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   متهيد
     ر اا  ل       و ،د  لأط  و

 ، مة ات إ اطل  اد  ا  ار  
وا اات واا   ،قا ا  ا  ، إ
إ   إمم     ، و  ا   ذي ه     

   ا اارس واا ن، إدا   ،    ان ر و
  وأور أ  ن اا  ا ء   اا    

    وا ا ا  ا  س و اط ،
  وا وا ا ااد اوإ ،   ان ا ا أو

     وا ا  ة واوره ا   ام ا
 ا ا  رزا  أ ، واب واع وامن

        وا ول اا  دا  لطا   
  .اء 

ودرا ات ا وذوي ات ا   ارات        
     ع، أطوا وا ا  ا  وا ،ا 

ا اون  ذوي ات ا     ا  ذوي ات   
   ت ااد ذوي اك ا  و ،دة ت
       دو    ا ا     توا
       وأ ا وا ا ا :    

  ا ل وأطا ط ما واب اوا ،   أ 
    ا   فأ ا و ،   رت اا

٧٥     تو ت اوا اا  فو ،
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      ا ض ورا ا بأ  ءطول ا و ،
   بأ إ  دة        ا  زا أم ر م و 

 ،      وا  أن ذ د، ور دواء  ف  و
 ا ا ،   وا ا اا  لأن ا إ

وأ اا ، وا أظت ا  ا  ء اطل    
طء ا اكإ   ن ذ  و و أ  ل

ف     أم و ٍاد   ات     
 امأ.  

و  ن ا    اات    
ا ه ا را ،  رات أ و  م ن

واب ا ا.   
  دكتورال

  فكري لطيف متويل
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  الكتاب حمتويات
 ............................................................................ ٥ 

 ٧ ............................................................... اب ت

ول اف :اا  ل ططاب ذوي اا و١١ ا 

ء آراء:  أول ا ابا و١٣ ................................... ا 

م  :تاا اب ا و١٧ ............................  ا 
 تا ا ا ا  و٢٢ .................. ا 

 :ا ا وي وا ابا و٣٢ ..............  ا 

را  :أ  اب ذوي وا و٣٣ ................... ا 
 فا ا  ا و٣٤ ............................ ا 

ا  سأ   .......................................... ٣٧ 

 ٤٦ ..........................................  و ا ات
 ٦٣ ...................................... و ا ا ارات

ا مت :اا   اب ذويا و٧٧ .. ا 

ات:  أوا ا   ك و٧٩ ...................... ا 

م  :راتا ا   لأط ون ا ........................ ٨٠ 
  : اءا  اب و٨٣ .........................  ا 

را  :ا ا )Limbic System (و و  ............. ٩٠ 

  :ا ا ا  ج لأط و١٠٠ ............ ا 

ا ت :اا اا  اب ذويا و١١٥ ا 

ور:  أو ا ا ١١٧ ................................  ا 

م  : ا ١٢٥ ............................................  ا 
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  : اداف إا ١٣٠ ................................  ا 

را  :ا اا  تم١٣٣ .................................  ا 

  :اءة ا م١٥٣ .............................................  ا 
د  : ا ا ١٥٤ ..............................  ا 

  :ادإ  ت د١٦٢ ..................................  ا 

  :ادت إ  ك١٨٤ ...................................  ا 
  : دة ا كب اا   ...................... ١٩١ 

ا  : ا  كا ب ا   .............. ٢٠٨ 

 ٢١٢ ..................... ا دا او  أ  : ادي
ما   :ا ا ا  و٢١٥ ....................  ا 

 ٢١٥ .................................................  ا ر اج
ط ما ا ٢١٨ .........................................ا 

ط   ............................................................... ٢١٩ 

ط  رورد fast forword .................................... ٢٢٦ 
اا ا facilitated communication  ...................... ٢٢٧ 

ط ر ري  .................................................... ٢٣١ 

م س :Lovaa .................................................... ٢٥١ 
ا ا Structure .................................................. ٢٦٤ 

 ٢٦٦ ................................................  ا  اج

 ٢٧٠ .............................................  ان أو  اج
 ٢٧١ ................................... او   ا اج

 ٢٧٦ ......................................... و ا اة ج

 ٢٨١ ..........................................................   اج
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 را ام٢٨٥ ..................................................................ا 
 ٢٨٧ ........................................... ا ل   درا ارة

  د     و  ..................... ٢٩٤ 
ط  لأط اءة ا٢٩٩ ............................................... ا 
ط (SMILE)  ي اا ٣٠٥ .................................. ا 
 ٣٠٩ .........................................او طل اي ا س
 ٣١٢ .................................................... ا ا  س

  تا را  ................................ ٣٢٣ 
 ٣٢٥ ............................................. ا در  رز س

 ا دا  و٣٣٨ ....................................... ا 
مرات اا اا  ٣٤٣ ........................................... ا 

  ابا و٣٤٧ ................................................ ا 
ا٣٤٩ ....................................................................... ا 
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  الفصل األول
  األطفال ذوي اضطراب األوتيزم التعرف على طبيعة
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  الفصل األول
  األطفال ذوي اضطراب األوتيزم التعرف على طبيعة

  األوتيزمأوالً : آراء العلماء حول اضطراب 
 واب " ااا"   ت ااا أ 

  م، وا، واد اة ا ن ، ود       
ذ إ أن ا ااب  ض     
 او ، ك اا أ او

  اضأ   ه ا 
إت واات أى ؛   أن    
     اف وإ ج إ ابا ا

.اا  ة  
 "  دووا  أ إ "

و اات، و    ل     Autosإ   " أوس" 
     ا  فا   .لطا  يا اب اا

    تأو  ،و ا رو   ت   ا
        "  إ   ا ا  إن ا  ا و

 "مLeo Kanner, 1943 " ر إأ  أول  واب ا " 
  ث  ا و  ا  اات.

 و     و ،   رت اا أ 
    ا   فأ ات       ٦٠وا اا  فو ،

ا وت  ، و ول اطء  أب ا       
 ا ض ورا  ر م و  بأ إ  ا 



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٤ 

   دة  زا أن      ، أم د، ور دواء  ف  و
 ا اا  لأن ا إ ... ا ا  وا  ذ

وأ ، وا وا أظت ا  ا  ء اطل
ا    و و أ  لطء ا اكإ   ا

     دٍا و أم     ف ن ذ
ا) امات أ٩، ١٩٩٢.(  

      أو ت  ٥ - ٤  اور م ع و
١٠.٠٠٠  د و٢٠ – ١٤  ) أ(  أو      ءة أ ذا

     ت أيا  دوا   أ ١:٤أم  .ودورة  و
ة ط  أن  أماع اك ا    أو  

  و ور ا وا    و ء اأ  
وا ت ات . اا    

وذ د  او إد    اب 
    وا ط ر  ا        فو  اا ا

  ا اض     ، وا و   را  أن إ
 ووا    اب ض أو و ز ك أوا

، و م أول      ً  اب  اف أو  ا
  ًواو    اا  دة وا   ابره ا

ا وو و و ا و ا) ذ ١، ٢٠٠٥ا(.   
وا را   ًض أوف مو  و ت ا

ون   اارا  و   و   ت
   ا    ا  ات     و لما  ار

وه  د . ز ا م ااب  .)١١٠، ١٩٩٨ن (
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 ا       ا ا و ا ااب رة 
اة ا أو ا  ي   ال  ا أو  

 ١٦٠، ٢٠٠١.(ا(        ات اا  اءم  فو
 ا ا ووا  ) ا   ًا و ١٢، ١٩٩٨ (

    ا  وا ا را  أن ا إ أن م و
 إ  أو وا . ط  أم   

       ت اا  ا ذ   وأطأو 
ا  أو ا دي، اا  ا ، م و و

، ارا ار إ  ً م  اطار ون   أطل 
 ف ا ووات  ا ثا  دة   إ أم 

  ا   وغ    ، اا    تا م و 
و دت ات ا ل  ود    .)١٣، ١٩٩٩د ، ااوي(

وت          اال اأ   ً  أم ل إطك ا 
        ً لط ما  اع اأم  عوم دا  ما
   اات اث او   ا و   ر   

    ا ا و ا  تر واا  وا طوا
. ا ا إ ا    

   ج ت أنه ا  ا    ، و
     ا  ان ا ل اطا   أ  أم د
 م  ،   أن  ا ادي  أي   

  ى    ن أ ،ء اب اأ  اء ،ءت ا
    أ ن   اء.
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      رات اا إ وإ ،ت ال ا   وأ
       ت ااا  أم  إ ا ،ا ا  أتط

  ا اة،  ، ت اا ،اء   ل ا  
  ا   ووا 

      م يا ا ذ" م
     ا   ا  ابا
ا    ، امل   
   لما  أ ا وزا دا

 ا  اقوا ، ، ،هما     واا  ،
ون ا ا    ،     زا، و ي ء  

     أ   ،  ا وو ،را ات ا 
  وا  ،." د  ه

و   ،ل ا ا، ووة  ات         
 لا ا  د ا ا ا  ا   م

، وا   ات ا و      اواطل 
: ا ه او و  

)١( .ا   ا    ابا أم  
مل  أم ااب    ه  ه  : ا     )٢(

اا ات، و ا ، و ا ات         
ا  ، وأم رو  أدا ل و و ا ة،  
  دا ج إا  وأم ،ا ودة وأم ،ا و

      ن زا  ا طوأن م ، و ا ا  ا
 اد و  م م  دف.
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)٣(          إ  أم  ا ا  إ  ابا أم
       اعأم وا ط ر  ا 

 طوا: 
اي (أي  أر إ    اوااب   - أ

"مClassic Autistic Disorder 
 Rhett's Disorderااب ر   - ب
 Asperser's Disorderااب ا   - ت
ااب ا ا (أو  ا و    - ث

 .(ا  Childhood Disintegrative Disorder 
 Pervasive Developmentalااب    د    - ج

Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS) 
  : األوتيزمالضطراب  ات املسببةثانياً : االفتراضي

 اء ض او  ط ارات وو مت         
 ت اوا .   ا ا ب ا اا
 ن ك رات  ل اامت  و د . ر   

ت  وة  او واوذ ا       اء م
واات ا ا  اطل ا   ارات        

 دراا وا ا ،    ا درا  ءول ا
      وا ت اث ا وأ   وا  اا

 ا      ور او . ا  (وت اا) وذا 
   ود و ا ا  ا واا   ء أا

    طوا ، ا :  مما ا  ،دراكأن ، وا و
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    ات ت و  ص اه اه و
  اون .

        ذ   ممك اا  ة  ه و
و ا ، و از، و ا، وااة، و ا، ا ، وامه 

        ممك اه ا ا ا  أن و . ا
       ات نن ون ون و ل اطا 
 .  او ذو ام  ا اي  ات         

ه أو      ا و ر ا و  ام
 . ات ا  

وض أطل او ا اوح أر   أو ث  
    وا   .  ا    م

    نط ذ  ن و
طس   ر ا وارة 

ري  اا . أرت ارة 
  وث اأ  ر ل
ا اط   اطل  
وامن إ أن او ن  
   وط و  ن اوو

        ا إ ا  واض ات أوت در أن 
   ا  ابا  ، و ا و  ذ
  ا   ة واا  ا ث د ١٠٠٠ا و .

         وا  ث ا ون ا أ د   ٥٠٠أو
 . ا وا اا   وا  ا وا  
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١٩ 

ن   ان  ر ط او        ن و   
      ب اوا ط ردةا (ا ا)  ث ون ا

ان  ر ط    ا   أ ا  اء و      
وت   اا  ،       أو ن أ إذا ا اا 

٩٠ . وا م م  ن ا %  
  أو  ت   ا و و         او

     ه ا ح أن ورب اان وأأ ن دراا    ت
 و١٥و١٣و٧ا ه ا   و .      زال  ت

ا   د  ت إامل ا ر ء و ترت دراأ  .
ر واوت ا   ا   ات      اا ا

         و  ر   ا  ىت اا . ا
       ت اا  و .ا   م  ىت اا

 ت ا ا ازما ى وا   يا م 
       تا  دةا  ت اأ ا . رات اإ
       وا ا  . وا ا  ت ا  ىا
م اب   ا وإذا     ا ق  

رات اا .   
وا  ا     ث٢٤و ٢٠      دةا  

    ء او ا ا و  ت ان ا ا  أن
)  HOX GENES . وا  ة  (ن ور   ا

ث   اث ا او  ا  ات  ه      
      ارات اا  و   ا  إ ذا  ، ا
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          ا   ا  ة  ا   ا 
   أن ا  دةا   ث .ا   

   أ   ءطد ا  ا و١٩٩٩ ط ا 
     ) ر ز إ  ت ااRETT SYNDROME   ن  (

          و ا  . ا د  م و   
    أن         ٢٤ – ٦ط  ىت أ ا   ا

      و ى وت اا ر   و م  
 ذ وأو .   و اوا ط ر  نا 

  د و . وا   ر   ك ن ن ا
  وا ط ر  نا   ء اوا ل ا  نر 

        يا ن ا ل ا ت ا وا
      ا   ن  ة تطار   ة 
   دا أن  م  ن ءا ر أأ . ا   و

 دة وا   يا ا  بات . ا    
اطل او   امه       ااوأظت رب 

   إ  م   ،       هما     أ
       ن أداء ا  م ت اا  ا ا و

 إ امل داة  ذ ان  ر ط او وي 
. و أ ك اا   ءت اامت ادرا 

       دةأن ا ت إرارت ال أا   و ا
    ا  إ  ا وا و  ك     

آ ،   أن Mirror) Neuros(      ر
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اد داء   ا   و ر أ  ى       
 . وا ا م  ادا آ  

و أ   اء واات ا ر اون 
          و . م روم ات ااء واا   و

ا       ا ه ا  مما ن ا ء
 . وا       ة ت سن ا٣٠ دي    ما ا  

رة وذروة ا  لا  ة وذاوا       ذا 
  و   !؟ ر ن دا  ات ا  دأف اروة

     ول اطا  أ رب اح او .   ت
  ط  ك ا دةا ن ا ،  لا  

   ا  آ   ا ول اطا 
 .وا    ف وا  

اا اءات ا   اون   اطل    
 :    ا ك ا   ( ل إ) ،   و
إ أ):  ءات  .ا ا  ا  (

     اا  ع ا رن اول اطا و
  ،و     وا ط ر  نا     م ول ا 

   ا ا  ا   ة  ن
          د د إ  ا  ا ا و وا

٥٠ – ٣٠    ا  ول اطا   %
 وا     رة وا   أ أن  ا

     ا ا ا ر  فات وا ث أو
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وا ،          ت اا    ا  و، 
زا ا ى ا  اطل او       و
  اد  أون  اب إ ار . و       أوا

