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  واحتياجاته التدريبية والرتبوية الطفل التوحدي
 *د.حيذر إبراهيم محمذ العطار

 :مقدمة

لثري من دول اىـامل تقسمي املًزس من اىصؿاًة والاهامتم تأتناهئا مػن ذو  الاتيَااػات اصاظػة تػك ٍاهمػ ا مػن  حتاول     

سدة تساؿسمه ؿىل حتقِق هشا األمص مػن ذػبلل تػسٍر م ًمت ت فريه هلم من فصص ميـ وذزل،الانسماج مؽ اآلدٍصن يف اجملاؽ 

 تلَري اجتاهات اجملاؽ حن مه وتقدٌهم واإلقدال ؿٌهيم.   من مثو  ،وتـٌميهم وتأهٌَهم وإؿسادمه حلَاة مس تقدٌَة أفضو

ؿػىل وتـس فئة اىت حس يف مقسمة فئات ذو  الاتيَااات اصاظة، ًه ن هػشه اىئئػة تـػان مػن يفػـد يف قػسر ا         

 اىت اظو الاجامتؾي مؽ اآلدٍصن واىتـامو مـهم ذلا فهيي حبااة إىل اصسمات واىصؿاًة الاجامتؾَة واىتـٌميَة.

إن ايفعصاب ظَد اىت حػس مػن ألػض الايفػعصالت اى اَػة   يفػا  ىـػسم اى ظػ ل إىل أحلػ حات  احلقِقِػة ؿػىل واػ        

ن ايفػعصاب اىت حػس ألإليفػافة إىل  ، اىتهِئِة من انتِة أدص اىتحسًس من انتِة، ولشزل صسة وقصاتة أمناط حلٌ ل  كري

ًـس من الايفعصالت ادلامئة اىيت تتعٌة مصاقدة مس اصة وإرشافا  دامئا  ؿىل اىعئو من قدو اى ادلٍن واىقامئني ؿىل رؿاًت  يف 

عصاب ؿػىل األظئػال ؾنػسما ٍهػ ن مما ًٍزس من األؾحاء املٌقاة ؿىل ؿاتقهم. وتزداد ظـ تة هػشا الايفػ ،مصالز اىرتتَة اصاظة

اجملاؽ كري قادر ؿىل تٌحَة مجَؽ اتيَااا م اىتسًرخِة واىتـٌميَة اىيت تسورها حتس من قسرا م وهمارا م وتـٌػميهم وانػسما م يف 

 اجملاؽ مس تقدبل .

ًعػُة  األظئػال يف ونؼصا  يٌزتاًس اىرسًؽ يف مـسالت انتضار حاالت اىت حس، وتـسد وتن ع أؾصايف  وأحل حات  ًوه ن  

اكن التس من الاهامتم واًهضػد املحهػص ؾػن هػشا الايفػعصاب يف  ،ويه مصحةل اىعئ ةل املحهصة ،أمه مصاحو اًمن  اإلنسان

ن ذزل ًٍزس من فصظػة حتسػن اىعئػو يف اى قػن املناحلػة، سمات اىتسًرخِة يٌعئو اىت حس ؛ ألمصاحهل األوىل وتقسمي اص

ات  ممػا ًػؤد  إىل صػـ ره لىسػـادة مػلهل ملػو األظئػال اىـػادًني، تُػ  اىتػأدص يف اًهضػد وجيـهل  قادرا  ؿىل أن حيقق ذ

 وتقسمي اصسمات املناحل حة هلم جيـو من اىعـ تة حتسني وؿبلج ملو هشه احلاالت نتِجة تئامق املضالكت.

ئػو اىت حػس  واتيَاااتػ  كٌػة او انػة اىنؼًصػة املتـٌقػة لىعأاقة اىتع رًة تناوىن هػشه اى رقػة وألمهَة هشه اإلؿ

ة اىناتـة من اتيَااات اىعئو نئس ، وأرستػ ، واىقػامئني ؿػىل رؿاًتػ   اىتسًرخِة وثضلك ذاص الاتيَااات اىتسًرخِة اىرتتً 

اىـبلقػػة املحػػارشة جصؿاًػػة وتأهَػػو وتػػسًرة اىعئػػو  ذو ىئلفػػادة م ػػا يف زادة املـصفػػة اىـٌ َػػة دل  اىقػػامئني واملسػػ   ىني 

 اىت حس  . 

س ػهص الاهامتم اٌَا  هبشه اىئئة ممش وقن قًصة يف امجله رًػة اًمينَػة إذ إ إنضػاء تـػغ املصالػز املترععػة وق

جصؿاًة وتأهَو األظئال اىت حػسًني يف تـػغ افافؼػات ؿػىل نعػاو امجله رًػة، ونيػ اىػ ؾي مػن ذػبلل وحلػااو اإلؿػبلم 

وإقامػة مػؤ ص وظػ  يف اىـاصػة ظػنـاء ًـػق تإؿاقػة  املس  ؿة واملصاَة خبعااط وظػئات واتيَااػات هػؤالء األظئػال،

 اىت حس ومبضارلة فاؿةل من قدو اىحاتلني واملترععني هبشه اىئئة ومبضارلة فاؿةل من وزارة اىـ و واىض   ن الاجامتؾَة.

 تعريف التوحذ:
سًسة : م ا اىعئو لك ة مرتمجة من اىَ اننَة وتـ  اىـزةل أو الانـزال. وهل تصجامت ؾصتَة ؿ (Autism)اىت حس

اذلايت أو اىعئو ذو الانهئاء اذلايت، ًهن ًئضو تصمجة لك ة اىت حس ىض َ ؾها تني اىحاتلني يف مِسان اىرتتَة اصاظػة ، لػام 
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أن اكٌة املصالز املترععة هبشه اإلؿاقة  أظٌق ؿٌهيػا مصالػز اىت حػس لػام هػ  احلػال يف امجله رًػة اًمينَػة وامل ٌهػة اىـصتَػة 

ن.اىسـ دًة و   اًهً 

 ؿػسة مياتـتػ  حلػ ن ات (Leo Kanner, 1943) اىعحُة ىَ  اكنػصؾن ظًصق  65;3وقس إ التضاف اىت حس ؿام 

ويفؽ اصعااط امل زية يٌت حس حسدها تحـغ أمنػاط اىسػٌ ا املاػثةل ، فقس ىحـغ األظئال اذلٍن اكن ا ًرتددون ؿىل ؾَادت  

دص يف التساب اًالكم، وجعز يف اىت اظو ايٌلػ  ، وايٌـػة اًمنعػي، يف: ؿسم اىقسرة ؿىل تع ٍص ؿبلقات مؽ اآلدٍصن، وتأ

( و  4006ويفػػػػػػػػـد اىترَػػػػػػػػو واىتحٌَػػػػػػػػو واذلامػػػػػػػػصة ، واحلئػػػػػػػػاظ ؿػػػػػػػػىل اًمنعَػػػػػػػػة  يف اىزرًقػػػػػػػػات، 

  Hallahan,kauffiman,2006 تزال حصَحػة  ما( ومن هشا اىتـًصد نبلتغ أن اصعااط اىيت وردت هبشا اىتـًصد

 حس.وتعد اىضلك اىتقٌَس  يٌت  

( اىت حس حتن مس ى أظٌق ؿٌَ  الايفعصالت اىتع رًة  APA مجـَة األظحاء اىنئسانَني األمٍصهِة وتعند            

ومػن ظحَـتػ  أهػصه اى احلػؽ ؿػىل همػارات الاتعػال  PDD) )(Pervasive Developmental Disorders)املنتيػة

ويه اىـجػز يف تنػاء اىـبلقػات  ،ثبلثػة دعػااط أحلاحلػ َة واإلدراا واىـبلقات الاجامتؾَة. لام ٍصلػز هػشا اىتعػنَد ؿػىل

 اإلنسانَة واىتـامو الاجامتؾي، واىتأدص أو يفـد ايٌلة واىت اظو،  ووج د أمناط من اىسٌ ا ميهصرة واثتتة.

ـصف تأن  "ايفعصاب منػا  ان  ؾػن ذٌػو ؾعػو   وػَئػي ( يف ادلمػاغ كػري مـػصوف األحلػ حاب ، ًؼهػص يف           ًو

اػزي فِػ  األظئػال لىئضػو يف اىت اظػو مػؽ اآلدػٍصن ، ويفػـد وا  يف اىس ن ات اىػ  ثبلث األوىل مػن رػص اىعئػو ، ٍو

 اىضػرط  "َػأيتاىتئاؿو ، وؿسم تع ر ايٌلة ثضلك مماحلة ، وػه ر أمناط صاذة من اىسٌ ا ، ويفـد يف ايٌـػة اىتر 

 (.;;;3واىرسظاو ، 

(   64-50ًعُة األظئال يف مصحةل اىعئ ةل املحهػصة مػا تػني  وه  "ايفعصاب صسًس يف رٌَة اىت اظو واىسٌ ا        

ؤهص ؿىل حلٌ نهم،  صهصا   تعػئ ن  ،ن مـؼم هؤالء األظئال تقًصحا  ًئيقصون إىل اًالكم املئه م ذ  املـػقإ إذ من اىـ ص ًو ًو

ت اىلضة، وؿسم إظػسار ذلات، ون لاحدل املضاؾص، ودلهيم حلٌ ا إًشاء لالنع اء ؿىل أنئسهم وؿسم الاهامتم لآلدٍصن وت 

تٌ َحات جسػ َة أو تِػة تثػري انتدػاه اآلدػٍصن، واًػالكم اًمنعػي اذل  ًتسػم لهل ه ػة، واىػيود اىـػاظئي، وتػأدص يف منػ  

