1 7 ك

1570 
7530

0 
16 

غٛر 

 9651 7 256 153 7 : يطجق

 انعبو انًزٕضط انحطبثٙ 
1511 

7541

1 
 غٛر يطجق

يتبيف أف المتطسط الحساب   (11)مف خالؿ استعراض الاتاجر المطضحة بالجدطؿ 
(  طهذا 4مف   1.11ىم  بعد أاظمة العمؿ بمغ ) البحثالعاـ ضستجابات أفراد مجتمع 

إل    1المتطسط يقع ف  الفجة ا)طل  مف المقياس المتدرج الخماس   طالت  تتراطح ما بيف )
(  طه  الفجة الت  تشير إل  درجة  ير مطبؽ. مما يدؿ ىم  أف معمم  التطحد 1.71

العامميف ف  فصطؿ معاهد التربية الفكرية ط مدارس الدمر الحكطمية بمحافظة جدة يرطف أف 
طمعاهد التربية الفكرية  مدارس الدمر الحكطمية  بعد أاظمة العمؿ  ير مطبؽ ف  فصطؿ

احث أف هذا الاتيجة تعطد إل  اقص الخبرة بمكطاات براامر التدريس   طيرب الببمحافظة جدة 
 2باإلضافة إل  زيادة بعض أىداد الطالب داخؿ الصفطؼ الدراسية ىف  الماظـ لدب المعمميف

 طالب مما يجعؿ المعمـ  ير بادر ىم  تكطيف اظاـ ىمؿ محدد مع الطالب .
 التوصيات: 

بتطبيؽ براامر التدريس طص  ي الباحث فإاهف  ضطء الاتاجر الت  تطصؿ إليها 
ياعكس ذلؾ ىم    بالتالالماظـ بكافة أبعادا لما له مف أار ف  العممية التدريسية لممعمـ ط 

 باإلضافة إل  التال  :  أداء الطالب
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ىف طريؽ إبامة طرش العمؿ حطؿ مكطاات ط أهمية براامر التدريس  تدريب المعمميف -
 الماظـ مع الطمبة ذط  اضطراب طيؼ التطحد.

 ة .ماطقكؿ مااطؽ العمؿ ىم  طساجؿ تعميمية مااسبة تحقؽ أهداؼ  احتطاء -
 داخؿ الصؼ الدراس  .تطفير فطاصؿ )اابته أط متحركة(  -
طر ( لمطالب لمساىدتهـ لمطصطؿ إل  بصرية ) أسهـ   أشرطة ضصقة صمايرات تطفير  -

 .مااطؽ العمؿ المختمفة داخؿ الصؼ 
 .تطفير جدطؿ بصر  فرد   لكؿ طالب  يستخدـ أاااء اليطـ الدراس   -
  .تصميـ الجدطؿ الفرد   بما يااسب بدرات التطاصؿ الطظيف  لمطالب  -
ؿ الفرد   تقييـ فرد  لكؿ طالب مف أجؿ تحديد ططؿ الجدطبحث المعمميف ىم  القياـ  -

 .طمطبعه ططريقة ىرضه
 داخؿ الصؼ الدراس .اظاـ ىمؿ فرد  مرج  لكؿ طالب ف  مااطؽ العمؿ  تصميـ -
  .أاظمة العمؿ بشكؿ مستمر داخؿ الصؼ خالؿ اليـط الدراس   استخداـ -
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 املراجع :

 أواًل املراجع العربية : 

 ضطء ف  تدريب  براامر فاىمية. (3117) .أبط اسطيمـ  ضياء يطسؼ.  ط العطيد  ىميا محمد
 اضطراب أطفاؿ لدب الطظيفية المغة استخداـ مهارات لتامية                السمطكية الاظرية
)رسالة دكتطراا  ير ماشطرة(. جامعة العمـط اإلسالمية العالمية   أرداية ىياة ف  التطحد طيؼ

  https://search.mandumah.com/Record/918481ىماف. مسترجع مف
(. تحسيف التفاىؿ اضجتماى  لدب 3117أحمد  حساـ الديف السيد  ط ىبدالخالؽ  شادية أحمد. )

 ف  لعمم ا البحث مجمة .ا)طفاؿ التطحدييف باستخداـ براامر تدريب  لمتطاصؿ  ير المفظ 
-288  8 ج18ع طالتربية  طالعمـط لآلداب الباات كمية - شمس ىيف جامعة التربية:
 https://search.mandumah.com/Record/929312 .مسترجع مف321