زال  أطء اطل وا ون ن او  إ مدرة .      
          .  أن  ما   ة رة ه أو   ط 

أ  هم   موا ل اطل ا    نما  ن
ا  ا وإن   ذ    أول ة  أن          

.  موا ج اا  م  
 KJnM �ºA ÑÌËz§ºA ÑÍ¿»§ºA PBÍyj¯ºA |§I:ÁlÍMÊÝA  

-  : ت اا  
  ا ر ا  تأظ

    طدد اا MRI وPET   دو
  ،ا   ا  تا 
    ،ا  ت واد او 
      عد م و ا   ذ

      ا ن ، ا اوم
 ن ن   ا ا  ا ا

  ا او   ى م ،
 إ  ة  ةت ااب (    اا ا ا ا   أ

ا٢٠٠٣ ا(.  
 او أن  ااد    ا  ر ط او  و 

   إ     ً أو  ًو ن  ًاء د  
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 ا دوات اة واا  را م ا ا   ء
: د  دو  اا اا و  

١-    ا وت        اوا وا اض اا  
 ا واع وات وا أء ا     ا  ا

 وادة .
٢-        تت واا    ً ر واام د مو

 وا ب ااو . 
٣-     أد   فغ ا رات اا  رإظ

  .او ااد 
٤-      ت اا  ات غ ا ر اإظ

  .) ٨، ٢٠٠٥،  (ا ذاو ااد 
      ما  تت را ا   ا ت اراإن ا

 أ ه   و، ااي ودر اات  
     ت مراا   م و   أو م ب مأ 

ث   ا  ث اا إ و ا ا   ،
   ز اا    دت ول إ ر تم ا 

:ا  
 : ا ا ا م  

ا د   ا اة  ا         أنه ا   ىو 
     ري  أدت إ  بأ إ وذ ا ا ا 

       دةا   ا اا   تاا  دي إ
ض   ارات اإ ا ا  تك دراو ،
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  ي ا يا ى ا    اغ وا و ء م غ أي
  غا  ا ا وا)  ه ، )١٣، ٢٠٠١و

  دو إ ا ا إ  ا أر  م ثا
. ارك اا  ر أظ  ا ا ا   

  : ا م  
 ا أ        ا  د  ل ما ا  أ ت ارا

 )  اأ ا () رت دراأ ب ١٠٢  (
و             ن  ءاد اا  د رم وذ

          و ا ا  أ  ى ا أن ا إ
          ا   قأن ا غ وأا  ىاء أأ وا 

.د اازد  ول ص اوا  
  اغ او  اطل    ارات د أن ك وق 

وا  ا   ول  ء واا و  ،      ا
وا ط ر       ب اري أا ا ون أن ا

.  دة وا   
          دي إ ت أمراا أ  ق اا  دا ا أ
       دي إ ي ووا دراك اوا رة اا  ت
        ا  وا وا ل ارة اأ  ت

 و ن ا  ا ، اوامه وارة  اص  
     دا ا  وم ن  ق اا  

م امه   ا(     ر) ر   اوت 
)١٤، ٢٠٠١.(  

 : ا رأو ا غ اا م  
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٢٥ 

        ة اا  وظ  دو ت إراا  رتأ
       اريك او ار ت دي إ يا غ ا

وا.   
    وظ اغ أو أء ا وذ    اوو   أن 

  ورا   أو غ اد          
) غا و، )١٥، ٢٠٠١    ا ى أأ م و   ح

وذ  ا أو اذى ادث  ء  ، م   ااة
اف اأط ،   دح او   م  أ ه ا أن إ

 ١٩، ١٩٩٢(ا(.   
-  : رات اا  

   وا ط ر  نا     ا  راا  إ
و )  ذ Siegel ,1996  ًدورا  را٣٠() أن ا   ٥٠%( 

  وا   ا ت ااوا ،   رااد اأن ا إ
و  اروث ا ،  ً  و   امل ات

ً ، )  أ  ٢٠    ( ،     با  اا و
 راا  :   

  ات اومة م  س   أرب اطل    .١
. ت او ت ااوا ا ا 

٢.   ء اأ إ دة ازواب أو  اا 
.  تاا 

٣.   ا دة ازو  وا ) اذ ا ،
٨، ٢٠٠٥(.  
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٢٦ 

          ت اى أن ات أت دراوأظ أو   
     ت أو     د ) ىأ ر

٧، ٢٠٠١( ،    د  راا اوا ون    ا وا
 ا  ا ا  ء أوا  ى وا ةظ

أ اا ا  د ارات ود ت  ام    اة.
 و ك  ارات د أن   او و اب  ت  

 ت وا      ى دت أودرا و  بأ د إ
        تا  دة أو أو و   ت  م أم

    ) ة ا ل وذ ا ا و ١٥، ٢٠٠١،ا – 
١٦(.  

- : ت اا  
إ م     او   اث ا ا أ ل      

 ا ل او       دو إ  ثا أن أ ر ،
   داد م  ،ابا ا ا    ذي 

    ا اا  أ (ةوا  ) ا اا  ا 
       ا أوف أن اا و ،(  ) 

ا ا م  ن  اا ٢٠٠٣(أ(.  
أن ا  اوت  ان  ر ط اوض و

    دي  ا   ة   تواو 
  ا ذ  ونووا    ت ااا  

) وزAngelman Syndrome  (وا أ : ز ان    
 ) ا واFragile x  م دير زو ()Corneliade 

Lange Syndrome داون زو ()Down Syndrome(   زو
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٢٧ 

)Klinefenter Syndrome ر زو ()Rett Syndrome(  و زو
)Williams Syndrome .رما وا ()) (اTuberous Sclerosis و (

ا اض اا ، و : ت ذات اوا و
٢  ٣  ٧  و  ٥ X )ذ ٩، ٢٠٠٥، ا(.  

إ ا  ورا  ن ى ا     اوو أب 
    ل و ،   ل   ثا زاو

  تت  ، ا   ث اث اأ و
  توذث  دراأوا        و    أ 

      ا  سوا ما م  ولا ما و ا)
٢٥، ٢٠٠٤(.  

-  : ت اا  
        أو دة أو أا     ا اا  أن 

 ا إ  ضا ا وث     ت اوا ما 
    اب رت وموا ا وا رم ض ا  

ت        اأ  ت اغ وب ادة واء اأ
   ال اطى ا دة أا   ت ت أنراا

    اا ء (أو)٢٠٠٣ا .   ل د تراا 
 أ  ا ا إ   او ا   ااد 

  د ا  ازن  اا ا ا  اغ : 
  
  موا)Serotonin(   
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٢٨ 

و م   ه  و    ااج      
ر اة وااارة       وا و ول ات وماز اوإ 

ا وااة وا وا وا وظر اك اوام واك   
ا ،   داد (ا) ا   ت دو  و

اوم  ا واغ او وال و   وظ وظر    
%     ٣٠زون وز إ أن أ       و . او  ت  

  . ا  زدة   اوم  ا اواطل 
 : وا   

     ت اطا   ً  ًدورا    م
. ك ارادة وااج واار اة وااوا  

 : ات اا  
 دور    ا ا و  امل وادراك      

 ك اا و ،    ت إراا ات  وازن ا
  .)١٠، ٢٠٠٥، ا ذ )اوا  اطل 

- : ت اا  
   ا وا ط ر  ا   ز اأن ا

  در  ا ا وت و       او اطل 
  ا و)Gluten دا (    و و وا دة ا 

ء اأ وموا وا ا  يا ، ) زا وو(Casien 
     ا اغ ال ا  ذ  نو ا  دا
 وا ادة  ا   ا واورا اء   

 ون اذن ا واك وال ا    ا  ا 
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٢٩ 

. را ز ا ت ااوا  اب اب اأ و
     : او ااد 

  ا ااة  ا وا ادة  اة . )١
٢( . ا  ندة از 
٣(  طا  .  ا 
٤(  . ا ذا     ث م ا ا ات ا 

(ا اا)  دةز 
 اما (ات)  

وزدة ، وا  اء
 Leaky Gutمذ اء 

Syndrome    تا وم
    ا دن ووا

  ،و ة ، ادات ا ض وما وم ،
 ) ا  ا  رة ا وم ا ا

٢٥، ٢٠٠٤(. 
٥(  م ا  تمض واا ) ،ذ ١٠، ٢٠٠٥ا(. 

-  : (ا) توت ا  
إم  اوت  ان  ر ط او ى  

   ت اثة وإا أو ا ا   غ ا
 و  و م إ ا       او دي ر ااض  

و  . ةا ا   أو ا  ل  
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٣٠ 

      ا   ءا  ورو   ا وا)(MMR :
  ) د أ و ا Mumps  ما ا و (

)Rubella. ( ومز       اا    دو  لطا  ةم
      وء اا ت ا    ى ا ا

  تت واوا  ا  ء دات اج اإم
     ) ت ووه ا  ح وت او  ،ذ ٢٠٠٥ا ،

١٠(  
       وت ا ا اء أن إا أ  و
         دا از اأ  ن  ا  ةا ا ل ا

و أن م إ إ   ط ر  دةء اأ وا
     ا ء اأ اول   اطى ا

)،١٦ – ١٥، ٢٠٠١.(  
-   : ث اا  

        ث ا أي را اا  وم)  دن اا
 واص وال ادات ا   أو ض  

  . و)٣٣، ٢٠٠٤(ا  ) و  اب  ت أو اوت 
       ر ا    ات ءأ ث ا ض ا

         ت اا  ر اظ دي إ    رات اا
  ل اأ و وا ا   كوه  ، ا و

  : ات
١( ) اMercury    دي إ   أن ا ا  : (

ا ا و أان  و وظر  أاض         
وا  . 
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٣١ 

ا   ى     ) : و دة Thiromersal    دة ( )٢
وا ط ر   أن ا و   د    م 

 .وإ ه ادة
) دي ا ص إ ات   اLead  اص ( )٣

 ودي إ ظر ت  ة .
  ت دي إMonoxide( (ا ول أو ان  )٤

      ًاء ا  تاوا ة اغ ووا   و
       ذ ا) ا  وا ا ا  أو ا  ،

١١، ٢٠٠٥(.  
-   : وا دوا  

           ب   ًاأ وا دو ول ا  ،
     غ و اا    طا  ا دي إ  

و    دواء دوز اأ  و )Thalidomise) ( ذ ٢٠٠٥، ا ،
١٠(.  

وف ، ح  اات اث او  اة  او و
وا        و ا اوا رات اا    م

  ا وا ااوا      ابا م و
   غا ا ت وا     ا ا

  را  رةا    رات اا  ت  و 
و ارة  ا واا و ااغ ، و ،   ت  ااد

. ا ء وار اا  رةا  
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٣٢ 

أ رات اا     ارة  ا  اات     
 وظ و  ،        رةا  ون    وا 

،      ة رات اا م ىرات أ اا  رةا 
ا . اا  رةا   

  ا  رةا     ا  ا  ّأ
   ا   وأداء وظ  ،    ة و  رةا و

     وا ا  اتا         رةا  ا 
. اد ات ا  

  : األوتيزمثالثا: اخلصائص النفسية والعقلية لذوي اضطراب 
   ت اف ا  وا    ت م  

  ا  أو   ا  إدرا  ه أو ت ا
ذا  ،  ل أو أو  م ا ا  ونا  

  أو  ،) لطا  ث  اوي ،و١٣٩، ١٩٩٨ا(.  
 با و     وذ إدار  ط 

ن ات ا ا    ذات اي و  ا 
  ا وا   م  و ،ووا    

 و ذة واوا ف واا ت اا  
 ا  ة ام   ، ،  ،  ،

        ا  م ت اث او ، ا و 
  ة اا   م رة وا ا  ا 

        وا ا  أ ا  ا   ا اا
   . وث ات  ان ا ول إل        
        إ  ذةت اه ا  ا إ  ر
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٣٣ 

ا   أو ور      أو      و 
 . ا  ة وا  

       ،ع و ك ا ت اات وا
      ا رى امو ات وأمه ا  قا أ و

ا       ا  اطء واء اج         
ات وادات ا وات ا وا  ت  

)  ر ت اااع اأم  ا٣٨١، ١٩٩٤ا(.   
    ا ا  ا  ا ف ا  و

و ا ا ل ا  ا ،   ع أنو ا    م
ذج ا ا  ا   أاض و  ااض    

و  ا ذا و ل  ،   ا  ات 
 .     

     دة وإ  ة و تإ   يى اا 
 ا  ق  ،  ا  ي درا ا      ا 

ذا ا   ت ات   ، امل ا  ذ  ل و
 أم إت ذا  اة ا  أ           اطل 

وا     ا: ا ت ا  و درس أ ، ،  ا ا ،
  . )٣، ٢٠٠٠ا) اري ارة  ا   ال ار

  
  
  
  األوتيزم: أساليب تقييم وتشخيص ذوي اضطراب  رابعاً
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٣٤ 

   وا  إن
  ،ا ر وأا أ
   ،ول اا  و
     ص اد ا
   ،وا  

  أو إ ،ا   دو دي إ  اا  وا 
   . تأو  ا  دي إ  ،ة ا  ةا
       ،ك ا د  ددون و ا    
ورات اا ، ورم ذ ت ادة  ا وار.      

ا  اك او   و     ا أن 
   اات أى. و م  اوف ا  أن    
           ، ت      ا   

:ا ا  أن   
 ط م . -        ط أب . -
- . ا   لأط ط    - . م أ  
- . اض موأ  ج أ  - .  ج أ 
-   أ) اا ٢٠٠٣أ(.  

:Î¾lÍMÊÝA ¼¯ðºA Ò»¦ ¨ÌjnºA ±j§NºA Ñ»Yj¾  

:   و   
 ًء و  أوا   ا ت : اا       أو ذوي ا

ا           ا ا   و دا  ا
         ار و ا   ا ا ا ط    و ا
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٣٥ 

ه ا و)     رات اا  را ، يا ا 
ا ما و(.  