 Kuder,2003)  اىسٌ ا مبا ال ًت افق مؽ رص اىعئو

ـصف        اىت حس  (Individual With Disabilities Education Act) اىقان ن األمٍصيك ىتـٌمي األفصاد املـاقني ًو

تأن  " إؿاقة تع رًة تؤهص ثضلك مٌح ظ ؿىل اىت اظو ايٌئؼي وكري ايٌئؼي واىتئاؿو الاجامتؾي. وتؼهػص قدػو حلػن اىثاىثػة 

ه ن دلًة نضاظات ميهصرة وتصاكت منعَة ودلً  مقامة يٌتلَػري اىحُػ   ؤهص حلٌحَا  ؿىل أداء اىعئو اىتـٌميي، ٍو من اىـ ص ًو

  ."واىصوتُ 

 انتشار التوحذ:
 ،خشػط 30000حػاالت يف    6-5تضري ادلراحلات اىـٌ َة واملَسانَة أن مـسل حػسوث اىت حػس ًػرتاوح تػني           

ويه ت اس دل  اذلم ر ألض من اإلانث تنس حة أنىث ًلك أرتـة ذم ر. وؿػادة تهػ ن صػسة إؿاقػة اإلانث ألػض م ػا لىنسػ حة 

م ىػ د لػام يف  30000حػاةل يف    34-30سًثة أن هشه اىنس حة قػس تًزػس وتعػو إىل يرلم ر، وتؼهص تـغ ادلراحلات احل

 اىَالن تُ  مـسل حاالت اإلؿاقة يف ليق ادلول األدص  مضات  ملا ذمص حلاتقا .

واىسخة يف هشا الاديبلف ًـ د إىل أحلٌ ب اىتضػرَط املسػ تزسم وظحَـػة ؾَنػة اىححػ ، أو ادلراحلػة وؾ امػو       

 (:;;3بلقة لىـ امو اوَنِة أو اىحَئِة.  اىسـس،أدص  ذات ؿ
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، ومل ًئٌػ  يف ذزل ،نسػ حة األظئػال اىت حػسًني يف امجله رًػة اًمينَػة يف وقس حاول اىحات  اىت ظو إىل إتعػااَة  

ن األرس وحني الاحل تئسار ؾن هشا امل يف ع تحػني أن اًهلػري مػ ،وج د تـغ املصالز افسودة يف هشا اجملال من صمغؿىل اى

ختئي اًهلري من املـٌ مات ت ل ت ااػس ظئػو ت حػس  دلهيػا ممػا ٌسػ تسؾي ذزل إجػصاء مسػ  صػامو يف مجَػؽ  افؼػات 

 امجله رًة يٌتـصف ؿىل هؤالء األظئال وت ؾَة األرس تتسجَو هؤالء األظئال يف مصالز اىت حس.

 :خصائص الطفل التوحذي
ة ىهؤالء األظئ يف إظار اىسـي حن  حتسًس الاتيَااات اىتسًرخِة جػصز أال التس من اىتـػصف ؿػىل دعااعػهم و واىرتتً 

إذ ٌضري األدب اىنؼص  إىل اىـسًس من املؼاهص واصعااط اىيت  زي أظئال اىت ّحس ؾن كريمه مػن األظئػال ذو   ظئا م.

ٌرعها اىزرًقات  الاتيَااات اصاظة  :أيت( مبا 4006ً، ًو

ري اى اقـي اذل  حتمك  اىؼصوف الاجامتؾَة افَعػة تػ ، إذ إن إدرالػ  ٍهػ ن ؿسم قسرة اىعئو اىت ّحس  ؿىل اىتئه -3

 ع را  يف حسود رقحات  وحااات  اىضرعَة، ألن   ما ًٌئن انتداه  ه  الانضلال اىزااس تترَبلت  مػن دون الػرتاث 

 ،إذًـان من قع ر تسػ أو مداالة لآلدٍصن، وقس ًث ر إذا حاول أ  خشط أن ًقعؽ ؿٌَ  ؾزىت  أو ًلري ويفـ . فه 

ًحسو ولأن ت احل  قس أظححن ؿاجزة ؾن نقو أ  ملري ذاريج إىل  ازه اىـعو، فقس ٌس تجَة يٌ ثريات احلس َة 

 تعًصقة قًصحة وصاذة، أو قس ال ٌس تجَة ىها.

قدػَهل أو ًـُش اىعئو اىت حس  يف ؾزةل ؿاظئِة تؼهص يف ؿسم جتاوت  مؽ وادلً  ؾنػسما حيػاوالن  ػهل أو أػ  أو ت  -4

 ويف لثري من األتِان ًحسو اىعئو ولأن  ال ًـصفهام. ،مساؾحت ، إذ ال جيسان مم  اهامتما حبض رهام أو قَاهبام ؾن  

و يف حلٌ ا منعي ميهصر -5 ةل تأداء تػصاكت مـَنػة ميهػصرة ومنعَػة ملػو هػز  ،انسماا  اىعً  فقس ٌس اص ىئرتات ظً 

ئس ، وقس ٍاٌهػ  اىلضػة ؾنػس إحػساث أ  تلَػري يف حلػٌ ل  اىػصوتُ  راٌَ  أو رأحل  أو جس  ، أو ادلوران ت ل ن 

 اىَ يم، وقس ًسفـ  ذزل إىل اىحاكء و قس ًتح ل إىل حلٌ ا ؿسوان.

قع ر يف أداء اىـسًس من األمناط اىسٌ مَة اىيت ٌس تعَؽ أن ًق م هبا األظئال اىـػادً ن ممػن مه يف مسػ ت   رػصه   -6

( حل ن ات، قس ال ٌس تعَؽ هشا اىعئػو أن 30-7يعاد ، فئي املصحةل اىـ ًصة ما تني  اىزم  ومس ت اه الاجامتؾي والاق 

 ًق م جصؿاًة نئس  أو تامٍهتا، فه  ال ٌضـص وال ًتئهم اصعص اذل  قس ًتـصض هل. 

ػة تحػسو راثرهػا وايفػة يف ؿػسم اىقػسرة ؿػىل  -7 من اىناتِة اىت اظٌَة ًـان اىعئو اىت حس  من مجم ؿة ظـ لت ىلً 

 اظو تأصاكل ومس ت ات تتئاوت من حػاةل ألدػص ، وذزل ؿػي املصاحػو اىـ ًصػة ا.تٌئػة. فاىت اظػو ؾنػس أظئػال اىت

 (. Frith, 1993اىت ّحس خيتٌد ؾن اىت اظو دل  األظئال اىـادًني، ودع ظا يف اىس نة اىثانَة من اىـ ص  

تعػ ٍص تػسل املهػارة، وهػشا ٌضػري إىل أن  فاألظئال اىت ّحسً ن م م من ال ٌس تعَؽ احلػسً ، ومػ م مػن ًتػأدص يف

 (. Jordan, 1993ايفعصاب اىت ّحس ًؤهص ؿىل   أمناط اىسٌ ا اىت اظٌَة يٌعئو ممش املصاحو األوىل  

فـادة ما ًؼهصون منعا مضعصل من تع ر الاتعال ًتض ن ذٌبل يف احل تزسام األصاكل كري ايٌئؼَة يٌت اظو وفه ها  

 Stone et al., 1997 .) ال ًئه  ن أحلاىَة اىت اظو كري املحارش لكلة اوسس، ونل ة اىع ت وتـحريات اى ا ، وقػس إذ

(. لام أهنم ًؼهصون تأهنم أقو احلػ تزساما Olney , 2002ٍصجؽ ذزل ألهنم جيسون ظـ تة يف تئسري اىصحلااو كري ايٌئؼَة  

تػني األصػزاص واملثػريات اىػيت ًتـػامٌ ن مـهػا  يٌت اظو اىحرص ، وتإػهار األصػ َاء أو ادلالةل ؿٌهيػا، ويف ت زًػؽ انتدػاههم

 Stone et al., 1997 .) 

لػام  فهم ال ًؤرشون تأًسهيم ىآلدٍصن ؾنس ملادر م املاكن، ،خيئق ن يف إػهار اًهلري من همارات اىتقٌَس الاجامتؾي -8

صارة إىل ما ٍصقحػ ن. فهػم ميٌَػ ن تحاع أنضعة األظئال اآلدٍصن، لام تنقعهم اإلمياءات، واإلاأهنم أقو رقحة يف تقٌَس أو 
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يف احلع ل ؿىل اتيَااا م إىل احل تزسام أحلٌ ب اىقِادة مبسك رحلف ًس اىضرط اىحاىف وت جهيػ  إىل مػا ًٍصػسون، وال 

 (.Rutter , 1979ٌس تزسم ن مس إظحؽ اىس حاتة، واحل تزسام إمياءة مصافقة يٌحصلة  

رن أن اع اىـبلقات الاجامتؾَػة وفقػا ىـ ػصمه اىػزم ، إذ ًؼهػص أما من اىناتِة الاجامتؾَة فإن أظئال اىت حس ال ًع  

اىقعػػ ر الاجامتؾػػي دلهيػػم يف ظػػـ تة احلػػ تزسام اىـسًػػس مػػن أمنػػاط اىسػػٌ ا كػػري ايٌئؼَػػة اكىت اظػػو اىحرصػػ  واىتقٌَػػس، 

 اظٌَة، وإيفافة واحل تزسام اإلمياءات وتـحريات اى ا  املس تزسمة يف تنؼمي األصاكل ا.تٌئة من اىتئاؿبلت الاجامتؾَة واىت

إىل ذزل  فهم ًـان ن من ظـ لت يف ته ٍن األظسقاء، أو إقامة ؿبلقات اجامتؾَػة انةػة وافافؼػة ؿٌهيػا، ويف املحػادرة، 

 وتحادل ادلور، والانسماج اىئـال مؽ أقصاهنم. 