 تفاىمية كعااصر طالمطف طالمممس الشكؿ دطر. (3117) .جاداهلل آية ىزالديف.  ط ا)زهر   طاجؿ طليد
)رسالة  ا)ردف ف  ا)طفاؿ رياض ف  التطحد أطفاؿ تعميـ ماهاج لتحسيف الجرافيك  التصميـ ف 

 ماجستير  ير ماشطرة(. جامعة الشرؽ ا)طسط  ىماف. مسترجع مف
umah.com/Record/903431https://search.mand 

DSM-(.خالصة الدليؿ التشخيص  ط اإلحصاج  الخامس لبضطرابات العقمية3113الحماد  أاطر)
 .بيرطت .الدار العربية لمعمطـ ااشرطف.1.ط5

(. المشكالت الحسية 3112الخميس   السيد سعد  سميماف  ابيؿ ىم   ط المطير   مريـ  ىبداهلل. )
 ايداب: ف  العمم  البحث مجمة .ييف ف  دطلة الكطيت: دراسة مسحيةطالحركية لبشخاص التطحد

.مسترجع 141-116  3ج  13ع طالتربية  طالعمـط لآلداب الباات كمية - شمس ىيف جامعة
 https://search.mandumah.com/Record/760969 مف

(. مؤشرات ضبط الجطدة ف  البرامر التربطية لبطفاؿ التطحدييف ط درجة 3111ىابد. ) الزارع اايؼ
 طافسية: تربطية دراسات .ااطبابها ىم  مراكز ا)طفاؿ التطحدييف ف  المممكة العربية السعطدية

 مف .مسترجع381-336  57التربية ع كمية - الزبازيؽ جامعة
https://search.mandumah.com/Record/111228 

 فراس الطقاطقة  جماؿ ط ااصر طخطاب  فطاز  العزيز ىمر ىبد ىابد ط الزارع اايؼ
 العمم .جدة. الاشر العزيز.مركز ىبد الممؾ .جامعة1الخاصة.ط التربية ف  (.مقدمة3115أحمد.)
 .مكتبة ا)اجمط.القاهرة.1التطبيؽ ط الطابع.ط(. الدمر بيف جدية 3111السعيد هال.)
 لماشر.الرياض. الططاية فهد الممؾ .مكتبة1التطحد.ط (.ىالج3113الشام  طفاء)

https://search.mandumah.com/Record/918481
https://search.mandumah.com/Record/929312
https://search.mandumah.com/Record/903431
https://search.mandumah.com/Record/111228
https://search.mandumah.com/Record/111228
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 طالتعممية المغطية المهارات تقييـ براامر فاىمية. (3117) .شتيات سطسف ىم .العطيد   ىميا محمد
 ) R - Ablls The ( طيؼ اضطراب أطفاؿ مف أرداية ىياة لدب ا)ساسية المهارات تحسيف ف 

 )رسالة دكتطراا  ير ماشطرة(. جامعة العمـط اإلسالمية العالمية  ىماف. مسترجع مف التطحد
https://search.mandumah.com/Record/876451 

 ذط  التالميذ معمم  لدب الذات (.فاىمية3112الفتاح.) ىبد ىبداهلل طالغايم  إبراهيـ العاماف إبراهيـ
 التربطية الدطلية التالميذ.المجمة هؤضء احط باتجاهاتهـ طىالبتها التطحد اضطراب

 مف .مسترجع547-514  6 ع3ا)بحاث مر ط لمدراسات المتخصصة:دارسمات
https://search.mandumah.com/Record/842447     

(. أساليب ا)سر السعطدية ف  اكتشاؼ ا)طفاؿ ذطب اضطراب طيؼ 3117ف. )الفايز حصة سميما
-231  32 ع5طالتأهيؿ مر الخاصة التربية مؤسسة طالتأهيؿ: الخاصة التربية مجمة. التطحد
 https://search.mandumah.com/Record/930314   مف .مسترجع255

(.فاىمية براامر التدريس 3117القصيريف  إلهاـ مصطف  ط جرطاف  فتح  ىبدالرحمف.)
ف  إكساب ا)طفاؿ التطحدييف لممهارات اضجتماىية ط التطاصمية ف   TEACCHالماظـ

ا)ردف)رسالة دكتطراا  ير ماشطرة(.جامعة ىماف العربية ىماف.مسترجع 
  https://search.mandumah.com/Record/586902مف

 (. سمات التطحد.دار المسيرة.ىّماف.3111مصطف   أسامة فارطؽ  طالشربيا  السيد كامؿ.)
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