    دو  ا  : ًم  لطى ا وك اا
 كا  ا      ل  وذ

     أ،و ف لأط ط،ا ا ا  و
        أ، س ا أ،ج ا ي ،أس اا

        ان دورااا  و ا     و ذ ا 
ا طو أ  ريا را  تا  ل.  

 و       م لا ا  ن  ف ابا ون ا
زاد د ا ا ن ك ا  أوت  و         

و ت ازادت ا  عأو      و
ط ااب اي م  ا   ا أن دوا     
      ا رم  ف و ا  م  ت ااا أ
      ا ا    اد يا  ا

 ا)  ىت ااا  دة     وا (را 
   دو   ا  ن ياب او ا ا

 ام  ابا  ،   ا   
      ) رم ا  أو ط  ت دو PKU (

او   وز او ا   ان اان    
و   أن  ور    ا ،   ات

ل و  ل اك ا  م   ت 
ة  ا و م أن  ك ا و رم  اطل       
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٣٦ 

        رم زهو ا  ى  و ا    ل اطا
  أن و   وا ط ر  أدوات    ا  ا

ا وارات  ى  ا و اا  ت    
ا ا    ا أن  اظ ا و     

    رات او ا و ا ا   رات اا ا
         رةوا ا رات اا    ءرات ا
ا    و  ى ذء ا أ ارات     

. ت اا   و ا ظا  م ا  
  ول اأط مرات   وا   ا  ت

ا  و ا ت ااا  ،     زو ا
     ب أو اما إ  ن و   ن ) ا

٥٧، ٢٠٠٥  ٥٨(.  
    ول اطا  و   ة أدوات وا

اض ا راتا و ،،ا و   او ا ،وا
 ا  ر ط او  ،و ا و ادراك و ن ا و  

        و و ا و ا ا ا ام  ف إ اا
 ا  أد اك و ا و ى ا ا ا ا و      

      ارات :
  او  ا ا  ل ا اة و

  اك ا ا ا  ودة  ن       
ا م  . ات    وذ أو ط ا  ، ر ن

       اا  ت اا  ط   درا  ا
         ة . و ة ا   ا ا ص اوا
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٣٧ 

 - او  د  ا  ط أطل      
 ب اأ ا-  و ا ا     م ط

ي    ا ض د أيد و و ذ زت اا و 
          د او   وا  و ء اطا 
اا واوزات  اد ا ا  ذ  واذا      
       ى ا  تا  اعأم  ا

و ، و  أ  ي ذج رتط ا اا  ك
 ل  أ ات ور ا وأ  وث     
       ا    ا ا ر و ا

.ا  
 wÍbrNºA pBmC Ò»¦Î¶Ë»m :  

    و ا ا  ا  ءا    
    ا و . إ   أو    ابا ا أن
        ا  ةا  أم اوأ و ا ض  

     وا ط ر  نل      اة أ إ  ن إوا
  ا وأم ،مأن ذ  -  اا م  - 

.آم إ مى أت أاا  
   ا ن، دف و ول أن ام و-    

 -  أن  ،   رات طك ا  أم
ات   أن  أو  ود ت أى؛و ن  ار

  ا -    او -ا ون 
 ال أم  زادت   ، ا  ط. و أ ل     



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٨ 

          تزادت ا ،ا  اض اات و اا
.أو   

  "ي" (  وا و أن  ٢٨٦: ١٩٩٧ل ا   (
      واب ا ا أن ا  ون ن هأ
    وا  أن  ن اءا  وأن ، اأ
ر  د ات؛ أن  ا اد    

  ا. و   ات أ  ن  
       أ ،وف ا لأط ط ،ا ا :ا 
        أ ور ، س أ ،ج م ي، أ س

.ا  
  ل  وذ، ا    ان دورااا و

   ري اا را  تن     او .ا طوأ  
   واب اا ،       م لا ا  ن

      تأو  ك ا ن ا د ا زاد
   و .  وا  تزادت ا ، او

   أ وا   ا أو   ا أن ذ أ 
.ا   

و  ض  ا  ل او أن       
      ا  ا اا د  ورد  فا APA   

          ل أما  ا ا ا ء و .وا 
اات ا ا" . و  إ او  أم " أ أل

ا   را  او، وه ا   ث         
  ت:
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٣٩ 

     ا و ا و ا اا  ر م : وا ا
: ا ا  ا  

)١(         ار أ وإ ،ا  ا  ا  و ،
. أو إ ات و   

ا ا ق   ذة (   ا أن ا    )٢(
، أو   ب  اون،  إ ا اي      
      ،وار أو ا  و ،  و ، 

 ا ا  .( ا
ا  رس أ أم ؛  أدوار اا ، أو         )٣(

 ت أو أات   
     ت، واما

. اثل أ ور ا  
ا  ق ذة و      )٤(

 أب إا ت  
اء   ة ات، أو   

 .ار، أو 
)٥(     أو ى ا  ظ تاا  م ا

 ذ ا ا   اار ا مت از، أو    
اا  اط" أم   " ا " أم" . أو         

.ار أو اع ا  ذات  ءأ  ا 
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٤٠ 

)٦(  ا   ة او   رةا  ر وا  م
       ؛ ا  رةا ا ر وذ ، ثأو ا

.ا ا   ا  عا م  ارا 
ا ام :ر م  ات ا اد (ات         

ا ا: ت اا  را ا و (  
ا   د ا و   ( اص        )١(

        و د يا أن ا  ث، وأ  م
.(ا إ ا   و ،ا  

 و اوف   ا    إ ة ا   اا )٢(
      ، ا وم     أو أم ،ا
وو    .   اا   ن   
     نا  أو أم ،ذى أو ا ض  أو ،

  أي   - ر –ن دد     ذة
 أذى.

   أو  ا، أو أن  را وا   ا )٣(
 أم  و،د ه ح  أم ة، ذو ا ا 

.ه آ ن ا  و ،ا دا  ا 
)٤(        ذا؛  ن  و ،ا    ا

    رك   ،دا  أن و ،ب اا 
 و اطل ا  ا وم أدوات.

)٥(        و، ا ت ء  رةا  را وا م ا
  ل اأ   ا ى وو ،ا ي أي ا

.ا 
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٤١ 

و ذ  ا  ام وات ؛ا ا: إظر ى ود 
  وا  أن :

)١(       أو ،ا   ا   ا ت ا
  اأس، و إ ذ  ت.

ا   ا اء اء ؛   اء،أو        )٢(
    ء   ر، أو  ءا   

.ا . . .  ش أو    ارا  ،دا 
)٣(    ما  ا ع مإ      ا

 إاره  أن   م ا دا  اق.
)٤(           ؛ا    ات وث  ة  ا

 ن أ .فى اإ  اا 
أو أم  ء ، ا  ى ود ا  ات  )٥(

. ق  ءا   ا ؛واا   
    أو ا ا   اضه ا  أن  أم 

ا ا   ا ا ظ ة، وا:  
- ا  ا   م     م  اردةا  ا

 ا. 
- ا  ا    أن  ه ا. ت ا 
  ار  إ إذا ن اك ذا  ى   -

  ا. 
ا ا طل     و ء  ،   ال أن

  ا، ، او ا  إ  أم أون
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٤٢ 

 و ،  تة و ا    دوري وا  م
و، و اظ أو اور اي     ،   ا واره

 أ  ك، وذا .     
 وت ا د   ل إا  و

 ) " و  ترو"   دور   ٣١-٢٩: ٢٠٠٣  (
   رة إا  ور اه او .ا ا  أن 

: ا ا   
وت اا ول: وا:  

 م وا ط ر  نا   ن أرو ا
  رةوا ،اوا   ب وت اا
 ن و،لا  و .ا    دى إ  ا

ا ة؛ وا    ،وام أم  ا    ن و ،
        ،عوا ا  ا ط  رص ا إن ا "

.ا  ا وام رة وا  
  : ام: در  ك واره

ذ أن اة أو ار ا   اك،  ا أن       
اك أو اره. و      اار . و ذ  ار     

        ل و ل اطا  ك   ،لا 
ات  ا، أ ة واة  أع؟ أ  ت أى         

ت اات أو مرة اا  ،       ن ،ةا    
 . رظ  و/ أو ا ة م د       امد ا ن م وذ

  ا ام  ظر اك  م ا أو  ا اك.
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٤٣ 

  ا: ات ا   اك اف:
أن  ات ا ا ، أن      ، و ر ذه 

  دى إ  ،كا  ة ذج   تم  ى 
       :لا   .ا ا  ل ها ل إا

  اك ا ، ا اي  إ ك ا أو اص
            أ "  دة ان، و ث ل دة كا  " ا

   ا  إ ا  "  و  ا  ول، و
              ف م ،  . "ا إ ا  اء اا
ة دة  وف ا ك  ال أو اوام أو  

  اي.
  : اا: اظ ادة

   إ ا ر ت اا  ا إن
. و  ن اك اي  ا   أل اا

أن ن و  ا . ان إع  ا اك، و اك،   
 اوA.B.C    أ ك، و را ظا  و 

.وظ  ك  وري  
         تا    ا و  وظ  

     ك ر و ا  بأو ا ظا أ دة، و
:  إ ا   

  ال  امه أو  ء ب. )١(
)٢(          أو أو م ط  وبو ا د و   وبا

. 
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٤٤ 

)٣(     د م  ، ماض  أو ال، أو ا
. م  

ارة اا :ا ارة اك ا إن:  
ارة    أو   اك ا ،د إ ات   

   و ا ،ة او ،ا ء أا و ،ب ا
 طود ا و أم  ،ا  ة ط  ول ا

    ارة ات ا  ا ا و .  را
       د مت أه ا ن  ، ق
        ات ا ا  ء، أو   ت ا

     ا  نن. وا  أو ا
 و؛  ة ا، أو      ا أ

إاج أات  رة. و ن    
    ارة ات ا 
    ا ما  ا  مو
اا ، و ا أ  ه   
ام أا .  أم    ات  

 ا   ،ه ات  ا و ا و ا
ت     ات ا . و   ه 
       ،دت اا   دةز دى إ ن ذت ؛ا

      أ  ن يا ا  وذ وا ن او  و ا
  ورت.ا  ازدادت 

 -أ ا اك     A.B.C أن   ار ذج 
ا اك.     أد ،ن ا         -اك 
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٤٥ 

    و .م  د اإ     و ،وام رس
    كا ا  ظاض أن اا  ا ا 

اد؛  ول  ه ا  ،دي إ ظر اك    
      ا  م كا ا ة  ي. وا
       د ك وظ  ن ، و ،ال ا

  ي.ت ا   ا م  اك ا
) أم ل إ   ٧٠:  " ٢٠٠٣ ا ا" ( و

، بأ           ج إ وا ن ا
    ل ،أأط ل (طا ا  ةوذوى ا ا
 م  ،بل ا  لأط ري، ط لأط ط،م

.(ق         وو ، ام  ا     
، و   ه ات و ا،  ود   

. وأ ودر ،وا  وا ا   ى أنو
      لا  ا  ا   د    دة

أم  . بأ   أ  
 أن   ا  ود     اة ا ا و

  أن ن        أم  ، او  اطل  
أو أ  ه  ٧و  أن ط  أظ  ،  ي ه

  :ن  و  أن   ار رة دة ، ات
١ا  وا ا  ا .  
٢أ م ف ا .  ٣ا و .  
٤وا  و .      ٥  و  .  
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٦طا   ي .    ءات ٧  .  
  .  ا٩      .   اق٨

  . و ا وا١١     . اما اا اي١٠
  . ار    أو اء١٢
  . أب  و ا١٤  .  اء  ا امادي١٣

ÁlÍMÊÞº Ñ_ÍmBmÝA PB_Í¶Ë»nºA :  

   ه او ا ت ا    و 
       ت ان ا ى وا ا اا   ا
    ذ إ أ . و م م  أ ارة و طوم

      ا ا  إ تواي   اوا ا
       ا  دو  م تا وا ا   اض

 ٣٦         ا ا  يا ا أن ا  ا
)DSM . اا م  ا   أن  أ (  
١. ء طذ  ول اأط:  

ن اطل ا و  ذء ط إ أم ط       إ
 وذ    ون   ت و ت ا م

)  و أن IQ ( اا ، و  ار اء 
او ن  درت أدم  ا أو أن   رة أو 

 م او     إ   اء و ا  أم   أو 
    أ ا ا  م %      او ٧٠ أن 

  ث أن  ون ا و دي واى اا  ءذ
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     ء إا  د  رة أو   ء (أيا ط  م أ
 .(دي واء اا  

٢. وا  ك اا:  
  زأ ك إن أا  ا  واض اوأ

ا . و  ا  ار ا  ااان واث  
          . وا   ح  ون أن ذورأي ا ه ا

  إ ت اا  ت :   و ث-  لا
ا و ، ا ا . ق او ا ،   

٣.  ل اا:  
 ء ااد   أماع      
    ا وا . ا ا
  ا أو اوب ا أو    

  ، سا ول أ 
ا  . و   اطل ن   

     رظ  ةا
       رد ا  عا ا ن د اا ة ظ ك وا
 ا  إ أن ااد او  ن أو أم أمس        
       ا  ت اا   ىأ م رون . و

    ن  أن ا وا    ات ا 
   أذم  ت ا أن ل ا  .  ،  و

را  وا أو ام ا م م  و اون         
 .  أو أ   ن م ن  
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٤.  ا ا :  
  اد اإن ا   ن  ا و م ن

     ا ان ا و ( وا ) ا  ا
   ا م  س وا  ن ا و أم  . 
 ون   ا  أم و ن ا اع  اك       

 ن  ا تى ال إو . واد اا ى أ
"  ا  اس  ااد او  ون دة "

     م ك رواه اي أا ا أو و .
    دة أن أو  –  " ورإمbeta endorphins    دة و "

        ك اء اان أا   نا  غا ط
 إ ،   دة ت أن  ك د–     ى  ورإم

      وا ا ء إ ن    واد اا
    وأو . ا أ  ن     ادواء م  يأ 

)naltrexone       دة   يك      –) اا   م ورام
 . ا  

  : ا اذل .٥
      ء وا  لة ا نو  ادء ا

         اد اى ا  ه او .  ظن ا  
) وا زAsperger Syndrome إ    با وأ (

   دد او  ن  ا  ا ط ت ا
  ن . إمأم وأم ل أم  ور دأن أ  

  رات ان ا        رات اوا
ا وأم دة  ون إ اوق ا  اذ اارات   
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ا . إ ماع ا أه  ار ا ن ادراك 
ا اد او   ن  . وأو   أن    

  اد اا  ا   س ان أن ار  و
أر و ووت م ا  .  و أم ون     
        وم . ا و ات وأ   

       ا   ونا  أو   روا ن أن  ا
 و . امان ا" ذ ".  