امسػة، إذ إن أمناط اىسٌ ا الاجامتؾي كري املناحلة تؼهص ؿادة ؾنس أظئػال اىت ّحػس ثضػلك مٌحػ ظ قدػو حلػن اص

ؼهػصون ؿػسم مدػاالة لآلدػٍصن، وإذا أػهػصوا رقحػة يف الانضػامم يٌحَػاة  ًعحح ن أقػو ارصاظػا  يف األنضػعة املتهػصرة، ًو

 . (wing, 1979الجامتؾَة فإهنم ٌس تزسم ن ظصقا كري فـاةل وكري مبلمئة يٌت اظو مؽ اآلدٍصن  

ًني يف ؿػسم مضػارلهتم ايٌـػة امجلػاؾي اىتـػاون مػؽ وتـس حلن اصامسة تاثو أمه املضػالكت دل  األظئػال اىت ّحػس

األظئػػال اآلدػػٍصن، ويف اإلدئػػاو يف إقامػػة ؿبلقػػات اجامتؾَػػة، ولػػشزل اإلدئػػاو يف فهػػم املضػػاؾص اىـاظئِػػة ىآلدػػٍصن 

  (Rutter, 1979). واحل تجاجهتم ىها وإدرانها

هػا اىعئػو اىت حػس ، يف أن تهػ ن  أن ًئرسػ مضػ ة أمنػاط اىسػٌ ا اىػيت ًؼهص  (Keen, 2003)قس حاول لػنيو        

ًؼهػص اىعئػو اىت حػس  حلػٌ ا إًػشاء اذلات إذ  اىتـحري ؾن الاتيَااات واىصقحات،من الاتيجاج أو اإلدئاو يف  صالك  

أو اىـػػسوان ىت ظػػَو رحلػػاةل مـَنػػة، وقػػس جصهنػػن هػػشه األمنػػاط مػػن اىسػػٌ ا فـاىَهتػػا يف تٌحَػػة اتيَااػػا م. فاىـسًػػس مػػن 

ىػيت ًـػان م ػا أظئػال اىت حػس ومػن أ ػا اىترًصػة، والانسػحاب الاجامتؾػي، واىنضػاط احلػص  املضالكت اىسٌ مَة ا

ة يف اىسػٌ ا نتِجػة مػا ًـانَػ  هػؤالء األظئػال مػن ايفػعصالت يف اىت اظػو  املئصط، واىـسوانَة ما يه إال مضالكت اثنً 

 Charlop & Trasowech, 1990  والاجامتؾػي املنحػصف واملرتافػق مػؽ (. وهبػشا ميهمنػا اىقػ ل أن اىسػٌ ا اىت اظػ

 ( Wilner, 2001اىت ّحس، فإن  كاىحا ما ٍه ن انجتا ؾن ايفعصالت يف تع ر ايٌلة دلهيم  

 النظريات المفسرة ألسباب التوحذ:
 -ي:أػرسة يٌت حس وميهن إجامىها فامي ًتـسدت اىنؼصات املئ    

س ٍصجؽ إىل ؿسم إهامل اى ادلٍن وؿسم اىـناًػة ترتتَػة وتئرس هشه اىنؼًصة أن حلخة اىت ح نؼًصة املنضأ اىنئس: -3

اىعئو، وظحقا ىهشه اىنؼًصة اكن اىـبلج ىبليفعصاب نقو اىعئو اىت حػس  اىل تُئػة تػسًةل ًتػ افص فهيػا اىصؿاًػة 

 املناحل حة والاهامتم.

ة اىحَ ى جِة: -4 ن أملخ ، و ء اتَ ى جِة نتِجة وج د ذٌو يف تـغ أجزا تص  هشه اىنؼًصة أن هناا أحل حال   اىنؼًص

ومل ًمت اىتـصف ؿىل هشه األحلػ حاب إال يف ،ة تعاتة   حاةل من حاالت اىت حستَ ى جِة دئِ هنازل أحل حال  

 حاالت قٌَةل.

تص  هشه اىنؼًصة أن   جزء من ادلمػاغ هل ذاظػَة ورػو  نؼًصة الاديبلل اى ػَئي ملصالز اىتحمك يف املخ: -5

ًـ ػو تعًصقػة كػري ظحَـَػة ممػا  إذاى ػَئي ملصالز اىتحمك يف املخ  مـني، ًهن يف حاةل اىت حس ًؼهص الاديبلل

 ًؤد  إىل ف ىض وتضٌ ش يف رو املصالز احلس َة.

ؿػام ؾػن ظًصػق حتسػني  4000ٍزاى ن ًـاو ن  ممش ألػض مػن  ماو  ،: ؾصف اىعَنِ ن اىت حساىنؼًصة اىعَنِة -6

 ر اىتحسػن يف أؾػصاض اىت حػس واىسػٌ مَات اكنن نتػا  اىـػبلج تؼهػ ،فقساوهاز اىهض ي واملناؾي يٌ عاتني 

وكاىحػا مػا ٍهػ ن نتِجػة تٌػد يف  ،حلخة اىت حػس حيػسث تـػس اىػ الدة أناملعاتدة هل. وتص  هشه اىنؼًصة 
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وكريهػا مػن  (B6)اوهاز اىهض ي نتِجة مض ة يف اىعحال واملـسة حل ا  مما  نؽ اوسم من اميعاص فِتػامني 

 من  وتع ر املخ. اىـنارص اىلشااَة اىيت تساؿس ؿىل

ن  من امل هن أن ًعاب اىعئو ليفعصالت أصت هشه اىئصيفَة حسًثا وتضري إىل : ػهفصيفَة اإلظاتة اىـض ًة -7

 اوهاز اىـعو انمجة ؾن تَ تن انت حتن تأثريات افِ نَة ظحَـَة تؤهص ؿىل اوهاز اىـعو.

ت حػس تـػ د إىل مجم ؿػة مػن اىـ امػو ا.تٌئػة وأصارت نتا  اىـسًس من األحباث وادلراحلػات إىل أحلػ حاب ؿسًػسة يٌ   

 أمهها:

رس هػؤالء األظئػال مػن تِػ  اىػيود الانئـػا  أىـ امو إىل املـامةل املتحـػة يف وتـ د هشه ااىـ امو اىحَئِة:  -3

ن نقػط األتػ ة املناحلػ حة يه اىـامػو املحػس  يف ػهػ ر إ إذواىـاظئي ؿىل اىصمغ من ارتئاع مـسل اذلاكء دلهيم. 

ًتحعن اىعلار لىـزةل والانسحاب م حلػ َةل يٌنجػاة مػن ؿػامل ؿػسوان ًئيقػص إىل احلػصارة وادلفء فقس اىت حس 

 واحلة واحلنان.

ة اًهميَااَة واحلس َة احلصمَة واىـ امػو اىـعػحَة. ومػن هػشه  اىـ امو اى الدًة: -4 يه األحل حاب اىحَ ى جِة واحلًَ 

رم اصػػبلا اىئػػريوت، وتضػػرم ادلمػػاغ اىئػػريوت، اىـ امػػو الاًهتػػالت اىئريوحلػػ َة اكحلعػػحة األملانَػػة وتضػػ

 والايفعصاب يف رٌَات األًغ، وميبلزمات اىتض هات اى الدًة.

ػس ذزل ادلراحلػات اىػيت  اىـ امو اى راثَة: -5 ويه نتػاج نقػو املػ راثت اوَنِػة مػن اىػ ادلٍن إىل األتنػاء وممػا ًًؤ

 أجًصن ؿىل اىت امئ.

يف اوهاز اىـعو املصلز  تِ  ًئرس ؿػىل انػ  قعػ را  يف اجملػال ويه نتاج قع ر وػَئي  اىـ امو اىـعحَة: -6

ادلهٌزي  من ادلماغ لؾتقاد أن هشه املنعقة مس   ةل ؾن تضهِو اىتئاؿػو تػني اى ػػااد احلسػ َة واى ػػااد 

 احلصمَة.مما قس تؤد  إىل ايفعصالت يف اىس ؽ واىحرص.

 تشخيص اضطراب التوحذ:
يٌت حس ؿىل ان  ايفعصاب منػا  ميهػن تضرَعػ  يف يفػ ء ؿػسد مػن  (DSM-IV) ٌضري ادلىَو اىتعنَئي اىصاتؽ     

 (DSM-IV, 1994 )افاكت يه:

ه ن ادلاء اى ػَئي يٌعئو ،ته ن تساًة الايفعصاب قدو أن ًعو اىعئو إىل حلن اىثاىثة من رصه  اىحساًة: -3 ٍو

 :تَةاحس ؿىل األقو من او انة اآلكري مي ازن يف و 

 اىتئاؿو الاجامتؾي. -

 تزسام ايٌلة يٌت اظو الاجامتؾي.احل   -

 ايٌـة اىصمز  أو اصَا . -

ؼهػص يف اثنػني ؿػىل األقػو مػن  اىسٌ ا الاجامتؾي -4 ًـان اىعئو اىت حس  من قع ر يف اىتئاؿو الاجامتؾي ًو

 -أرتـة  اكت يه:

 اىت اظو كري ايٌئؼي. -

 إقامة ؿبلقات مؽ اآلدٍصن من أقصان . -

 األنضعة والاهامتمات.املضارلة الاجامتؾَة مؽ اآلدٍصن يف  -

 تحادل اىـبلقات الاجامتؾَة مـهم. -
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ؼهص يف واحس من ارتـة  اكت يه: ايٌلة واىت اظو -5  -ًـان اىعئو اىت حس  من قع ر يف اىت اظو ايٌل   ًو