٦.   جا:  
إذا م ا و أم  ا اط ات     

 ر   ، ا ن ات اة  ا  ن ة  
    " ت إو ا روا ج اموا ج اماIrlen 

Lences كو "اإ         ت اه ا دإ  ىأ
 . ا  

 ج واا – ن "اا   يNaltrexone  دة "
ا ا  ، ت ارات اأظ  ل  و

     ول  رات اا  ا  ذةا روا
B6 )  اأو ا واDMG( ،.   أو  
٧.     ا ول اأط:  

ى أن  ن أطل او  ن  أي ط آ   إ
        م ا إذا    ون   ا
      ور أ أ ا ة وما  ارة ات ا
          أن  ة  ول اأط  و . وا ا
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ن  وف أى       دي و أن او  أ 
           راتا    ول اأط  ن نا 

 . م  
٨. ك ااذي واك اا :  

    وري ول اط ك اا  إن
      ا كا ا ارن ا أ   م يج از
 ا رات أى ا ن إد و   ا اك           
 ة و ارات اى  .ن  اج اي        
  ا دي ر ور أن ك    اك    

م  ن ا أن ا إ ة ا ة ا    .
دب اا اا   روف ات أو اأن ، ا إ

. ىأ  ت وا أوو و با ا  
أ ااف او ج  زدة رات ا  ا     و

ت و   ا، وا    اك ااذي  
    ا  وا رات ا   أم  ك ا

 ل .       وظ   ا  ا  :
      ر   تطل أو ما  وي اك ان ام 

  وا ا اأن ا ر    با    ا ا 
     ة  ا ظ أم ظ إ    دوات

  اك ا ى ل.
٩.  را ا:  

إن اك ااذي ى اطل او أ  ت   
 تطرات وم لط نو ا     ىأ 
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    داد ا لطا  و   ا ن  اا
        ر أوا ك اا و  وأ ظ و
إز و ي و ادر ا أن ن اوت اة  أو    

   ذ  ل و ك ذو أا ا      ر ع طا 
        ات و ار  ا  ر  كا ا إن 
 ك اا  سما  ص ا  ه ا  تا

.ك ما  ىت أ و  
  :اطت ا ارة  .١٠

        تطار م    ن لطا   ك
      ء را ت اطه ا و . ع وام  
         يا ا ا   و . م   أو و

ا  كا ا ارة و  ة وذا  كا ا ة
و ات ام     ن   و      طر ل : 

وا      وا ا  ت تا  ط   ،
و ا و ا وف ا وأ و  اا زا ه        

ا ول   ا، اف أو   دي  اة     
      ا  و  طرس م أن  ا ا  اهوا
 ف ات   اف  ا  واة ون ا     
 و ا ا  ن م ا  ره يا ن اا

     ف  م إذا ا      ت
ا  أ وا    ر ون إذا   س   
 وا  اح     ت وإذا أراد أن ول        
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          و ا  ت ك ن  أن    ط
ا   ت م ز إذاة ا    ه او 

ار  ا    و ات ام  ا ان  
      ردة ن  دة ا وا ا     حا
  ن ا وا   أم و ا  ء وا 

 .ا ن ده  ن يا   ط ا
.ل آأط   ا  

١١.  ا وا:  
     رل اطا   ك ءأ  ن رو ثا

ط   طح أ     ن ن  اطل د. 
  وط واة ت وم وا ة وب   

 ،       دة  و نو  أ ا  م
  ث م  ط ط  ا   ث وإذا ،
  ث ا ط  د    ن أو دة وط

ن    . ور أم   أن ر ا   إ أم  إذا 
ا    إذا أ أي    اا  أو  
    ا    خو   ط  ي أو 
ون ذ  وا وون   ا أ اس. ه    

  ا ا أو    م ط و  ا ط 
ا وات     ء ا  دون اخ    
           ا  ا  ر لوام

 وا     أ  و .. ا وا  دا ذ
 ء ا أ ا دل ات   ط اء  
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٥٣ 

   و . وا  اا   ا  ته ا
      ا م ءا ت ووا ء ات إ ار   ت

   اوح١٥ – ١٠   ات  ته ا نو  
 ه ات  ا أن ن ه     ا  أ  

ا  دة تأو  تا ، و    م ءا 
 ا  ةء وواا و   اءا و   را  رو ..

      تا  ت وا  ت  ا   و ذ
         ا   تا  تا  ت  ،  نو

ا     ا رو ر ةوا  ك أن دا   ا
  ر  اهن واو ت وة واة اه ا

  . ا   
      ق ا وا  سا  و
 ر   ا   تأو  اذا ح أ أن 
   ا ة و   د ا  ذ  ن ونوآ

     ا  أ         ا   ذ   ة و
 ار    ا اد   د ا ر ل : ن    

ح أ ل ا  ار  ت وطق ارات  
         ت  م أن ذ إ أ  و أن وا ر .

ا و ا وأ  اوب            ا و 
اي  و  د ا ا  اة ااة وو  أن  
ا  وب  ة أى ة   ا و ل ه      
         و اذا ا  ا   اناا  ةا 
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٥٤ 

 ا  ة  رى وأ ا  ا   ذ
    ه او ا  أو ا  إ و ا ا 

     رة وا ا   اا  اا  ا 
.أ  ا    

١٢.  ا و:  
     ا ا   ا و  ا 

       وث    لطا  ب ،را
  أن ك اب  و  ا  ا أو اح          
او  م اد أو أي    أي أث  ا .ل  

     ا          ة ام اج اهوا  
          ة حو  أ د و ر  ة ءأ ا
      ا  اا  ان واح اوار د ا ا ا و

       ا ووا أن ان ا ار ا  ه      
      ن إدراك ا وا  ته ا   !!ا اما 
  ا   . كا   وا ا  ءن ا
   وأو ات أ ل ر    ا ا

  ن ا أن  نر او      ى ا   أو  ات
         ات اا  و .  ل اطى او
       ن ا إذا ا  و ات اا   أن ا
 اك او  م ن أ اادا  اات         

 ث و ا  ف ع ءون لطا  ا ن
.ا   
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٥٥ 

  :ك ا ااذي  .١٣
             ءا  د وا  ن لطا  دا 

 اء  ف م       دة ورةامس  مطت 
 : ا       ت أا  ا  

.ا   راتا  
  :ء ا  ار ء  .١٤

 ار ا دوات ان  ام  اطل        
    (م أ و  م)  ء رن او ا

 ونار   وا  أو أو ا ض أو اا    ا
   ت وه ا   نأدوات ا  ن أن  ا و
    و و ة طه ا دوات ، إنه ا   إذا

 ،        ءا  ا ا ا  أن ا و 
     را       أن ا    ،ار

  أو أن اق    أداء اطت اى.
          أداة ان أ    ول اطا إن ار
    ا  أ  رأن ا .  م   أم إ أدوا

    دةول وا ا  ا ر دواتا  و ا 
      آ داء م أدوا  ا ر ن ا ،   ءا وط

   داة إ ما   د  ن أ ا   يا
ء  أن ا  ن  أو ع  أو ء    أو  

     ن دوات اا  ف د  ا  را
           ن اه أزرق  اء أي  وا  أداة ان أ
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    ال ان ا  لطا   ولا ق ا 
 ،   ن الا و  و  و  ك

 ن ا    أدوا طال ا  ا وا أو         
أداء أي م .  اا م ا ار   ه        
ا و  اي  ا   اء  و اء   

  م وه  ا طت أى.
١٥. اض اا :  

            داة ار   ح ا   
             ول مء اا  ا   أي أم  اضأ
  اض اا  نا    ا  آ 

     م  ذات ط و ت اا ،  ا اض  أا ا
          ك اا    ك   ط  ا
اي    اج   د  ال ا أن          
          . و  ول اطا  ء رب اأ

 تطره ا م إذا وا  أم  ورا م  ء
 . ل اطا  

 ث ار اظ واا ء ن ا او    و
  ا  ن ا أن ر ط ت اطار  
         اض اا  ء . إن تطرا  ا

  أداة      و داة ما  ا ف آ  رأن ا أ
ن د دة  أي  إ أن ا ااض  ف  أن 
         و  اا    ء أو أداة رن ا
       ا و  م ء ر ت اا م  ل
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ا       ا    را ا   أم و 
ار و ا أن ث ااض ا إ أم  ج    

 ،   ىن أ أن   ت اطرن ا و
. اا   وأ   

١٦. وا ا  :  
ر أم   ادة أن    وا إ أن ت 

 . و  ن لطا  د ى وا ن  ا
 ا                 ا م    ول ا 

    اق. اطوا ا و ون واا م  أ
و ا ار   ا  أول ا  أوت ات      

وا ن    ، أو و ن و و و و  م أ
 اءإ  أ ا   نت . وت اأو  وا 

 ن       إدرا وري أنا   وأم    أن ا
  ا ا  و د.

 أ و         ل أوج أط   را ا و
   .   آ م  ا   و ا    

ط   ل ى ا   ود دا ا ادة   
 ى اذا      ا  دةز   دون ا ا 

        دون  ط  مإ    أ. ر ا
       ا  ا     ا    (ة ) ا 

           ا  و .ا ط  و  ا ُو 
            ا ا  دة از  ت اه ا
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   م ا ع. ا ه ا د  ات 
 ا    :   و      ر ا ا   

          و ت اا ول م أو ا  و أول ا
. ا مء اإ ة واد اأ  

    ا      ا أ  زال    ٤و ات و
 طا أو أط  بو    .  ال ا

        وا ا اا  ات د  تا أم ور
  ور ا  ا زال را  أم إ ا طا أ

  را ا ط  ى اة أو .ء آ به  ، ا و
   ىات أ ة اى  ا ال اا   

    س اا و . وا و وا  أ
    أ   اءإ  رو ا   (بأم) ر
          أ إزا  اوأ . وا      سر ا

      سل اا   س وا  .   
 .را ا  ا   ا  و  

  :آ  اور .١٧
و أى ا  اك اا ى اص   

ور اا ،       ه ا ن أن  . ورا  آ و
طق أى           ا  ة اص  إد  

  ااس.
   أم  دة ت را ك ااف اار وا

  م   ،       صى ا ب أ ا  
       در  وص اا  أن    وا



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٥٩ 

  ة ل ووا ا       ا أن ا اا و 
    ى  أدت   أم إ  ه ا   م

.   ا ىت اطا  ا   
أو   تط  اذت اا اا  :

 . أ  ه ا و و أ  
      ك أ   ته ا   ً:م
     رات ا  ء ا اا   ،ا

 ط  ت أوا        ا  و دي. أا ا 
      ك واما  اذأن ا  ا وص اا
ا ا  ا وات وار وا وات        
       ص اا    تطا ر أدى ا

  ا م  ى        ا  ت اا  ت و
    ا  تت وااا ر  رةأن ا  ا 
   دأن و  و  را    أ 
     و طار  ل اع اا  اذت اا

ا         اذت اا ن إزا او ،ا 
 ج م م درة إ أن      ن إذا
        ل  ة وا ك اا   

 . إزا و  أ م وأ  
  أو ر  إن اا    دة أ ا
ا و  .  أن ا      اص ار

اا  رت ط  ز  أن ن  ات     



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٦٠ 

     د وب اوا طا ا   أن 
  ص    اأ ر  أن إ ،  ت 

آ  ا  ا أو ار    ت   
  ثا  رةا  وا ءان  أو  

ذ  ن  أم  ا وه ا ن      
  ا .   ن أن  

و  ا إزا    وارور أن اك ااذي 
           ة ا  أ إز   ح   أم إ
    ط  ا  ارة واا  عو ة أو

  ا وا       ا  اذيك اج ا
         ى. وا وظ    ة   كا ا أن
م   اك اا ة أطل ج أ ة أطل         
 وا م د أن   ا او ن  ا أن   

م         و ا    ىأ اذت اط
. ان ا أن  م  اذت اطه ا  

١٨.  ا طا ردود ا:  
      ن أن ط  ط  ردة    اناا

 س واا  ردة ا و !! ول  ا  نا 
 وم . و و  ن  ن ط ط 
         رة   در اا و ر أنء او
ا وأو  ا  طق    اب     

    ذ  ت وان واء   ا  . رهو ا  و  
اا  و ا ا :  
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  د او   اون ء -
-    (تان و) ا وا ا اا  
-    وا ت اك م

  أبدون 
   ا   ات -
ا إ اة  ااد    -

 ا وا ا  
-  وذ ا  را 

    ة امه 
  

    ول ا  س واا    و
)  ٥٥: ٢٠٠٥أن م إ  ا ا أ  رة (   

  واب اا:   
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واب اا  :  

  درجة القصورعناصر التشخيص حسب 
  ال

  يوجد
  صفر)(

  قصور
  بسيط

)١(  

  قصور
  متوسط

)٢(  

  قصور
  شديد

)٣(  

  قصور
  حاد

)٤(  
 ر اا:أو  اا

ا            

  تا اا  ر
ا  

          

            ر  اا اي
ات اا  ر            

            ر  و ا اي
ا ءات اإ  ر            

ر   ات ا ى 
ا            

ا ر  ا  ر            

            ر  ار واع

  ا  را ا            

            م: ار اي
            ر  ا اي

      ددأة واا  رةا  ر
ا  

          

            اد اي واار
ا ا  ر            
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  درجة القصورعناصر التشخيص حسب 
  ال

  يوجد
  صفر)(

  قصور
  بسيط

)١(  

  قصور
  متوسط

)٢(  

  قصور
  شديد

)٣(  

  قصور
  حاد

)٤(  
ى ا ا            

             :ذج ار  اك

ارذج اا أ  اقا            

            ا ا و واس
ارت اا            

ت ا            
ت ا            

            ا اء اء
ا  ر :را            

ا اا  ر            
ا اا  ر  ا

ا            

            ر  ا ا أو اي

AÎvbrºA ÀÍÍ³NºA PAiBJNa ÁlÍMÊÞº:  

و ، ا  ا ا ا   دة
    دة   و (وا ا)  اضت واا

 ا  و رات او ، ا و ا ا و درا و ا
را ا ،وف او ا ، ا و ا ا و ، و ا

   .)١٠٥،  ، ١٩٩٠ ا أب ا اة و  اة (
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- وا   AUTISM DIAGNOSTIC INTERVIEW 
    ا      ا ال و اطا  و