 تأدص أو نقط لكي يف ايٌلة املنع قة. -

 يفـد اىقسرة ؿىل املحادأة يف إقامة ت ار أو  ادثة مؽ اآلدٍصن. -

 عي املتهصر يٌلة.الاحل تزسام اًمن -

 قع ر يف ايٌـة اصَا  أو اىؼاهص . -

ًؼهص اىعئو اىت حس  اهامتمات منعَة ميهصرة يف واحس ؿىل األقو من أرتـػة  ػاكت  األنضعة والاهامتمات: -6

 يه:

 الانضلال لهامتم منعي واحس كري ؿاد . -

 اىصوتني واىصاتتة. -

 أحلاىَة منعَة يف األداء. -

 .الانضلال تأجزاء من األص َاء -

 -أن اع ظَد اىت حس:

"ايفعصاب ظَػد من اىت ّحس، أدت إىل تس َة اىت حس تػ  ا  ميـسدةتـس حل ن ات من اىحح  أتض  أن هناا أن اؿ         

إصارة إىل اىنعاو اى احلؽ يف دراات  وصست  ومؼهص األصزاص املعػاتني (Autistic Spectrum Disorder)  اىت حس" 

 قن احلػا  ؿػىل أنػ  مػن الايفػعصالت اى اَػة اىضػامةل اىػيت تؼهػص يف حلػن مػا دون ت ". تِ  ًنؼص إىل اىت حس يف اى

 (.4009( ظسًق،4006اىثاىثة، وقس إ حتسًس أرتـة أن اع من ايفعصاب ظَد اىت حس، ويه:  اىضايم، 

: إؿاقة تع رًة ؾعػحَة تضػرتا يف اىـسًػس مػن أؾػصاض اىت حػس ًهػن Asperger Syndromeميبلزمة احل حريجص  -3

قو ويفػ حا ، وأصػ ح  مػا تهػ ن لىـػزةل اصئِئػة، إال أهنػا ال أام أن األؾصاض يف هشا الايفعصاب او هص  تُ  اىئصو

وإمنػا تحػسو ؿػىل صػلك تػأدص يف اىتعػ رات احلصمَػة والاجامتؾَػة واىـاظئِػة. ،تتض ن تأثريا  ق ا  ؿىل ايٌلة واإلدراا 

تعد املعات ن هبشه املتبلزمة لنع ااَة صسًسة وألض وميهػن أن ًتـصيفػ ا ىئلحلػاءة  ،تساحل َة وؾصيف  ىئلظالت ًو

 من أقصاهنم مما ًؤد  إىل إظاجهتم لاللت اب.

: وه  ؿػارض مػصي ًؼهػص تـػس اىضػهص اصػامن تػك حلػن أرتػؽ حلػ ن ات.  Disorder Rett ايفعصاب ًرن -4

ؼهص ؿىل صلك إؿاقة ؾقٌَة ومن  تعئ  صػلك تلػريات يف ًبلتغ ؿىل ،إذ وهشه احلاةل تؼهص ؾنس اإلانث فقط ،ًو

تدـهػا نقػط ،اىسٌ ا مؽ تصاجؽ اىتع ر أو فقسان اىقسرات املهتس حة ودع ظا املهارات احلصمَػة اًهدػرية اكمل ػ  ًو

ج هص  يف تـغ اىقسرات ملو اًالكم واىتئهري، لام ًؼهص ؿىل صلك تهصار حلػصاكت وإصػارات كػري ذات مـػق 

 وهشه تـس املئياح ىـ ٌَة اىتضرَط.

: هشا الايفعصاب ًؼهص من تـػس اىسػ نة Childhood Disintegrative Disorder اىتئهيكايفعصاب اىعئ ةل  -5

حسو ؿىل صلك نقط وا  يف املهارات الاجامتؾَة والانئـاىَة. ،وأتِاان  تـس اىس نة اىـارشة، اىثانَة   ًو

ومػن  Xحلػخ ا ؾَػة يف تصمَحػة مصوم حلػ م  Fragile X syndrome ميبلزمػة اًهصوم حلػ م اونسػ اىهػش -6

األؾػػصاض املعػػاتدة ىهػػشه املتبلزمػػة جػػصوز األذن، ولػػي  ػػَط اىػػصأس، واملصونػػة اىضػػسًسة يف املئاظػػو واإلظػػاتة 

 لإلؿاقة اىـقٌَة.

  -املضالكت املعاتدة يٌت حس:
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ويه تتئػاوت يف حػسة أؾصايفػها، واىسػن  ،ًتـصض اىعئو اىت حس  ىـسد من املضالكت يف خمتٌد جمػاالت اًمنػ         

لام ختتٌد أؾصايفها من ظئػو ،وتأدص اىنعق  ،ِ  وؿبلقهتا لاليفعصالت األدص  ملو اإلؿاقة اىـقٌَة واىرصعاىيت تؼهص ف 

ت اىـامػة لام إهنا ختتٌد تك ؾنس اىعئو نئس  لديبلف اى قن . وميهػن تٌرػَط املضػالك،إىل ردص وتع رة وايفة 

   -:ًأيتاليفعصاب اىت حس مبا 

 أواُل: ظـ لت اجامتؾَة:

 حاب من امل اقد الاجامتؾَة واىـزةل.الانس -3

 جتاهو من ت هلم. -4

 ؿسم اىت اظو اىحرص . -5

 ال ًت افق حلٌ نهم مؽ املـاًري الاجامتؾَة. -6

 ال ًسرا مضاؾص اآلدٍصن وال هيمت حبااا م. -7

 ظـ تة إدراا أفاكر اآلدٍصن. -8

س تـ ٌ ن لكامت قًصحة ،ا م ايٌل ًة وتأدص يف اًالكم : ً اا  األظئال ظـ لت يف تـحري اثنَا : ظـ لت اىقسرات ايٌل ًة ٌو

هصرون م عـة ؿٌهيم احلػ تزسام اىضػام ص املناحلػ حة. رن تأىَئهم وثضلك ميهصر، ٍو وميهػن دص لك ة ٌس ـ هنا من امجلةل، ًو

 :أيتإجامل هشه اىعـ لت فامي ً

 اىيت ًعٌ ا قدو احل تـامل ايٌلة. مصحةل ما قدو اىت اظو ايٌئؼي أ  ظـ تة الانتداه واإلصارة إىل األص َاء -3

 اىت اظو كري ايٌئؼي أ  ظـ تة احل تزسام اىتٌ َحات واإلمياءات لام ًئـو اىعئو اىـاد . -4

 ظـ لت اًالكم وفهيا ًعـة ؿىل اىعئو تمنَة وتع ٍص اىقسرة ؿىل اًالكم تِ  ًعد الكم  تأن : -5

ة. -أ   باكة اىححلاًو

 ايٌلة اجملاًزة. -ب

 ت ال مـق ىها.تأىَد لكام -ج

 الاحل تزسام اىـهس يٌضام ص. -د

 صشوذ وقصاتة يف اىع ت. -هػ 

ة اىضـَئة. -ز  احلعَةل ايٌلً 

: ًتعػد تئقػسان املصونػة وؿػسم اىقػسرة ؿػىل اىترَػو وظػـ تة يف اىترعػَط وامجلػ د اثىثا : اىسٌ ا الاحل تح اذ  املتهػصر

ؼهص هشا اىسٌ ا ثضلك وا  يف ايٌـة و،  اى اجة املسرت. أثناء أداءيف  ًو

ؼهص ت ا  راتـا : يفـد يف اىتع ر املـصيف % م م دراات 0:- 80: وفِ  ًؼهص ؿىل اىعئو ختٌد يف اصيات املـصفِة ًو

 ذاكء ممرئضة ؿىل اديحارات اذلاكء تض ح  إىل حس ما أظئال اإلؿاقة اىـقٌَة.

ًؼهص ؿٌهيم تهصار تـغ احلصاكت اوس َة ملػو ، إذار تتعد ردود أفـاهلم لًمنعَة واىتهص  ذامسا : ردود فـو كري مبلمئة:

هز اوسم، وحتًصك اىَس، وحتًصك األظاتؽ، وارتحاظهم املتني لألص َاء كػري اىـادًػة، وحيػافؼ ن ؿػىل اىػصوتني وال ًتقدٌػ ن 

 فهصة تلَري ما اؾتادوا ؿٌَ .

يف اًمنػ  حلػ اء يف تعػ ر املهػارات  ٌسػخة هػشا الايفػعصاب تػأدصا  ؿامػا   حلادحلا : ايفػعصالت تع رًػة ؿامػة كػري  ػسدة

 الاجامتؾَة واملـصفِة.