  ا اج ا ثأ و أ ا  تاا
   ا  ل  تج ا و    ١٠ و لأط

  رأ  ا و ( ٤٩١٠(     نم و   لأط
  و ا  ره (  ا ي ق   ٥٠وا أن اا وو (

        ا ة وأ و  م اا رت ا و اا
ن ا  و د   ا طل   ار و       
ن اا ا  ا  ل زرة ا اي أ رة     

 ارة  اء  ا و اف  إت ا ا و 
  .و ق ا ة ت

-  ا  وا  رة ااPARALINGUISTIC 

AUSTISM DIAGNOSTIC OBSEVATION SCHEDULE:  
  رةا       ل اطا   رةا و

           و ا او ا ا  رةا م
. وا        ودم داةه او ة أ و ا  رةا و

  ه و امو ا ك ا ا ا  
  رة اا ر و اا  رو ا رة   و ا 

) دا ول ااط   ل  ٦٠، ٢٠٠٥ا(.  
-  ا و س اCHILDHOOD AUSTISM RATING 

SCALE :   
  سا       وو ا ل اطا   وا

   ا ما ا   ا(TEACH      ه ا ن و 
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٦٥ 

١٥      ام ة  ة و:     طا، ا  تا
   و ا اا، ت اا، ا  ا،ا،

  . ت اما، ى ا، ا     ا ط و
  ط  دات ا  ت ادر   ي ي

           ا ة ا و در   كد او ة و در  رج
     أو  أو   ن إذا  و ا ا  م

  .)٥٦، ١٩٩٩د ، ااوي(
-  وا  سrating scale Autism :   

     سا Gilliam & janes 1995         ا
وا ط ر       و وا  و   و ا و ا

 ر اا     ا  د سات ا ا
: أر  اتا و و ا ا  ا  

- ك اا      - ا ا 
- اا        - ت ااا  

أ ار اا   ، وس ث درت ا  و  اك
          ت اما     ت ااا  يوا
 ر  ا ل اات اث او . اج اق و   

ة  ل اف  ارطت اا  اات و ا  ات دا
  او٠.٩-٠.٨ .  
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٦٦ 

 داة ا ا  ا  اوأ -
 autism screening instrument for educational planning: 

     داةا kurg ,arick &almond      دوات اا   و
      ا م ول اط ا و ا ٥ 

   و ا ا  ف تم١٨   
      ا، اء اأ  فت ،ااس ،اا  تمو ا

      اا أداة   ،ا  و و ا او ا
 أن  ارس  ه رات و اادات  
اد ا     ا  ا وه اه     
ا و   اا ا و   و  ي 

  ا ما  ا م ا ا  و 
ا  ا و ودم اداة  رات و اك ا و    
   طار  ت ك أن ي ووى او ا ا ا

. اا   تا   راء اأ   
- ا س ا اذ   أدواتو ا ول اط behavioral 

rating instrument for autistic and typical children : 
       ا وrutten    م  ت و )وا

  ،وب اا،طا،ا،اا، ا  واا 
ما رة اا  ا س   ،اا ا رة  ي)وا

.  ودة  افج أإم   
 : behavior observing systemم  اك  -

    وbaron cohen ,allen &gillberg 1992     ف  و
           أ و   و وا و   ١٨ط 
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٦٧ 

  ق  ١٠-٥ا د ،    ن و
         لي اا ج و اا  ص وة أات  ٣

       و  أو   ا  أ   ي ا
 يي اا ما   ه او  ن  ا

:  اض وا  حو   أو   ءا  
- . ا ر اه . -     اما ر ا 
- . ا ا ر اا   - ات اا ر ا. 
- . واا  ر اا   - . ا ا  ا  

  درا ١٩٩٦وأ   ا  ات ث  ا  ن
 ١٨    ا ا ا  وام وا ط   م 

. ا  ذج ا  رم  
-   ا ا ا the behavioral summarized 

evalualation :  
   ن٢٠و  ة ورة واا  ة   ه س ة

)٥  تا ،() درث أ ١، مث أ:ا، :٢ا  :٣
دا) و     ات ا  أاض      :٤ا ،

در و أداة        )٦٥او و ر ع ارت ار (   
    و ا وا  نم ل اطر (     اأ   ١٥-٢ا (

 و  ارة ا أ م  أس   و      
  ا و  و  ا ا   ا 

 ا) ا  ٦٣، ٢٠٠٥ا(.  
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٦٨ 

-  ا وا Autism behavior checklist : 
        مو ا روك و را     ه ا  crug 

,aric,almound   ه ا يى      ٧٥و  ام  ة
    ا ت اك و ال اأ  د  رة و ا
    اتا     دة و ا ا   
   ، ء اا او ا ا، س ،اا  د وأ  

ا اما، ات ( ا اويو اد ، ا٥٦، ١٩٩٩(.  
-  وا  ا اrevised autism diagnostic interview:  

          ا    و ول ااط    و
      ا  لطاlecoutour      لط كا  و

   ات و ق    و م ا  و 
   ا  ا ا و ال و ا و اك ا  

  .)٦٤، ٢٠٠٥ا و ااري (
-  ا  راتاdevelopmental assessment : 
   واب اا ا  اا رات اا 

    رم و ى ا   ام ة  يا س ا
   ا   ض أن   اما      ن و ا ا 

       ات ة م    ام ة  ا
ا (ااوي ،د      ة   ات أو ات

١٩٩٩،٥٧( : دوات اا و  
 ١ ا ا ا  psycho educational profile: 

   schopler ,reichles & marcus    ا   و
     ا  و ا  ابأو ا   ل اط
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٦٩ 

      ز   أو را     ل اط٦ا   أ
   ١٢و   ي ا ر وو ا ا  رة  و 

)١٣١( ة ،) و ٤٣(     ا  اوح ا ك و ة
 ٤٥  د– و م  ،   و ت وظ  ا  و

ا)  ،ا اا، دراك ااا  ،  زر ا
ا  ت أر   (ا ا ما،:   

ات ا،ا ،ا ،ا   س ارات  
اظ و ات و م    اات     

  ا  اطل و أم ارس  ا و ا  ال .
٢ : رم ب  ا ا   

 ا    ب رم  ا و       
   ١٩٨٥ا       اا، ا ا ه ا  و

،اك ا ارات ا و ام ا ،ارات  
 . أ   ذ  ة ا ا  

١(     م  و ت ام     ا مما ا ا و 
.  و 

ات ا و ا ف ا ار ارات ا و ار و  )٢
       ا  ا ا  ا   وري اا 
ال ا ا ا  و اف  را  ود   

ا . 
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٣- ام ا ا  
 brigance inventory of early development  

   brigance  ة     ١٩٧٨  و ا   و
و  ،  اض ا و  ااف ا و رد اي   

  دة وا    ة  أن      ات و 
    :  ت اا أ     و ا ب ،اا، ت اا ،

   ا رات اات ،اة ا،دا و ، ا
 )  ما ا ان ا٩٨(      راا

    ا ل اا ا  و و ا ا    ت ا
       ا  د    و ا ا  ا 

) ٦٦، ٢٠٠٥ا(.  
٤ -  ا  م vinland adaptive behavior scale:  

    ١٩٤٨ sparrow balla &cicchett    سا ا 
 اا ا ا       ا ت ا   ًو

  إ    ا  و ٢٥در    و ٨ 
: و د رأ اا ا ،اء اار ،    ا ول ا

ات، اا  ،ل، اا ،. ا  
   اام واد      و أن  ا اس

  ا    دها   و وا ى ا
       آ   تا أ  ده وا ا 
    قوا ا   ً ك يا ا وا ا  ا

  .)٦٢، ١٩٩٩د ، ااوي( اس
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٧١ 

٥ - ار ا  
development sequenced inventory of communication  :  

     ا Hedrick ,prather &robin  ارات ا  و
ا و   و   ا ا و ا و      

  . ات ا ا  ات  اك 
٦ -  را   س اpreschool language scale : 

    pond &Zimmerman  ر را  سن ا  و
 رف اي وا ار او ا ب ار اا 

. و ا ا ا  ا   ا  
 : reynell developmental language scales ر ر اي - ٧

   سا reynell 1987       و  را ل   وطا 
   ا  ات و  اس ا ا و ا و   

و اد  ،   وا  اطل ا من  ا اي    
، ار  ت  اء  اطل ، اث  

ا ،  ن ا. ةا  ر، تاما     س
.دل اط ب اا  ي(أ)ا  

 . ل اط  يء (ب) او ا  
ا اس  اطل او ادر   اء و        
  در  ر ار   و ن اطل        

  ت  نم نول  ا صر ا ا 
ا ا و    أاء ا ا ء و ال (

٦٥، ٢٠٠٥(.  
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  :Peabody picture vocabulary testار ي دات ارة  - ٨
    dunn &dunn 1981    و  دات اا  و

  ا و  اض ا.  اء 
٩ - ا ا :را   ت ا 

 clinical evaluation of language fundamentals 
   second r.semel 1992 ،    و ا و ا  أداة و

 رة اا  و را   لط يا و ا ا
       لطا   و ا و ا ات   ٧-٣و ا

) ذ ١٦، ٢٠٠٥ا(.  
١٠ -    :رات ا ر ااthe Illinois test of psycholinguistic  

      لطا  را  ٩.٣-٢.٣     و 
ا ر اا        رة  س ن دة و رات م

  ا أو ارة و ا   ارة و ا و       ، ا
 tubsوا ار      ار ا ت أو اءات .

1966   ء و ال اطا  رم  و ول اطا  
، وو أن أطل او ون   ا ا و  

  .)٦٧، ٢٠٠٥ا اءات (
١١ -  ر ا   

 bayely scales of infant development  :  
    bayley       را  ا اض ا  و

 ل اطا  ة وو    ا و ا ا ا   
   سا ١٧٠٠ط     و   ٨٥٠ط ٨٥٠ذ      )   أم

 ا ٤٢-وا(           و     اووز
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٧٣ 

.أ          ك وا   ا ا  د سا  و
  ا س ا ىرات  اا  راتاع اأم   و

 دراا–     ، ء ،ا تا، و ا ا
 .ا ا، ت ،اا  

واس ا  در  ا و ازر ت      
 و ت و اءة ا و ت اة و ا٣٠ا  ة

   اك و امه و ات و اا و امت .
١٢ - ا   mullen scales early learning : 

    سا ١٩٩٧    و ا ا ا  رةا 
ا و ارات   ا و  ا اب اي  

 لط دراا      لطا  را  ت وا  
        ما  إ   ك ات و   دة وا
      ا ا ا ت اي ادراك اا ا
ا م ار ودم  ارات ا و ا و     

 و ا  و   ذ        ت ا ا
طا ا ا و  اطل ا   ا ا اء          
         و ا م ت اا  و  أو  ن

   دراك و ااس .
      ا ا  سا م  و     ل وطا 

د       ١٥ت ا و ق  ار      
)  ة و٦٠-٤٠وا(    ات   د ) اويد  ، ا١٩٩٩ ،

٣٥( .  
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١٣ -  ا ا early copying inventory : 
     ا zeitlin &williamsan 1988  أداة و 

   ودم ر و ال اطا    يا ك ا 
  ام ا و اة   اطل . 

)  ن ا ٤٨و(     ا ت : ا ث ا  ة
–       ات وك إدارة ا، ك اا ا

 لط٤( ا  ا) ٣٦-أ .  
١٤ - ا وا  ول اط يpsycho educational profile: 

  و ول اأط  ظرات ا ت  ا  و
:  ا   و   تث در  كدراك  - اا

و ا – ا.  
    ري م  ا ا ء م  و
 ا امس ا ر اف او رأو ا ا  اء ةا
     ا  ة ا رات لطا  ا ا

   و  ا ا و ا  اف   
    ون را و ط  ك ةا ا  را
   ري م   أ  و ا رب أو اا

 ) و ا و ا دراا مو إ را  ط  ا
٦٨، ٢٠٠٥(.  
١٥ -  ك ا child behavior checklist : 

    Achenbach )   لط١٨-٤     و (
        ل أر  و رك او ا اك اا:  ر
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٧٥ 

     نك م و س اا   و  راتا
   ىو ا ا   اإوا ط ر  ا .  

١٦ - اس ا ا  
 analysis of sensory behavior inventory  :  

   mortom &wolford 1994     ل تا  و
     ات  ك و ات ا  اد و ات ا

  :  و      و، او ا ا ات او ا ا
       را  ت ادة اء او ا و ا ا
 ال ا اظ ك و  و  اات   
ا ا و  ا و ا اد و   ات    

 م اد اى ا ار و ا و ا ا  ن
.ا  

  :the personality inventory for children ا طل   - ١٧
    writ ,lachar ,klinedinst &seat 1977    ن نا و

) ق و   اطل        ٣ و (  )١٣(
 )  س       ١٦-٣ا  و ا     و (

 .(اا ، ب،اما،ا) ا مت ااا  
 او اي ا ار -١٨

adolescent and adults psycho educational profile  :  
 ار  ار.-        .ا اة  -
 اك ا   . -        ار  ال. -
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- ظرات اا )رات اا - رات اا -    رات و
اك ا-  رات اا اظ  - اك ا - ااغ

وار  ادة  و  ت او .(    ب
) ا ا اا و أ ٧٠، ٢٠٠٥ا (.  
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٧٧ 

  
  
  
  
  
 

  الفصل الثاين
  تداخالت مرتبطة بتأهيل ذوي اضطراب األوتيزم
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  الفصل الثاين
  تداخالت مرتبطة بتأهيل ذوي اضطراب األوتيزم

  يف تعديل سلوك األوتيزمي:  ةاخلطوات الرئيسي:  أوالً
       اإ م  إ  ات اا  ه ط

:وا ك ا   
١- .(طا أ ) فك اا  
٢-    ، دون إذن و ، ء ف (طك اا 

.( 
اف (اة ا ا    و      س اك   -٣

.(إ  ات اا  
٤- .(ا) فك ا ظا ات ذات اا   
   اج ( ار ،  اة ،  ارب). -٥
٦- .(ا  ا ا) جا   
  اج (ت اج).  م -٧
٨-      (زت اا و) ات ا ا ا أ 

)٣٥، ١٩٩٨  ٥٠(.   
        ء أوروأ  تارس وا  ا ا أن م 

وأ  ول اط وا  
- : ول اط ف ا  

   ل  ١٩٩٨طة ا
او وأ و ت ب   
 ة   اطل  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٨٠ 

ا ،      ا و   ل اة وا  
وان    ، وا  أ اطل طق ا  ء اطل   

  .)٢٤، ٢٠٠٠او)  اف ن  ا  اطل 
  و اطل او . ون   ا أن      و

             تن ا ا أ    ول اأط
        و ول اط صا   ادا  ان ا

 م  ال  ا . اتا ارس اوا ا   
و إدارة و و أطل او ا رن  اارس     
   ة اة و فن ا  رة أ ا
    و  وا  با   روا أن ا  و

 . ا  ا  رةوا ا   ام  
  بإتقان :املهارات اليت يقوم ا أطفال األوتيزم :  ثانياً

    تا  رات ا  ول اأط 
ا ،رة ااو ا ،    رات ات واوا

ال :   أن  ا  اع ي ر  وآون    
 أن      ا أوا و  ا

  ول اطا   ا  و ع إا  ا
   ا اع  ارات. 