فػاىحـغ ٍهػ ن  تسهش من تػ هلم، ذاظة همارات اىعئو اىت حس  ممهن أن ًؼهص فإنولىصمغ من هشه املضالكت      
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يف احلسػاتَة املـقػسة، و اىػحـغ ٍهػ ن مػاهصا  وردص قس ٍه ن مػاهصا يف املسػااو،ماهصا يف احل تـامل رةل م حل َقِة مـَنة 

ته ن املعػسر  املسجو و اىتٌَئًز ن يف رص مدهص. وهشه املهارات تضلَو اآلالت اًههصلاَة ذاظة اًمكحَ تص، واىئِسً  و

 تِا م. ىسـادة هؤالء األظئال وإؾعاهئم ما ٌضلٌ ن ت  اىصاُن

 -اىيامج املقسمة يٌعئو اىت حس :   

اىػيامج  محػري مػند ة هبػشا الايفػعصاب أد  إىل ػهػ ر ؿػساىـبلقػنؼصا  ىبلهامتم اًهدري من مجَػؽ اىترععػات ذات        

 -(:4007  اىض َخ، ًأيتاىـاملَة ذات اىـبلقة لاليفعصاب ومن أصهص هشه اىيامج ما

: تق م مجَؽ هػشه اىػيامج ؿػىل اىتلػريات اىئسػ َ ى جِة اىػيت جصامج اىتسذو املـاسة ؿىل الاجتاه اىئس َ ى يج -3

 األظئال اىت حسًني األمص اذل  ًقٌو من أؾصاض الايفعصاب وحلٌ مَات .ميهن أن حيسهثا اىيانمج ؾنس 

تنعٌق هشه اىيامج من افرتاض أن اىت حسًني ًـان ن من ظػـ لت يف  جصامج ؿبلجِة مـاسة ؿىل املهارات: -4

 ات.ؿسد من املهارات مما حيس من تئاؿٌهم مؽ اآلدٍصن ذلزل إ تع ٍص إحلرتاتَجَات تـٌميَة ملـاوة هشه املهار 

ػهصت اىـسًس من هشه اىػيامج ؿػىل اىػصمغ مػن ادػيبلف أحلسػها اىنؼًصػة ًه ػا اصػرتمن يف  :جصامج تصت ًة -5

واذل  ٍاثػو يف زادة دراػات اذلاكء وزادة اىسػٌ ا الاجامتؾػي ،تأثريها الاجيايب ؿىل األظئػال اىت حػسًني 

 املقد ل، واىتقٌَو من أؾصاض اىت حس وتع ٍص اىحسااو اىعئِة.

ن هشه اىيامج يف ؿسد من او انػة م ػا اىـ ػص اذل  ًحػسأ فِػ  اىػيانمج، وؿػسد حلػاؿات اىتػسٌرن واديٌئ

 -:أيتاىناجـة ىؤلظئال اىت حسًني ما ً جصز دعااط اىيامجأومن األحل ح ؾَة، ومسة اىيانمج. 

حَئِػة، واىقػسرة ؿػىل اىتقٌَػس ايٌئؼػي واحلػص ، اذل  ٍصلز ؿىل تعػ ٍص همػارات الاحلػ تجاتة يٌ ثػريات اى  :امل اج -

 وايٌلة الاحل تقداىَة واىتـحرًية، وايٌـة تعًصقة تتماحلة مؽ اىـ ص اىزم  وهمارات اىتئاؿو الاجامتؾي.

 اىحُئة اىعحَـَة يٌعئو. إىلقصب أزل من ذبلل تنؼمي اىحُئة تعًصقة وذ :اىحُئة اىتـٌميَة املنؼ ة -

 رعَط ىبلنتقال من اىعد اصاص إىل اىعد اىـاد .واىت : جصامج ادلمج األاكدميي -

اىيت تتض ن املضارلة اىئـاةل ىؤلرسة يف هشه اىيامج من ذبلل تسٍر م ؿىل مَئِػة اىتـامػو مػؽ  :اىيامج األرسًة -

 أظئاهلم من ذو  هشا الايفعصاب.

 واىرتلزي ؿىل فمَات  ا.تٌئة. جصامج تـسًو اىسٌ ا -

 املقسمة يٌعئو اىت حس :اصسمات اىتسًرخِة واىتـٌميَة 

من مصاجـتنا يٌجانة اىنؼص  وادلراحلات واىيامج اىيت أجًصن ت ل األظئال اىت حسًني ميهػن احلػ تنياج مجم ؿػة مػن      

اصسمات اىتسًرخِة واىتـٌميَة اىيت ميهن اإلفادة م ا ؾنس اىتـامو مػؽ اىعئػو نئسػ  وأرستػ  واىقػامئني ؿػىل رؿاًتػ  يف مصالػز 

 -:أيتظة واىيت ميهن إجامىها مبا ًااىرتتَة اص

 

 ذسمات اىتسذو املحهص:  -أوال :   
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ة وظحَة وؿبلجِة مماحل حة ومهلئة يف اىس ن ات األوىل من رص اىعئو  وقس         اىتسذو املحهص ه  تقسمي ذسمات تصتً 

ت حػسًني، واملهنَػني اىـػامٌني ثخن ثضلك قاظؽ أمهَة هشه اىيامج يف تسًرة األظئال اىت حسًني، وتسًرة رلء األظئال اى 

مـهم. وتقسم هشه اىيامج ىتٌو اتيَااات األظئال اىئصدًػة ىـػبلج مضػالك م يف اىت اظػو، وتمنَػة املهػارات الاجامتؾَػة، 

واىضػػـد احلسػػ، وتـػػسًو اىسػػٌ ا كػػري املػػبلمئ، واىتػػسًرة ؿػػىل همػػارات احلَػػاة اىَ مِػػة وثضػػلك ذػػاص تػػسٍر م ؿػػىل 

وتتعٌة هشه اىيامج وج د فًصق مياكمو ميـسد اىترععات مكـمل اىرتتَة اصاظة، وأدعا  تـسًو  الاحل تقبلىَة اىئصدًة.

اىسٌ ا، وأدعا  ؿبلج اىنعق واًالكم، واىتسًرة اىس ـي، وادلمج احلس، وتـغ اىـقاقري اىعحَة، وأدعا  اىتلشًة. 

 :ًأيتاىتقِمي املنؼم. وتيز أمهَة تسل اىيامج مبا وجية أن تتعد هشه اىيامج لملصونة واىتـٍزز املت اظو الاجيايب و 

  ة وأ  إيفاؿة يٌ قن حل ف ًؤهص ؿىل اىعئو وأرست .هماألوىل يف تِاة اىعئو اىت حس   ن اىس ن اتأ -3

 ن اىتـٌمي إذا اكن يف مصاحو مدهصة اكن أحلهو وأرسع من أ  مصحةل رًصة.أ -4

ت ذاظ ػة يف اىتـامػو مػؽ اىت حػس  ن اى ادلٍن حبااة يٌ سػاؿسة قدػو أن تتضػلك دلهيػم ؿػاداأ -5

 ًعـة تعحَحها.

 فقس تٌـة اىـ امو اىحُئة يف تئامق احلاةل.،أن اًمن  يٌئصد اىت حس  ىُن فقط نتاج يٌـ امو اى راثَة -6

 اىتسذو املحهص ًقٌو اىنئقات ا.ععة يٌيامج اىبلتقة. -7

ى ذػػسمات تػػسذو مدهص اصعَػػة ممهػػن أن ٍػػزداد اىئػػصوو تػػني اىعئػػو اىت حػػس  واىعئػػو اىـػػاد  إذا مل ًتٌقػػ-9

 (.  :;;3واحلسًس ، 

 ذسمات اىت اظو:  -اثنَا  :   

ذلا ميهػن تـٌػمي هػؤالء  ،من املـصوف أن األظئال اىت حسًني ًـان ن من مضالكت محرية  يف اىت اظو وفهػم ايٌلػة         

صدًػة. وميهػن تػسًرة قػسر م ؿػىل األظئال نعق اً امت، وإدصاج األظػ ات، وتهػ ٍن امجلػو اًالكمِػة وفػق قػسرا م اىئ

ة ىت يفَ  اً  ة اىيت ًٍصػس  اىت اظو واىتـحري ؾن أفاكرمه وإًعاىها يٌ تٌقي من ذبلل تسٍر م ؿىل احل تزسام اإلصارة اىَسًو

ػمت تقِػمي همػارات اىت اظػو   نعقها، واىتـٍزز ًٌـة دورا  يف تـمل اىعئػو اًػالكم اذل  ًـػس اى حلػ َةل األحلاحلػ َة يٌت اظػو. ًو

  ىهػشا اػحة اىعئو يف اىت اظو، ومَئِػة أدام من ذبلل اىتجارب امل جَة واملبلتؼات اىتقِميَة اىيت تـاس ؿىل  مس  رق دلهي

أثناء ت اظػهل مػؽ اآلدػٍصن، لػام يٌ ناقضػات  يف اىت اظو من تصاكت ؿىل اى ا  وتصاكت جس َة، واحل تزسام ىلة اإلصارة

تزسم نتا  هشا اىتقِمي ؾنس ويفؽ اىيانمج اىتسًرو ىزادة اىت اظػو مـػ  األرسًة دور فـال يف مـصفة هشه اىقسرات، و ٌس  

 اكحل تزسام ىلة اإلصارة، أو اإلصارة إىل اىع رة، وكري ذزل. 

.  Facilitated communicationومن اىنؼصات امله ة يف ؿبلج مضالكت اىت اظو نؼًصة تسػهَو اىت اظػو         

 إذهيم ايفعصاب يف اىت اظو ؿػىل إػهػار أنئسػهم، مبسػاؿس م جسػسا  وتػسًرخِا ، تضجؽ األصزاص اذلٍن دل هشه اىنؼًصةو 

ًق م املسرب مبساؿسة اىعئو ؿىل نعق اً امت من ذبلل احل تزسام اىس ح رة، أو اآلةل اًاكتحة أو اًمكحَ تص، أو أ  ظًصقة 

ن معاؾة. وهػشا اىـػبلج ًػنج  ؿػادة أدص  ىعصح اً امت، واحل تزسام اىتـٍزز املاد  واملـن   يٌتلٌة ؿىل ما ًـانَ  م

 مؽ األظئال اذلٍن دلهيم اىقسرة ؿىل اىقصاءة ًوه م يف اى قن نئس  ًـان ن من ظـ لت يف همارات اىتـحري ايٌل  . 

وؾنس الانهتاء من تمنَة اىت اظػو مػؽ اىعئػو اىت حػس  أو حتسػُم  هبػشا اجملػال إىل دراػة مقدػ ةل ميهػن أن حيتػ          

 املهػارات األاكدميَػة األحلاحلػػ َة ملػو : مدػادء اىقػصاءة واًهياتػة وفهػػم أحلاحلػ َات احلسػاب و تـػغ مػػن اىػيانمج ؿػىل
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املهارات احلَاتَة اكذلهاب يٌحامم وتنؼَد األحل نان وارتساء املبلثن وتصتُ ا واحل تزسام اىنق د. واذل  حيػسد هػشه املهػارات 

ضػا را مـػ  فًصػق اىـ ػو ميـػسد اىترععػات مبػن فػهيم األدعػا  مـمل اىرتتَة اصاظة اذل  ًق م تتقِػمي حػاةل اىعئػو، ٌو

 اىنئس وأدعا  اىنعق إيفافة إىل مضارلة األرسة يف هشا ادلور.

 اصسمات اىرتت ًة واىتـٌميَة:  -اثىثا :

 -:ًأيتوتض او هشه اصسمات ؿىل ما        

قػ م   مػن ا ،اىػيت حيتا ػا اىعئػو اىت حػس  حتسًس الاتيَااات اىرتت ًػة -3  اىنئسػ، واملـػمل، يصعػايألد ًو

  ايٌلة تتحسًسها تـس تقِمي حاةل اىعئو.يصعايوأد 

ؾنس اديَار املسرحلة املناحل حة جيػة اىرتلػزي ؿػىل مػس  تئه هػا ىعحَـَػة املضػالكت  اديَار املسرحلة املناحل حة: -4

و تأدًػة مػا ألن املسرحلة أما أن ته ن دارة يٌ ـمل وتساؿس يف  جناح  ،واىعـ لت اصاظة لىعئو اىت حس  

ؽ أو تتِ  اجملال ىئضهل مؽ هؤالء األظئال. وجية أن ًت افص يف جصاجمها املصونػة اىػيت تػامت  مػ ،ه  معٌ ب مم 

ن تسػ تزسم همػارات أاكدميَػة وأحلػاىَة ميعػ رة تـاػس ؿػىل تمنَػة اىتئاؿػو أحااات اىعئو اىئصدًة اصاظػة، و 

 الاجامتؾي واىت اظو دل  اىعئو.

ة ما ًـػصف تنسػ حة ؿػسد املتـٌ ػني إىل املـٌ ػني ؿسد اىعٌحة املناحلة: -5  ،إذمن ؾ امو جناح هشه اىيامج اىرتتً 

مػؽ أن هػشا املـَػار و  ،ًئضو أن ال ًٍزس ؿسد املتـٌ ني من املعاتني لىت حس ؾن ثبلثة ؾنس تسٌرسػهم وتػسٍر م

وحيتػاج هػ  ملػن  ،،مئػةألن  قس ٍهػ ن دل  املـػمل حػاةل صػسًسة تسػ تسؾي املتاتـػة ادلا ا ،ىُن لىرضورة حصَح

ٌساؿسه يف مياتـهتا تك ٍاهن املـمل من تصلزي انتداه  يٌنضػاظات اىتـٌميَػة واىتسًرخِػة اىػيت ٌسػـى ىػؤلرشاف 

 ؿٌهيا.

تـس اىيامج اىقامئة ؿىل ادلمج وثضلك ذاص ادلمج احلسػ ذات أمهَػة يف مسػاؿسة اىعئػو اىت حػس   ادلمج: -6

اىحرصًػة، اىضػ َة،ا ( وجيػة أن تهػ ن هػشه اىػيامج فصدًػة تسػة ؿىل تنؼمي املثريات احلس َة اىسػ ـَة، 

احلااات احلس َة ًلك ظئو. وهشه اىيامج تق م ؿىل تـًصد املسرب ؿػىل املتلػريات اىػيت حتئػز ظئػو اىت حػس 

 ؿىل ادلمج يف أنضعة مـَنة. و  ر هشه اىيامج ًق م ؿىل احل تزسام ايٌـة م حل َةل ىتمنَة ادلمج احلس.

تزش  ن:تـٍزز اىتسٌر -7  -مجم ؿة من اإلجصاءات م ا:ًو

 .إجياد تُئة تقدو اىعئو اىت حس  -

 تـٌمي اىعبلب اىعًصقة اىيت ٌس تجَح ن هبا يٌحاالت الاجامتؾَة. -

 تضجَؽ األظئال اآلدٍصن ؿىل الاتياكا مؽ األظئال اذلٍن ًـان ن من اىت حس ىتعح  تُ م أىئة وم دة. -

اا األظئال اىت حسًني يف األنضعة اىيت تقؽ أن اهامتمػا م وتػ جهيهم إجياد ق اؿس واىَات مـَنة تـ و ؿىل إرش  -

 تعًصقة مدارشة.

 تخس َط املهامت ادلراحل َة وتـسًٌها ثضلك ًناحلة هؤالء األظئال. -

   دلهيم.َأتَإجياد جتارب دراحل َة تـزز اصية ادلراحل َة واىتحع  -

تسؾي أن حتت   جصاجمهم اىتسًرخِة واىتـٌميَة ؿىل مَئِة اىتلٌػة وىهشا فإن اصسمات اىتسًرخِة واىتـٌميَة ىهشه اىئئة تس         

ومن أفضو جصامج اىتسٌرن ىؤلفصاد ذو  اىت حس يه اىيامج ؿاىَػة اىتنؼػمي، ألن اىعػـ لت ،ؿىل املعاؾة اىيت ت ا هم 

تئاؿػو مػؽ اىعئػو اىت حػس ، اىيت ًـان م ا أفصاد هشه اىئئة يف جمال اىتئاؿو الاجامتؾي، حتػمت ؿػىل املـػمل أن ًحػادر يف اى 
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تدػؽ اىسػٌ ا الاحلػ تح اذ  املتهػصر زوده لإلرصادات واىت جهيات، و إال فإن اىعئو حل ف ًنسحة، ًو . وتـاػس هػشه ٍو

سػ حقا  مػن قدػو ؿىل جتزاة اىنضاط اىتـٌميي إىل دعػ ات حلػهةل وايفػة، وأن تهػ ن أهػسافها  ػسدة م  اىيامج ثضلك محري

ه اىػيامج لملصونػة واىتٌقااَػة و تتػِ  هلػم املصونػة اًاكفِػة يٌتـامػو مػؽ امل اقػد احلَاتَػة يف أن تتسم هػشاملسرس. لام ًندلي 

لام أن هشه املصونة جية أن تاىش مؽ حااات اىعئػو اىئصدًػة وهػشه اىلاًػة األحلاحلػ َة ىػيامج اىرتتَػة اصاظػة ،املس تقدو 

 ثضلك ؿام وجصامج األفصاد اىت حسًني ثضلك ذاص.

اىهسف من هشه اصعة ذٌق جصانمج تصت   ًتماحلة مؽ اتيَااات وقسرات  اىرتت   اىئصد : اصعة أو امل اج -8

ة لال ،اىعئو اىت حس  حلػ تـانة لىحُئػة افَعػة لىعئػو وتنئش من ذبلل مجم ؿة من األنضعة واألحلاىَة اىرتتً 

 َة.ت املصور لملصاحو اآل اىيت تسورها تؤد  إىل تمنَة اىثقة لىنئن والاحل تقبلىَة دلً .وى يفؽ هشه اصعة جية

 تقِمي قسرات ومس ت   اىعئو احلا . -

 ويفؽ األهساف اىـامة واديَار األنضعة املناحل حة وتـسًو اىسٌ ا تسة احلااة. -

 حتسًس األهساف اصاظة  األنضعة( من األحلهو إىل األظـة. -

 ؾصض اىنضاط ؿىل اىعئو وتـسًهل إذا اقيىض األمص. -

 تقِمي اصعة اىئصدًة.  -

 املقسمة ألرسة اىعئو اىت حس : اصسمات

 -:يتسم ألرسة اىعئو اىت حس  يه اكآلاصسمات اىيت جية أن تق     

ة املـسة ىؤلظئال اىت حسًني. -  ت  األرسة ؿىل املضارلة يف اىيامج اىرتتً 

 تسًرة األرسة ؿىل مَئِة اىتـامو مؽ اج ا اىت حس . -

 مسػاؿست  يف تـ ػمي املهػارات اىػيت تـٌ هػا يف تـًصد األرسة لتيَااات ظئٌها اىت حػس  واىـ ػو ؿػىل -

 املسرحلة.

 اإلرصاد اىنئس ىؤلرسة يف مَئِة م ا ة اىضل ط اىيت تـان م ا نتِجة إظاتة اج ا لىت حس. -

تقسمي اىت ؾَة املس اصة ىؤلرس تلػصض تقػسمي املـٌ مػات اىعػحَحة ؾػن إؿاقػة واتيَااػات واهامتمػات  -

 مصاجـهتم يٌ ؤحلسات اصاظة جصؿاًة وتأهَو األظئال اىت حسًني. ونضاظات اج م اىت حس  وذزل من

أثناء جصانمج اىتسًرة واىـ و ؿىل إرشانهم يف إؿػساد وتنئِػش يف إاتحة اىئصظة ىؤلرسة مبضاهسة ظئٌهم  -

 وتقِمي اىيانمج.