  اغ  أ اا و           و
ا و أ    ار ا أن واا   أر  ااد 

، وا ا ا ه ات  وف     ، مت ع أء اغ
   ع رت ات مطه أو م عت اأن م را  و
  ت واه ا و مأ . ا  مات اا ى ا
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    تم  لو  تاوا ،    و
      ي وا  ر ا ع تم وا

  .ا  
    وث اأ   نا  را و
      ام ا واد اا  ا  ف أم م

 ءة ادون  ذوي ا  ع ات ام  امغ وا
.ءة أ ذوي  اغ أا  م ج وو   

 و             ول اطر اء أأو  
    و  ع تم ع أو م تك م ن وا اذا 

 ا  ن ل ء       أأ ط ا ا  أن  
ة ا ،  ع تم  أن ا  أن   اوا

      واد اا  ٢٤و  ٤٨ا  
  إن . ا B6   ا  و ا 

DMG)(   وف ت   وإزا  ى عت ات مطم
واد اا ،   .   ن ا عت ات م  و

  أن  أن أ ااد او   مت ع    
         ة أم  رء اأو  ا أ اا غ . وء اأ

و  ،       امل اري ا ل  اغ  و
       ا  ف ر  ام أن ول اطت اء وأآ

و ، اات ا وا ا و  ة اغ 
  ام ر أنء اأو  ا ت ان ا٢٥   %

 )  نم ر واد ااClinical  أو دون (
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)Subclinical       ف جو  دون  اذا ع ات ام  (
   آر رة  . إدي 

   داد  ول اأط 
     ن  ا ر
     ن ا  و ا
ااد او ون ومن  
     دا إا أم إ  ة أ
  ا ا ا 

١٩٨٠  ا ن إ ف و اد اا  ن  
 . و تا  ة ة طموا  

و ،  اوف أم  ك ج   او   و
           ا ا  ك ة وى ا 
         ث  دة وا ء اوا  ب اض اا

   أ        أو ط  أو  ث أو…  ا ،
و ذت  ن  ، و ا دة   او ط اة

          ا ا اك وا  او ا ا
   زا  ا اا ا إ  و با 

وا . اا ا و   
إن اا أي مع  اج س او  ة        

ك  ى أن إء أي مع  اواء س ا ،         ل
     و م ا ا ق وأطا   ر  ا  ا

واء  ا  أن ن م . ود  ظ  أن أي د
   أا    ن  ا  ،      ا  و
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ك دئ   ، إت ط  أدو    ل 
      درا ا ا و . ا دول اا  را  و

 ة      نوص اا  ا ا دوت ا ،
و  ا  ة أدو  ن ك ام   ذات     

 . دة ار ا أ  
 أن م دا  أماع ار ام . ود  ال و

 م رون آ دواء   م       ا ن و .
  دة . و د   وأن  ا   ا دورس ام
  ي   ن واء وا  يا ن ا أن
   واءن اط ا ن ا اداء . ومك أو اا  ث 

  در        ه  ار اا   ن ره ا  ا
. دوا  

  باملصابني باضطراب األوتيزم : ءالغذاثالثاً : عالقة 
ل    ل آراء  اء ا   ان     

   واب ا اءأن ا  زا  ا اا ا
 ا واول اطة ا    ،  ن ذ

 او دة از (ا) وا (او)  أى     
          ى ذاتت أ  و وا  ت اا

  ث  اات دا اة واغ ى اب   ، ة
وا   وى ا رن ادة از م :  ته او 

)Opioid Excess    ) ءا  أو  وم (Intestinal Permeability (
   ) ا  ومFree Sulphate      ت اراا  ك او (
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و ته ا ا  ،دة از  ى رن ا
او  اى ات اة ا و اور (ك       

      (م١٩٧٩ .  
  أ و ا  ا وا  (ا) زا

 ) (وا) ا أ .ت اGluten  ن  دة  (
ودار. (  أوا ن واا  و  ء اWheat ،Oat ،

Bran & Barley    لط  .و ا  دا وا و (
، اوم  ن  ه اوت   ات  

 ف إأ و . ة توه ا ن ر وا  
  ١٩٨١ر ،        وث اة أو  ،ك ل روا

  م  مر ى  ١٩٩١ أن ه ا و .
وح ذExcess opioid( ، او زدة  دة ان ار ( 

 (د و  و)     ك ث ت   ار  ا و      
        ت   ا  رذا زاد ا ،  قو

     ق ه اب . 
إذا  ث زدة ان ى او؟ و  ر؟       
       دة؟ وه ا م  ؟ وا إ   را  و

  وو أن ك   ٥٠٠٠ات   ت ل   در 
   ى أ رة مأ  أو ر ت٨٠  %

وا ،    : اده ا رة؟اد اه ا   إذا-    ر زو
)Casomorphin ) ر و (Gluetumorphin   اد اه ا رو (

مأ      وا رزوا   ن  ا  
 ن    Wheat) / Oat / Bran / (Barleyوا وان واودار    
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    ت مو  رة اده او .را  
      و وى ا   وا زا  

ل  أ  اءات  تو ر و مل أ ذات 
ا  ته ا تو  .و ا ،   م ذ و

) أو ا اوIntestinal Permeability  أو  اء (
    ء اا زLeaky Gut Syndrom       أ  و ن ا

وا ط ر  ءن (  ، وا ا اAlen Fredman   (
 من أم من أ ود ه ااد ا ر أو ذات   
    اءات  او آ  ك ن فوأ ما ا

  دة).رد : ول اطل ا  ا  
     دة) .روا .(ا أ  ا ع ا
        ده ا .(ا أ  ا ع ا  ا 

و أن ، ة ٢٠٠٠ار ق  او وار ار ب     
 Leaky اء ا  ه ااد ا ر    ط

Gut      ر أو  ءه ا  وراء ن ا ر وا)
وا  ، امت واي وره  ا ا ار اة  

   مت اه ا  (وى ا ا  م
 ق او ا رة إا ت ا  و ي اا

وا أ  م ،      اب او  ن ار  
   أم رة إاد اه ا أن  وى ا ندة از
            ا ا رم و .واض اأ   أو وا
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أو د  اط أي   م    ط ارات
:ا ا-  

- . را       - .لأو ا ا   
   ا أو ود ا. -      ات اذة. -
  ا     ال  مات ات. -
  اماء  اات. -  او ا واك ار. -
- .دات ا  ابا  

      ن واو و ا   ه ا و
واو  ذوي اءة اClassic Autism    او اي 

)Low Functioning( ،    أو وب اة اأ   و
     و ر إاد اا   ا ة اا  ن
إط أ و او ه اوت ارة. ور ءل      
     ت ووه ا ن ك أو ن ةءل او ا

   لأي ردود أReactions    ؟ أن واض اأ  د  أو
     (ما ا)    ك أو ن  ذ  دا

"Opioid Peptides ) ءا  ن "Intestinal Permeability  اده ا (
  ا   ا ا و ا   رزوا  

          ا   إذا .ا    و  أ  ووا
   ة ك ؟ و  أن  ات اا  ؟ وا
    ؟ أنوا ى ا ا   ؟ ووا 

        : ةا         ريا و وب ا ل
Urine Peptides Test ،    ل أوا  اًء وا    وإ

    وا   د  أو را ،          م
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   وو ا و .أم ذ   حا  وا زا
 وب ات ا .ء اوأ ء ا  

و ءل اء وات   اء ه ا ة واة أو   
      و ا إزا ط   اإن ا ا؟ اا 
          ا   ا  ذا وا  صا ا

ا او. وءل  أوء  وا وان واودار  اء 
ار   ا ى   ا؟ م و أن ن     
          ا  وا ا وا ون دون ا ر ا
      ا ا و  لا    راك آ ن

 ١٤  ا   ٢١إ    ا  ،      ر إء ارب أو  
:   وا  وث م-  

  اء وام. -    ا واط ااة. -
- .ل واز. -      ال واات ا دازد  
- . وا ا  

 إ  وث ه ا   ان  ر ط او     وي 
    ) ما دة ا عامOpioid Peptides     ه و ،ا  (

   ت اا ،       ح ذو .ا  ارا  و
 ا إزا  ،ل أ ا  إزا  زن ا

       أ  إ    اوح ة ج      ا  أن  
ا  م ،    ة، و  أم  ا إ داو

  اج من     ، ذ ذ  ن إد ه ااد ارة    
() ذ إن او  ن  ا  وا أو  ن  
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ا     ا وا زدإ   
   ل أا   م ، ،  لك ردود أ ن

       ٣٦ -١٢       و ا ا  ،
 ا و ر  فا  إذا زأو ا ا  ا

 و ، :  لردود ا-  
- ا ا.        - .وامك اا  
- .ك ا        - .يا ا مأ  
  اات   اة. -

. ر ن ا ن أن ا  ا     أ
:  وا  أ ا ت ا  

  أ وءا واارا    - .ت ا وامه.ازدد  -
  اض ل اك اوام وك إاء اات. -
- .دات ا        - .يا ا    
- . وا ت اا    
-   ة ول أط وأي أن ا) دات ا   

.(  و  
     ا وث ا تم   وف أما ا و ،

  ا  أو ط   ،  دف ان ا و ،
           ا ط  وا ج أط  ر اء اء أوا

  .وا زا  ا  ء   اأو   ا
    أ ط   ا ا  مر اا

وا ، ا  د اا وا  ط ا  وذ
.اا  
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 ا اا  طل او ما رة ا  و
     ا ت  –وا ا ط اء 

       و  أ رة اا و اا ا  ة
       ا رةا  ا ى ا رةح او  

ا وث اأ ،ه ا  و  :  
-  ا: ا ظ ر . بز او  
- راف        :  اا  و ا ورة اوا ا وظ 

. ا 
-  ما : Q10         امرب ا .ا    

. ي و  ز ج ا ي وي أو اب اوا 
-    ا  DMG  : م    ظ  .  أو

 ا  وز اب .
-      :         ا ا ا  دةز ط  ا وظ 

ودة  ا ك ا ة أدر      ، وا وات
  ادراك و  ا و ااة و ااج . 

-   B  : . بز او  ا ظ  
-   B3 م  : . ت ااذوي ا ورة وا 

. ا ا س ووا ا    و  و 
-  م : . ورة ا  
-  م  :. دا    
-  B6  :   أن    و دة و

     مات ال ا و ا   ا
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    جدة از  واB6     أن ا 
  لاB6 . ا    ون   

-  C  :ظ د و ز اي او  
-  م ا :م اذا   رق وا  اضا

ا. 
- DNA وRNA  : مر  و مر دي أو 

     و  و   ء مح وا  ة
 ا اء اس .

-  E  :. ا ورة و وظا  
   أار ات واوت   : أوس   -

 اء و ج زدة  اة و  ا اي ار .
- ما  :    أ  ٢٠٠        ك أ و ا  ام

. و ا  و ت ا  
  : ) وعالقته باألوتيزمLimbic Systemالنظام احلويف (ابعاً : ر

  ات و أت طق اث  
   اب ى ااد  

وا ،       ا أ وأ
دا  ا ا    ازة     

وا  ه اث     ، ون آن  اغ
       ن ر رةا أ

     س رو ا رد ار ر  با
       بدوا أن اأ      با 
     ازة ون آن  اغ  ص         
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 ا و ،  ب أه ا أن  ا ا
   ا ا  فم  و . ص اب اأ
 أن ا  ل أ و ا   ا ا ا ت

  ث   ا  ادة . 
آن  اغ أن     اذا      ازة ون 

 ات ا   اطل وار اون ؟ ل         
 و ا ا  أن م م  : نأد  را
   ا ا  ا  أو ا  تم ق أن ما 

   ، وا   ةت اوا ت      وه ا  م
ا  ازة ون آن  اغ  ذ  اث    
اام .  ازة ذات  ام  اغ   امل       
واوام . ا  ااد او وامن ه أم أو      

   ما   أو ل ا   رل واطا ا
    اطا  ون  دة وس اأن     وا  ا 

 سإ . وا    
 ازة    أو ارات وارب أم  ال أو     

      اد ات ا  ت ض م تاما
 و  ا  وا ت او ا ال اما 

      ة واا  تع اا  ة وا اا
     . اأو ا ا  اثا  ا     زةا  أن ا

   ات واا  اسا   رةا   .. وا
 واد اأن ا م  . ف أو ا طرة اا أ
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     أن ا ا  اس . واه ا    دة
) (Sound Of Miracleاو ر ا أت  أ  ب  
    ر  أن  اتا  ف دا م      ا ا

   ار ي ارد .
 ة .  أاوا ا  ولل اا و أم غا  نن آ

        رةا  دي ا ف غا  نن آ أو ازا  أن 
 ات اة  ااة وا   م ار         

  مرد رم )   وا Infantile Autism   (١٩٦٤ ،
        ول اطأن ا : م م مر را و 

  ت  ر ات اة ت ام اة      
  أو  ن آن  اامت ض ه اامت        

  ا و . ا وا ارة اك ارة و ت
       وت او ا ا  ا  ا م أم 
ا أم  أن من ر ن ا   اء   ارب  

ا ، ا   ا أاءا   اامت وا  اف 
 و   أن من ر  اج  ه    

.وا  ا ت ما  ال ا أ و ا  
 ول أا و ور ا    م  ء  ا

   أن أي  ا   ولا ا   ه ا ث ر
        ا   ا      دةء اأ

) اMotor movement      ول أن ا   ا كو (
  أوا  ر را ا .وا اطوا ا 

) طا مت اماMRIا  ( وذ و اد ا
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   و  ة ام  ط  تاأي ا  ن إذا  
      ا  ا    ك ٤أن   ى   ٧وا

 دون وء ا ،  دةا  ا   وذا او
 أم   ا ا   ،، أو م   ادة 

        أ    أ   ن اووا ، وا
ا د  أم و ى   ااد او أن     

 ٤ا   ٧و وا         ه ا و اد اا  أ
ر ر        ) . و اhyperplasia اج (

     ا   ه وما  ٧و ٤ا    ر أم و 
   م  رةا   ه . وما م  ن نم

    وا  وا ا    أو و  هما ،  وم
 دة أن : ر را  ة ون ءص اا 

           آ ا   ام  م أو م  أ ز
     ن اما و اد ال أو اطا و
    ء آ ه إمدة اإ  اّ وان  وا   و

  ن ٣ور ٥ إ . ام  ان أو أ  
  وب ال واطأن ا ر را و

،    ام  أم ون ا وا وان        
  ال  أن ط أو ا ام   وأ واه          

 ن  ،  أن  و ا واه   ر  ة ان  
او     واه م     ا  أو   

  ا   ن ا وذ . وا ٧و  ٤ا      م 



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٩٤ 

، ا  ادة   أن ن را أو   ادة    
 بأن أ       ثا  ل أ وف و  ه ا

وا  م ن ا أن  ،  ت ضوى أو اأو ا
أو امل  ط ات . و أن مّ أن  ااد   

 ا   د   وه   ٧و  ٤او   او
  ر را       أ إ  أن  أن م  ،  و

            ا ك أن ا  تدرا ل أو أي
 رpurkinjecell     ت ا  ه او ا 

     وت ات واما ام  ل و مون او
)  ت اطا  لو ا    ىت أط     وا .(

    و اد اى ا ي ووا مو ط ى اا
   .أم ر  رة ط و  م ااج

او   ات    أن م أن  و  ال
 ا ا ا اوا ط ر      ان   و ا

:أ إ د ذ و . ا ا  
:ل       أوة أ  و ا وإوا اا  وأن ا ،  

         رةا   وا ط  إ  ا
"وا"   

  :م "وا "  أن     ى ؛أ   ا 
 ات ااوا ،ا وا ،ا ، ا و

.  ذ اس وت ااوا ،ل ذا  
و   ال أن ا ا و أ  ر       

         رات ا   م رة و اا    ط
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    ر اطا   دي  م و  ،   و
ا  ي اا ) ،ة ا٣٨: ١٩٩٧.(  

% ٦٠) أن اRitvo& Freeman, 1987)   و ذ " ر ون"    
 أ ن أداؤ ول اطا  ء  ٥٠رات اا  % .

" أ ) "ان ا١٦٠: ١٩٩٤ر   "وا "  أن ذ  (
 اب ،    اباض اأ  ف أ

: اضه ا اد . وأنام   
)١(    م يا  : ا  أو ،ا  ابا

 ن  وإذا ،   وا     و  ن 
 أم، و  ا     اطل     

  اء.
)٢(    ا  ت ا إ  دا ،   ا و

    ا ا ن    و ا ا  أو ،
  ا ا   ،ا و ،اا  ا وذ  و

    أ ا ، وإذا ا م  ء     
 و  .، و اط واا، دون اس

)٣( .ذ  دون أن ،ا  وا ر اظ 
إظر ا او ك ا اي  ار،         )٤(

أو  ا ،   ،  دواتو  ا  ا 
 وون ، وون ار  أو اء.

وظر ، ااب ا ا  او   ات    )٥(
       ى و  .ىت أ  مأ  ظ ق
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اطل او   ان أم ن رات  
م  دةل، وإا رة، ومق اط   ،

 ت  اة و   و رة.
)٦(    و ا ،ا د، و أو ا ،ة ا

.و  
)٧(   ط وا ا  و ، س اا 

 ، ض  أذى.ا       
)٨( ل اطا    وا ر اظ ،   

    ، امل      وم، ور ة  
 اطل او ا  وز أر ا ات.

)٩(     اتا  ط   ا ا
         ، ب مو ،وا

.   اتا 
    ) "ت زاو" و" رور ز " ان ٣٩٣ -٣٨٩: ١٩٩٩أ (

و ااض ا ل  أن ا أو. و ه    ، دا  اات
:  اتا  

اادا      أن اطل او ون  -
  ،ر ا أو ا ،ا م ن إ   ؛ر

.أ  أن  ن و 
-     أو ،ا ر  رة  ول اطأن ا

   ،ن ا ل اطا  رة، وه ا   م
   تاا  نم  ؛   م
ر اد، واا ا رة  و ار  ،و  
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أن    اطل او     ارة         
  ر ا رة ة.

-  ول اطاء أن اإ و ،ت ا  ظا  ن
.  ءع او ات أي 

أن  اطل او ي ر   اق  اء  -
 رة، أو ر  ، ا  ذات ا؛  إطر رة  

ا    ش؛ وذ  أو ،.ة 
-    داء اى ا  ن  نم ول اطا  أن

  ،  ء ارات اا دا إا ؛ وذ ن أو
. ط ا 

)  أن ا  Roeyers, 1995, 161-162)   أن "روز" 
   اض اا ز  فل ا   ن أو  ،

 ،: اضه او  
- .ا و         - .ء اأ ا    
- .وا  ارت. -       اما   ا  
- . ان ا     - .ا رة اا  
- .  ت دونا د   
-  و ا اا  ر.ا  
  مة ا او  ت  ا اي. -

وا أن ااض أاض ااب او وأز اات   
        ا ا إ  وا ا  و ا ا 
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ه،  إ ا إ د  اات ا د  اطل       
   وه اات :او

- .اأ  ن أن  ول اطأن ا  
- م ون نا   ن. أم  
- .   ن  ول اطأن ا 
 أم   ون  إذا أا. -
- .ط  طء ار ن أم 
اطل او  ن ا ة؛    أن    أن  -

  رة    ات أو   ارات.
- .ا  ا ن او ول اطأن ا 
 أم ن ا  اء و ارف. -
- ا  ا ن إ  أم. ح 
-         رات ن  ول اطا  أن

.ت اا  فوا وا ،ا 
- .  ن أم  تا     أن 
- .م  ءا  ن أن  ،ن ا  أم 
- ن ا  ون  أم. ثء اأ  
- .ظ ء دون إدران ا ول اطأن ا 
- . ء وا  ار ن ون و أم 
- . ن دو ن أو  ول اطأن ا 
- .وا م   ون أم 
- .  رن ار  أم 
- داه. أما   ه  دون ددون ا 
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ور    و  واات اا  ااب   
        " أورد ت اا  إ ل أن مطى ا وا

  )    ا اع  ااب :٥٦: ٢٠٠٥رة" (
  ت  ق   أنم   ول اطى ا ءا

.ا ت ادر 
       ض  ول اطى ا دراكت ا أن

 ارات وا و إ اى ادي  وق اى    
ادي   ارات وا اى وذ إذا  اطل   

 ر   ى  ارات.
         لطا  ى هما  رةا  اك ا أن

.وا 
      ول اطى ا ا   ي ؛اب اة ا

 داة أي اار اري   اون.
 ا ا  وا را ك أن. 
    ام وا ك ا   ة ؛ا ما

.ا  بمة واا 
        ك ا    ذة ؛ت او ا ك اا

.ا  ا و ووا ا وا 
 .ا و دات ار اظ 
 ااء ااء     إإ   ت وا ا   ت ؛

          أسب ا ،صا ،ا  ،ا ر   م
.ا 
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     ديا  ن ول اطا  أن ،   ا وا
.ا    

  األوتيزم: أطفالاألساليب العالجية املتبعة يف عالج :  خامساً
ف اج ا م مع 
    ط أ   جا 
م ج ت أو أاض   
   م ام  ذات

  و ا ، و
 أ  أو اض اا إزا   ا ا  ،

م  ن    ة ا    وال إ
) ا اا  رأم١٧٣، ١٩٩٧، ا(.   

    أ  ن  ا أن ا  ا و
 ا ا  ا ا ،ج اج ، أو اأو ا

ا،     مب اا ن إ ا ا  أن إ 
       رونو ا ا  ن أم  جا

) ا و  ا ٣٦٤، ١٩٩٨(.  
ك أ  ة    اطل       
        ةج وا ك ط  ام  ا و وا

   ص اا    أن      اا  ام  و 
:    و اا ج ا  ج قط  اءأ  

١( : ا ا  
               وم    اح ا ا  ج او   أول 

Bruno Betteleheim   ا ورا اط  رد وا اً  إ
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١٠١ 

ا  ، و ا ا  ا وأن ،      او  و
  ت دا ت أو إ وإد ل وا  ا ورة م
  ا وط (أ   )   أو ا اء دا

ا  ة اا  اج و ا ا    م
)  ٢١، ١٩٩٢ا(.   

ن اا ت ا ا ا ا ا اة  
       اف اا ن ا ن وا ا  تا 

   ا  ذج  ود  إ  ا   و ا ا 
           هو   وا داه أن ا اضا   
 أن ك   ا ااض  أن ه ا ج ا ات 
ة  ر ل  ا ا و  أ ل ك  ى      

ا ا ا جأن ا:      
       و ا   ر  ا و ا  :وا

. ا   مت او ا ا  ا ع وا  
ام : ا ا  ارات ا   ه    

  إرء اع و ارء . ا ار   و
  ول اطا  ا ا ا  أن  و
     أن  يب اا  ت   م

   ا) ا ا   ءة و   و ٢٠٠٥ا ،
١٠٥(.   
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٢( : ج اا  
   ا ا      صا      أ  ن

      ً  ًا  ا او ا م   و وا
    .   ا ااب       اا م إ   ًأ أم  و

 ا   ا ما  ك ا ا أم ب إوا ،
) ا وا ا وا اا  ٢٣، ١٩٩٢ا(.  

  او ب ا: أطل  ا  ك و 
-     ت اا   ث ا ا ا  أم

. ول اط 
-    و ا ت اأ            

. ا  
-   لأط       و ك اا  ذج وا

:  ول اط   ت اا و  
- . و ا ا  رات    - .ا ك اا  
- اا ا   رات.  - ا . ب ا  
   ااو و ااءة . -
- . ا ل ا  ا  ةرات اا  

و ة  اك     
  (إ) اك    
    بأو ا ا
   اك اى  
 و  وذ  ا 

 ا  ة  يك ا
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. ى ا  
و أب ار اج ا   ة اك    

  أو ا واإ :ب وة أ   
-              سا  أن  دئ    بأ ام

   و أن ا ا   ادو إ  
 و ط . ن

 س ه   وا دون ء  أو       ام أب -
          س و اما م     ا ا ا 
 ا وث ااب و إ  ة ذا دون اض  

 .و م ل أ ءت ا 
-   بأ ام        ف ا يك اا  و   م 

  ط  ر  و  ة ات او 
.  زات اا 

-           با ا ح ا ات اا   ام
. ا  ا  و ط    كا  

 م م ة ات  ا  و ذ ن           وك  
          رة إا  اته ا و رج أو اا م ح

:ا ا  
   ات و   . -٢          اف . ١
٣  . ا  ا  ٤-     ة أنا. كا  
٥  ا) ا م ١٠٨، ٢٠٠٥.(   
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  ا ر ج اك او   ص اان ا
و    ا  إ) ط  ا أو   
        جق ان ط  و ا ا  م 
            ،أو ا   ط  ء ى رة ا 

  وص اآذان ا  ت و  ن ا
    ا  دي ا و ا (لد) ر   

 ل م  دة اأو ز طا  
وا ام     ا و ل م  و ة 
ة أ ا إن ا ام  ذ و ام   اا  إذا   

اء ا اات اا  أ  اء ا ا و    ن
  ا)  ة ن ذات جن ا  تك إ ٢٠٠٥ ،

١١٧(.   
   ا  ج اا و      آ   ذ و

    ز اس أن اأ   و ج اا     و
  ا  درةا ا  ،   أو ر   ن أي  و

اس ا ) ه ا م ،ازن، اا، ا، ا، 
اض أوأ دي ا  (وقا       و ه ا ج و

 ل اطا   ا   و ازم  ا و
   ازن اا    ل اون أ   ك  ام 

         ت ا و ا ا م   و وا 
اطل او   اة ذ أء و م اج          

. ط  صا  
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ح ،ا  و    إن ا ام  ا ا  ،ا  
      ت اا  ا  ا ا اا
ر اغ ا  ان  ا  ب ا        

)  م١٠ا( لأط ) ؤإ  ١٥و(      ت اا  د
  ا  ، )  أ ل  )١٠وأط  ا ور   آ  و ا  

. ك اا  وا  و ما ا    أن ور
 ا  ا  جا    او ا ا را 

  ق اا   دةا    ا  
 ط وأ ا  لأأن  ط  وا

 ا ا  اض ا اا  اطل و    
   إذ أم ا اا   أ و أم ى ا ضا
 ا  ه م  أن ا ام   و    

        ات أ   و  ا ر     ا) ٢٠٠٥م ،
١٢١(.  
٣(  ت اا– : ا-   

     و صا ذج اا ا اا 
  .   ا وات اا   صا  

    ت ااا  و ا           ال  . اء
ا     ا وا . وإن اب ا ا   
 ج زدة ااد ارة  ا  اا دواء ل د اد     

      و  رةن "ام "      رأن ا  .
  ارات ود أ        إ  ى ا  أو    
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ظ  ال اواء   و . و أن ود     
  نا  (  رة  و)  رةاد اا
        ا دون ا يا ز اا  ا ما

 ) ا نا        (وا ما   ا ا دوا
  .)١٢، ٢٠٠٥ي ، (ك ال م  ة و
٤( : ج اا  

            و ا م  اا ا  و
ك ا ،   اتا   ا ا اا و

اظ أو   ا  وإ   . و  أن ادراك   
أو ا  اا  اس ن ار وان ر ه          

 ا ،    وأم اما م  ره ا دن و  وا
 ا و ا    و ون أي    .)٢٤، ١٩٩٢ا  ا واك ( 

 و ا    ن وا  ول اأط إ ا
   را و را  و ر اده وإ  ا ا دوا 
    و مو ا ا و ا ا ي وا ال ا

  وا ت اات و     اا ر  رو ا وامذة و ا
ار ا وا   آف أطل او  ا  

 ة اا   ر  .  
٥(  : اا  جا  

   ت ااوا و ل اطء اآ ظ
و ،  أر اط او ا  واز ة ن 

   أ  ر  د أوه ا   ك ن ا  ،
 ء وك أطو   ا  ونن آن ورو 
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   ن إ ءا و م ره ا  ون
و ارات او د ا    ، تامع   ا 

  ات و  د إ أى ن ا ون        
    . دا    ا ا اأ أ و

 اء (واا  ا إزا  را درن  ١٩٩٧–ا اوم (
ا          م م  ر ن ص ا د ا

        وام  ك ن و  أي م   را أ
 ن اات ا ذ  را وآء اطل         

و ظت ا ت ا ام  ر        ، ا ر
وا ا    ى ا أ   ظ  . ا  رة

  اص ا ا ر . 
        ت أه ا  ا   ك ن وإذا

  ص اا .   ا ا ر وا   دد 
ا  م ودا ه ا ا    ا ط  ورا 

وإذا أ  أ ا  إاء  ا . و  ل         
       ا وذ . ت وات اط  د ون دا 
    هق وا  د  اا  كا  د وث ءا 

    . ر ا           جم دي  ا ا وإن إزا
  ت ا   راث آ  ا  رةاد اا

 ذ اء ،  ادو ارة    رات 
وث  وا  اء واطاف اة واوار وء ااج        

  ، ضو .  أو أ  أ و  ا و
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و ،  أن ه ار أ و  اطل ار  
        إ أ    ر اه ا رأن ظ إ ا

      و  ءا  اردةا ا رإن ا .   رك أنم 
        أو أط   ه ا   ءف اآ ،  و

أ رن د ود  ار  أد آء اطل ادون      
و   د أو   ، م وث ت  ا  

  ت لطر ا  ىت أ   ا و 
ه ا  م راد       ، اإ    ن أول م و

 ) طا ا    ا  اد اا  ط
  ن و (ةا ١٩٩٥ا       ا و .