 او اى ق ف ؿىل مضالك م واتيَااا م.أة تني ارس األظئال اىت حسًني من رو ىقاءات مس اص  -

ة يٌتبلمِش ذو  اىت حػس تـػس ؿػامبل  أحلاحلػ َا   وقس أصارت         اىـسًس من األحباث أن مضارلة األرسة يف اىيامج اىرتتً 

ة املقسمة ىؤلصزاص ذو  اىت حس ت   اهامتما  ذاظػا  يٌت اظػو مػؽ أرسة  ،ومن مث ىنجاح تسل اىيامج.  مجَؽ اىيامج اىرتتً 

مـػ  ومضػارلهتم يف مجَػؽ مصاحػو ودعػ ات اىتـٌػمي، وال حلػ امي يف املصاحػو األوىَػة  اىتٌ َش وتسًرة أفصادها ؿىل اىتـامػو

دة أن لإلماكن تسًرة أرس ذو  اىت حس ىتنج  يف تـٌػميهم واىتـامػو تعًصقػة مبلمئػة مػؽ ـسميوقس أصارت أحباث  ،يٌعئو

أفضػو، لػام أنػ  خيئػغ لثػريا  حلٌ مَا م، وأن ملو هشا اىتسًرة ًٍزػس مػن قػسرة األرسة ؿػىل اىتـامػو مػؽ ظئٌهػا ثضػلك 

  مس ت   اىت تص اذل  ًعُة األرسة ثسخة إظاتة ظئٌها لىت حس.
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 اصسمات املقسمة يٌقامئني ؿىل تسًرة اىعئو اىت حس :

 :ًأيتهناا مجم ؿة من اصسمات اىتسًرخِة يٌ ـٌ ني اىقامئني ؿىل تـٌمي ورؿاًة اىعئو اىت حس  ومن هشه اصسمات ما

  اىن ا ي اىـٌ َة واىـ ٌَة يٌـ و مؽ اىعئو اىت حس . اىتأهَو املناحلة يف -

 أن ًتٌقى تسًرحا  مماحل حا  يف مَئِة اًهضد املحهص ؾن اىعئو اىت حس . -

ػة  - أن ًتٌقى املـٌ  ن تسًرحا  مس اصا  ؿىل اىـ و مؽ األظئال اىت حسًني ممػا ٌسػاؿسمه ؿػىل تقػسمي اصػسمات اىرتتً 

 ؿىل أؿىل املس ت ات.

 .يتيٌتـامو مؽ هشه اىئئة ويه اكآل رشوط املـمل اىناحج أن تت افص دلهيم -

   ػة يٌ ـػمل جػ دة إؿػساد درحلػ  واىترعػَط هل هجِػسا  يٌتػسٌرن:  ػن األمػ ر امل  أن ٍه ن املـمل مسػ تـسا 

ت واأل ػزة اىسػ ـَة أو اىحرصًػة اىػيت حلُسػ تزسهما يف انتألس من ت فص   األدوات واإلمػاكمس حقا ، واى 

 ادلرس.

 املـػمل هػ  أداتػ  ووحلػ ٌَت  اىصاُسػة يف الاتعػال تُمػ  وتػني اىتبلمِػش ام ظػ ت : ظػ تأن جيَس احل تزس، 

فِجة ؿىل املـمل أن جيشب انتداه اىتبلمِػش وأن ًحػاىف يف انئـاالتػ  ىَـػزز احلػ تجالت اىتبلمِػش ومبػا خيػسم 

 اىـ ٌَة اىتـٌميَة.

 .أن ٍه ن واؾَا  ممت ا مبا حيسث يف قصفة اىعد 

 قصفة اىعد،  ن املهم يٌ ـمل أن ًت ظو إىل فهم األحل حاب وراء حلػٌ ا اىتبلمِػش  أن ًتئهم ما حيسث يف

 جب َؽ أصاكهل يف قصفة اىعد.

  أن ً زع انتداه  ؿىل مجَؽ تبلمِش اىئعو. وهشا ًـػ  أال ًقرصػ اهامتمػ  ؿػىل تـػغ اىتبلمِػش دون اىػحـغ

 اآلدص.

 ؿػىل املسػ ت   اىتـٌميػي اذل  وظػو إىَػ  أن ًق م تبلمِشه تعػئة مسػ اصة: فػاىتق مي لديعػار، ًـػ  احلػمك 

هضػد هل ؾػن  ،اىتٌ َش يف املادة ادلراحل َة . وه  ً   يٌ ـمل مس  ما أتصزه اىتٌ َش مػن تقػسم وجنػاح  ٍو

 ن ا ي اىضـد واىق ة دل  اىتٌ َش. 

 -اثنَا  :اصسمات اىيت تقسهما اىصويفة أو املسرحلة يٌعئو اىت حس :  

ػة ونئسػ َة مػياكمةل. جية ؿىل اىصويفة أو املسرحلة    مصاؿاة مجم ؿة من الاؾتحارات امله ة ىضامن تقسمي ذسمات تصتً 

 :ًأيتومن أمه تسل اصسمات ما 

 الالتضاف واىتـٌمي املحهص ىتقسمي اصسمات املناحل حة يٌتٌ َش اىت حس .  -3

اىتٌ َػػش،  تقػػسمي اصسمػػة يف اىحُئػػات األقػػو تقَِػػسا  قػػسر املسػػ تعاع مػػؽ مصاؿػػاة دراػػة وظحَـػػة اإلؿاقػػة دل  -4

 واىتحضري ىبلنتقال إىل فع ل اؾتَادًة.

ة اىئصدًة وتئـٌَها.  -5  تخ  اصعة اىرتتً 

 تخ ي نؼصة إجياتَة جتاه األفصاد ذو  اىت حس.  -6

 Applied  Behavior)احل تزسام وتعحَق جصامج تـسًو اىسٌ ا املس اسة من اىتحٌَو اىسٌ   اىتعحَقي  -7

Analysis)  ِمي جصانمج تـسًو حلػٌ ا فػصد  تسػة اتيَػاج اىتٌ َػش وظحَـػة من ذبلل إؿساد وتنئِش وتق

 اىسٌ ا دلً . 
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ؿػىل يفػ ا  ًػمت  مج ملـصفػة مسػ ت   أدااػ  احلػا  وأثناء اىتحاق  لىيانيف تقِمي مس ت   أداء اىتٌ َش قدو و -8

 تع مي وتـسًو اىيانمج اىرتت   واىتسًرو اىئصد  هل.

ة ىتسًرة اىتٌ َش ؿىل املهار  -9  ات الاحل تقبلىَة والاجامتؾَة واىت اظٌَة.إؾعاء األوىً 

ت فري تُئة تـٌميَػة تػسا اىتٌ َػش وتنؼػمي تُئػة اىػتـمل واحلػ تزسام املثػريات احلسػ َة مػؽ اىرتلػزي ؿػىل املثػريات  -:

أثناء رٌَة اىتسٌرن وتع مي اوساول املنؼ ة يٌ هػام اىتـٌميَػة واىرتفهيَػة يٌتٌ َػش يف اىحرصًة ثضهػو مهلد 

ػة واصػسمات املسػانسة اىػيت جيػة أن تنؼامي  جِسا   ا ىتػسٌرن املػنؼم(، وتقػسم مػن ذبلىهػا اصػسمات اىرتتً 

 تض و تع ٍص: 

 .همارات اجامتؾَة ىتضجَؽ األفصاد ذو  اىت حس يف األنضعة األرسًة واملسرحل َة واجملاـَة 

 .همارات اىت اظو ايٌئؼَة وكري ايٌئؼَة إيفافة إىل ايٌلة الاحل تقداىَة 

   وػَئي ٌضجؽ اىتبلمِش ؿىل فهم ايٌلة ومهم ان ا تسال  من اىئهم احلصيف يٌالكم.نؼام ت اظو رمز 

 .املضارلة ولشزل املصونة يف ايٌـة وهمام مماحل حة حلاالت وأؾامر وقسرات األظئال 

  املهػػارات احلصمَػػة ادلقِقػػة واحلصمَػػة اًهدػػرية املسػػ تزسمة  ألنضػػعة وػَئِػػة مماحلػػ حة ىقػػسرات وأؾػػامر

 احلاالت.

 صفِة صامةل ايٌـة اىصمز  واملئاهمي األحلاحل َة إيفافة إىل املهارات األاكدميَة.همارات مـ 

 .احلتدسال اىسٌ مَات كري املصق تة ثسٌ مَات أدص  مماحل حة ومصق تة 

  همارات احلػ تقبلىَة لإليفػافة إىل اىسػٌ مَات اىػيت تػسا جنػاح اىتٌ َػش يف تُئػة املسرحلػة اىـادًػة ملػو

أثنػػاء اىـ ػػو داذػػو مجم ؿػػات، وحلػػؤال وظٌػػة يف حػػاع اىتـٌػػاميت   إلػػامل واجداتػػ  لحلػػ تقبلىَة، إت 

 املساؿسة...ا (.

املػنؼم يٌحئػاظ ؿػىل مػا التسػ ح  اىتٌ َػش مػن  واىترعػَطتعحَق اىعصو اىتـٌميَة املحنِة ؿىل أحلن ؿٌ َػة  -;

 من الاحلرتاتَجَات يٌحع ل ؿػىل ممػاخ حل تزساما ا اى ػَئِة. وهناا ؿسداهمارات هبسف زادة فـاىَهتا وا

  اجيايب داذو قصفة اىعد وذزل من ذبلل:

  مساؿسة اىتبلمِش يٌتـصف ؿىل ما ه  مي قػؽ مػ م.  ؿػىل املـػمل تهػصار اىسػٌ ا املناحلػة املت قػؽ مػن

 اىتبلمِش داذو وذارج اىعد.

  احلػ تزسام ظًصقػػة وايفػػة واثتتػػة إلدارة اىعػػد.  فاىتبلمِػػش ًتهِئػػ ن مػػؽ املـػػمل ذ  اىتـامػػو اىثاتػػن

 ك ى  احل تزسم صُئا  من احلزم مـهم.والاجيايب مـهم ت

   ت فري ذيات تـٌميَة هم ة يٌتبلمِػش. فأكٌػة اىتبلمِػش ذو  الاتيَااػات اصاظػة ثضػلك ؿػام وذو

 اىت حس ثضلك ذاص ال ًـصف ن قمية املـصفة واملهارات اىيت تقسم هلم داذو املسرحلة.

 وال  –ىتبلمِػش لًهتسًػس ًػؤهص اىتزٌط من أحلٌ ب  سًس اىتبلمِػش  لكػام أمهػن ( . فضػـ ر هػؤالء ا

ًؤهص   ما حل حق ؿػىل  من مث سرحلة ويف اىتـاون مؽ املـمل، و حلٌحا  ؿىل رقحهتم يف احلض ر يٌ –صك 

 أداهئم اىتـٌميي واىسٌ  .

 .إػهار صـ ر املـمل لىصيفا ؾن اىنئن وزرع ذزل اىضـ ر يف نئ س اىتبلمِش ذو  اىت حس 

 و  اىت حس. فـنسما ًؼهص ؿىل املـمل مـصفي  لو انة الاجياتَػة التضاف اىعئات الاجياتَة يٌتبلمِش ذ
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 يف قسرات اىتٌ َش ويف حلٌ ل ، فإن اىتٌ َش تسوره ٌضـص لملناخ الاجيايب يف قصفة اىعد.

  َػؽ احلػاالت تقسمي تلشًة راجـة يٌسٌ مَات اىيت ًؼهصها اىتٌ َش حل اء اكنػن اجياتَػة أم حلػٌحَة. ويف مج

ػة ملػا ميهػن أن ًؼهػصه اىتٌ َػش يف أ  وقػن  اجية أن ٍه ن املـػمل ذ ممػا ٌسػاؿسه يف ،تساحلػ َة قً 

 الاحل تـساد ملـاوة اىسٌ مَات كري املصق تة لىضلك املناحلة.

  ثبل  ميهن يٌ ـمل أن ٍه ن ت قـات اجياتَة وواقـَة ؾن تبلمِشه.  ال تس مػن  اجياتَا . من ذجاً احل تزسام 

ة ىبلحل امتع إًهيم وجمامٌهتم واحرتام رراهئم تك ى  اكنن ثس َعة إؾعاهئم اىئصظة يٌتـحري ؾام دلهيم إيفاف

 وكري هم ة.

  تنؼمي امل ج املسرت وقصفة اىعد تعًصقة جِسة ، مما ٌسهو مـ  فهم اىتبلمِش يٌحُئة افَعة هبػم ومػا

 حتتً   من وحلااو وأدوات وؿبلقات مؽ اآلدٍصن.

تـٌميَػة واىرتفهيَػة ا.تٌئػة اكىػزارات املَسانَػة ىػحـغ دمج اىتٌ َش يف جماـػ  افػ  مػن ذػبلل األنضػعة اى  -30

ػة واىتسًرخِػة هل يف اىحُئػة اىعحَـَػة  املنضآت واوهات واملؤحلسات اىـامة واصاظػة وتقػسمي اصػسمات اىرتتً 

 قسر املس تعاع.

 7تٌ َػش اىـ و اواد إلجياد جصامج تـٌميَة مهلئة مبا ًامت  مؽ نؼام اىَػ م املػسرت اًاكمػو حبَػ  ًػسرس اى  -33

حلاؿة أحل ح ؾَا ؿىل األقػو(، وتهَِػد اىػيانمج مبػا ًتماحلػة مػؽ رػص اىتٌ َػش ودراػة  50أام أحل ح ؾَا   

 تع ر احلاةل.

 أثناء اإلاازة اىعَئِة.يف ت فري ذسمات وجصامج  -34

تقس مي األظئال إىل مجم ؿات أو مس ت ات ميقارتة تسة مـاًري اىـ ص اىزم  واىـقػ  واىسػٌ ا وهمػارات  -35

 و.اىت اظ

اىرتلزي ؿىل املهارات اى ػَئِة، وزادة جصؿػات اىتػسًرة املهػ  يٌتبلمِػش محػار اىسػن وذزل تتػسٍر م ؿػىل  -36

 همارات همنَة مماحل حة ألؾامرمه وقسرا م ومِ هلم.

 -:التوصيات

يٌت ؾَػة  ومػا دػصج تػ  املػؤ ص اىػ ظ  األول،تـس مصاجـة او انػة اىنؼًصػة وادلراحلػات اىسػاتقة يف جمػال اىت حػس        

لىـاصة اًمينَة ظػنـاء ختػصج هػشه اى رقػة مبج  ؿػة مػن  ;400/ 50/5-:4واىتسًرة تإؿاقة اىت حس املنـقس يف اىئرتة من 

اىت ظَات ميهن اإلفادة م ا من قدو اىقامئني واملس   ىني ؿىل رؿاًة وتأهَو األظئػال اىت حػسًني ومػن أمه هػشه اىت ظػَات 

 -:ًأيتما

املـاقني وظنسوو اىصؿاًة واىتمنَة الاجامتؾَة ت فري الاتيَااات اىتسًرخِة واىتـٌميَػة  أن ًتخق ظنسوو رؿاًة -3

 ىؤلظئال اىت حسًني والاهامتم لتيَااات أرسمه واىقامئني ؿىل رؿاٍهتم.

 إنضاء املًزس من املصالز اىيت  مت جصؿاًة وتسًرة وتأهَو األظئال اىت حسًني. -4

 حارشٍن مؽ األظئال تأحلاىَة اًهضد املحهص ؾن هشا الايفعصاب.ني اى ؾي تني األرس واىـامٌني امل  -5

 اىقِام حب بلت ت ؾَة مسروحلة ىتـًصد اجملاؽ هبشه اإلؿاقة وؾ امٌها وراثرها ومَئِة تضرَعها والتضافها. -6

 تسًرة ظٌحة اىرتتَة اصاظة واملـٌامت يف راض األظئال تعصو اىتضرَط ىهشا الايفعصاب. -7

 ت واىق انني واىيامج اىـ ٌَة ذات اىـبلقة هبشا الايفعصاب.إظسار ؿسد من اىتيًـا -8

 أن تتخق لكَات اىرتتَة مساو ايفعصاب اىت حس وتـ مي  ؿىل أقسام مـمل اىتـٌمي األحلات ومـمل اىعد. -9
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 :المراجع

 :اىـصتَة ليٌلة املصاجؽ   

يف دئغ اىسٌ ا اىـسوان دل   (. فـاىَة جصانمج تسًرو ىتمنَة همارات اىتئاؿو الاجامتؾي4004خبش، أمرية   -3

 . 379-;34 (،3  3 جمةل اىـٌ م اىرتت ًة،األظئال اىت حسًني. 

 ، دار املسرية، ؾامن: األردن.3، طؿمل نئن اىعئو كري اىـاد (: 4009اىحعاًن ، أحلامة محمس وردصون  -4

. ىؤلفصاد اىت حسًني حن  تقسمي ذسمات نئس َة واجامتؾَة و تصت ًة مياكمةل (:;400اونس ، ذادل محمس اي   -5

 املؤ ص اى ظ  يٌت حس، ظنـاء، اًمين.

:مقسمػة يف اىرتتَػة اصاظػة يف اىعئػ ةل املحهػصة. دار اىتسذو املحهػص(. :;;3اصعَة،جامل، احلسًس ، مق.  -6

 اىئهص.ؾامن. 

 . دار وااو، ؾامن: األردن.اىت ّحس: اصعااط واىـبلج(. 4006اىزرًقات، إجصاهمي   -7

(: دراحلػػة تػػ ل تقػػسٍص وادل  األظئػػال املعػػاتني لىت حػػس ىبلتيَااػػات 9;;3حػػس اىعَػػد اىسػػـس، ةػػرية ؾ  -8

ن وامل ٌهة اىـصتَة اىسـ دًة،  .67، اىـسد34،جمدلاجملةل اىرتت ًةاىتسًرخِة واىتـٌميَة ألظئاهلم يف دوةل اًهً 

 حس.. اسة: مصلز اسة يٌت  دئاا اىت ّحس، أصاكهل وأحل حات  وتضرَع (. 4006اىضايم، وفاء   -9

. دار اًهياب تصتَة األظئال واملصاهقني املضعصتني حلٌ مَا  (: ;;;3اىضرط،ؾحس اىـٍزز وزًسان اىرسظاو .   -:

 اوامـي. اإلمارات.

تعػ مي جػصانمج تػسًرو ىتعػ ٍص املهػارات اىت اظػٌَة والاجامتؾَػة (: 4007اىض َخ، ذًة رااس مػ   ؿػ    -;

.مؤ ص اىرتتَػة اصاظػة اىـصيب اى اقػؽ واملػأم ل( قِاس فاؿٌَت والاحل تقبلىَة واذلاتَة دل  األظئال اىت حسًني و 

 اوامـة األردنَة، اجًصو.

(: فـاىَة جصانمج مقرتح ىتمنَة همارات اىت اظػو كػري ايٌئؼػي دل  أظئػال اىت حػس وأهػص 4009ظسًق، ىَنا رص  -30

 .دٌس ي 55،اىـسد;، اجملدل جمةل اىعئ ةل واىتمنَةذزل ؿىل حلٌ نهم الاجامتؾي، 

 . دار اىقمل. اإلمارات. أحلاحل َات اىرتتَة اصاظة(. 7;;3ىقًص يت، ً حلد.  -33

 ، مهيحة اجمل ؽ اىـصيب، ؾامن: األردن.3،طاىت حس(: 4008اىـحاد ، رااس ذٌَو -34

، دار املصجؽ يف اىت حس دىَو األرسة واملترععني يٌتضرَط واىـبلج(: :400اًهصد ، اىس َس ؾحس ايٌعَد  -35

 امـي، قزة: فٌسعني.اًهياب او
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