ت اا        ر ذ ٥٠     ت اا  %
إد وا اظ  ه ات ه ا . و ن   
       س   رب اا  وع ح ا
         اعأم اا و ا درا ت وإن دراا 

        اتر ا ا إ إ وا ا أدوات ا
(ااد ا) ا ة  أ د إ  د ا م أن 

       ا  عا ا   ت  ،  كى  وت أ 
 :-   
- : طا  (ا) ت اا إزا-   

أو ارات أن م امت ا  ول  
 ا د ااد او ا  م   اا ال،
    ا م أو ا او  تا   وإن ا

     ا م أو ء اا  ن ة
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   (ا) ماد اا  اأزا  ءطء واا  ن ة
            ا  ي وا طا  أ (ره دا) و . ا

 مرا من ا  ات اة . و طرت ذ إى ات و
          رامغ اا  ا طا  زا ة ب 

  وإغ ا وات و ات اى . 
- : ت امل اا-   

ر  أن اء ود  ا ما ن إت   
 طت ا)       ى ا   و  (ا

) و إمpepsin  و أى ا ا  (ا) (     ، اطل
(اد اا) اتت ا  ت ووا  ،  

  ىأ) ر    يا (ا ا  ررو) (
 ل أم  ت أنما  و  ة أت ا

 أ   ، ه  ه  يور اا او
  .)١٣، ٢٠٠٥ي ، اات )  ك

٦(  :  جا  
ة اظ  ء ا ي     ، اي وك م أم 

  ا ة ا  ،       أو ا ا   يا ا و ،
        وا ا  ا ط   يا ا  ،

ء واوا ،        د ت اا م  ن  
ا ظع اا أ  ،        م م  و أ

ا  و وم   ة ا   ن ، م 
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      وا وا ا اوا وا ح وا  ًدا  ًوم
) ما ٤٦٧، ١٩٩٧(.  

     ا ا أ    ج و  ل وطا
       ا و ،ذا ، و

واج  ط   ج     أ  ً طق  أى .  
 ًم ل اطا ،ما  ا   ، و

وم   و اك اب .   ، وا  اات، ا ااة
    ا ا   ج دة أول)  ا  (

)   ة١٩٤٠ا   ء ١٩٥٠ا  د  و .(ا   وقا 
 ا  ا ،    ك ا  ا أ و ، و

وف  . )١٥٠، ١٩٩٠اك اوام ى ا) ي 
 تا  ) أم   جا       لطا 

و ط أن وا  ا  ا  أم رة      
 ا  م ،   و و ا طل 

ا  أن ا إ  وا واارة  ل      
مر اا  .  

  ر ج  ا ل ا و :وك  ات 
١ .  وا  نا   
٢ .  اوا   ا    
٣  ) نم ا اا ٤٠، ٢٠٠٠(.  

   ت او ا ت ال ذوي ااك أطإن إ
     ء أا امأ  (وا) برب و اا  ء

اة اة  ا.و  ا  أن اا و ا و       
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اك   اطل     اة و ا و ل  
  ا ا  ر و ات ا اد ا ا

     ا) ذ  ل ،ت   و ت اطو ا ت اط
ات ا) ، إذ    إح ال طل او ل       
      ا  ،   ون يا اا ا إ

) ا ذات ا ا ٣٣، ١٩٩٨(    تك او
ا را وأ ا  ن اتا  ء أنا  و . 

    ا را  ا  ل أن اا  و . را م
  ا ا با رل . واطر ا   ق وام 

) ء آ أي      ا  ٢٧٤، ١٩٨٧(.  
طج ا  ةرب ا  ا أ  نول ا

اا و ذ  ل  أماع اب ذات ا اس و اب    
 أل  ط (از ، ات ، اح ، ال ،         
ا ، او) و      اد و ادوات  

ادوات ا و ا اى  أدوات ارة و اادة و  ا و
ارا  ب  ة اة  ر ، و  ه          
ال و اب اد ار دوات اُ  اات    
ا ا  و ك أل أى ب  ات و        

ا      ُ  فت و اامو ا اض ات و أا
    د و ارا   ن و ا  م وا
ار   ا ا  ه اب ا ة    
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        ،اأرض ا إ   ابوا ا   و ،اا
.ا ا  إ أ  ن  

و ا ن أن ُا اة و ار  ل ا و        
          وا  ا ااف و اا ا ا

      . و  ت وا  ر ات اد ا    و
 ج  أة ا او و اة ا     ه ات ا

       ع واإط ج إ  و ل ا  رو ا را ،
ااب او ( ا) اءة و اات و اوات     

وارا . دوري  تو ا ا  ت و ا 
 ا مو       ا اما  ر و أن ما ام زأن م

   ا اما  و   ىة أ ل و أن مطى ا
ا و امل إ ار ا اد و ادة  ااءات    

و ا   ا ب اح و اا ط  و  ا ، 
:    ه  

١(  ت ا زات وُ)Social Reinforcers ه  و (
: زات إا  

 ح و اء ، ل :  ط  /   دي /      -
 . ا 

-      ب إ ن و او ا  ،  
 .إ ا ظأداء ا   و     

٢(  )  دContingency Contracting   رة إا   و (
ا  ر ط    و رة  ا  ا او و       
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وأا         و د ف ا ل ا او ا
 اة  اق.

٣(   ) د تُTangible reinforcers       ُ  زاتُ  و (
    و و را رات اإ  د زر  قو ا ا

ب و  ت أو  مد أو إ أان و ت و أ
     و و ا ا اح اإ ف إ ُ أ

ا  اما اا و إ و ا ا ا )١٩٩٨ 
،٦(.  
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  الفصل الثالث
  الفنيات اإلجرائية لتعليم ذوي اضطراب األوتيزم
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  الفصل الثالث
  لتعليم ذوي اضطراب األوتيزمالفنيات اإلجرائية 

  
  : أوال : جذور التحليل السلوكي التطبيقي
ك اا   ABA       و ا دئ ا  

        ات ط   و ا  ثا     ات 
   و ا                م   

  دي تمو إ ا    ا ا اا     
 أ و وح    ABAت  اك ا     ي امر أ  

     و ت ا ج  ء ةا      ا 
ك اا    تر ا ا ABA ا   أن إ

 ور اا     ية ادا  دو اا ا
   وو   ا ا

ج  أو ا ظج اا
ا  إ  

ط    أ   ط
و ط      أطل

ا ا  ان   
  . وت

إ وم  م     و ت اا  ق اا و
أو  ا ط    أ       ا د  و م أم 

د ت ن    اوح ٦٠ – ٤٥    و ت   دا
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  ا   ا ك اا  ABA و  ا
     اوح   ن٥-٣      م اي ام  ت

   جت الطا   تأو     ا  
 .  

 ا ABA         ت  اك ا   و
ا     ا  و ا   ا  را ، ه ، اا ،

   ربا    و أنو     ر   اي     ، ا
 ن وا و  د ا او     ت ا ا ن

ا ط  ار ان  و ا ا ذا  اا  رما 
م اح    أ % ٢٥ا ا  ي ال      م ح ت   

ا ارق   % و٩٠ اABA   ا ا ت  اك
     حا م ت  أا   و ا

 وا ا  ت ال ا  اظار و ا 
ABAقح واا ا ا ا  .  

 medicalاار ا   ا ت ا ا  أ   

frequency    ك اا  ت ا  ABA   أ 
ارا Frequency Model اا  وا    ةك ا

  و ة    و أ  ، ا قم 
ا اضا ا medical frequency         و

  . اار ا   اك ا  أ
   ا ا    ا اأ  م        و 

ات ا ر         و  ات ااة اول
   م ذ  ل و  لو  و ت ا  و وامك اا
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، ام اة   ا و  ت رة  ة  إاء
ات ا ر   او مدر ا و او          و

، ا اا، اا اي اا ول  ذ  ث
رت اة     اا  امه    ،اد  اات  

   ا  و ا  ربا، اناا   رةا و
      رات ر او ا ك    اا ت ا

     ا  رة      و   
       و وا را   ص صا  ا 

  .  دي
 و   ك اا  ا    ج ا  ا 

   اا ي واا   و ر  ا    و
    ا    س اا    ر .   ا

اء   ا  ا  اك ا    ت    
او  ااء  ارات ا    رات ذ  ن ا ذو 

 و     يرات ا ي ا ا ا     و ا ا 
ا ا   ه   اا. و ارات ا ا و

ك اا  أ   ا ABA :  
 اا اي -
- اا) إط واا( 
  ا و اة -
 اك اي -
-  اا  راا  
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  ا  ات اة -
- اا ارت اا    
- رات اا  
- رات اا  
- ا  درات ا 
  و امه اء -
- را و ا  ةا  
  ادرات ا -
- درات ا  

   :  ة ا  ABA ح ت  اك او 
١(  اراأ  ت ح  ك اا ABA   ا    

  ساأ ان  أءا      ا ة و اا إ  
 ل  ه و ب ا  او ت ا ءا   ا

       ك اا ABA  زات    اع وأم   ا
     زاءطت      اا    ح اوو ا

ا او     إ  جا    زات او ااو ا
نا . 

٢(  )  ك ار وث و دةز ا     ي او اا اا
  و   ت  او ا (ا..  )

  وامك او ا ارت ار. )ا   ء  فا
         ت اا  و ا و دة مة و ز ت

 .  ت    م اظو و ة
 Discrete Trial( و اار ادة و   أ    )٣
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Training DTT( ف وا    رة ا م  من اا ،
دي      ارة ا رات  أ  أ و

 د ات م ار    ،  اا ارة 
       رةا  ك اوث ا أ   و  ة    و رة

   رة اا  ا و  أ   رة اامإ 
  م      اا ه ارة او        

  كاأ    نأ  .   
 م ا ا ا       اوف أم   و

   لطا    رات ة إوا رات اا
 إاء   رات ا  أ ال إ  ارات     

ا ا ا ر از  أدا و و ا  
    ك اا   رزا وا  داءا  ا
   و ما ا ال ا  داء ا وا ا ا
   وا س اأ   ة ة ذو ك اا 

  .وم ا اك    اك
      ا م  ا ك دوراا م  ذج ا وو
      ا      ىة أ كا ا ار 
ك ب   م ع  ار ا اك اي  ه       

ا  و اك    ه وع ا   ار  
    م  كأن ا   ا .ة ا ك ووا

       و ت ااا  ا اا و  ،را  
: ا ا  
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ا : أو:  
        و ا دي إ ا ت اار او 

ا ا  تا   ا  ب وا دي إ 
أم ا ا دي إ  وار ك دي إ إ و ك    
دي إ ب وث اك  ال م  أو ر  ه  
ا م  ك  ب    ا وث ا           

 أم   زه  ا  اك            اك ة أى
 . ال  ذ  دي إ امء

ا   ةا اا:  
١.     أي  و ر ن أن   : ا 

 .ا ة  أداء اك 
٢.          أ اا :ار ا      إ و ار ا 

ة   ة   ا از     أن        
ا   يا ك واا ز وطا  . 

٣.           د أو ا   ا  و :ر اام
 ت أوا   د ت أودة ا ة ز. 

٤.    و ا  زات اا   :ا ر اا
  ر و . 

 ا  :ن  ط أ  ز و ه    .٥
مت ااد واب وازات اا. 

 .اد   ازات ا  ازات  .٦
 .  إء از  ة    اء أو ااخ .٧
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١٢٣ 

٨.     ن إذا إ    زإ  ز إا ء اإ 
ا  ا ا . 

٩.    يز ار ا  ا إ . 
١٠.     و  رة زاتا     ا   

أ دا. 
١١.     ا ا   ه  يك اا  

 . ذ   ا ك ا اي أدى إ ه
ا : م:  

  اك  أ اات ا رة       
   ا و       تا  ر رة ا 

     آ اا و ت اا   ب أ ا
   ةو   ة و اتو ك إا   ا
          ةات اه ا زإ و   اته ا

  اته ا  ة افك اا . 
ا : :  

    أ   ر  بأ  رة كا 
   دادو  ك  ا   ك اا
       أ  د  ا  ن ا  با ا

ا ا أ ور إ      اك  أم ا إ ر اك  
     ا  ا  ك اا أ
    داء ا ت اا    ا  تا
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١٢٤ 

   إ ات إا رات ر   ا   دةو
  رة أي  اا مدإ  و أداؤ  ات. 

ا : را:  
إن ا ذج  أ ات ا ا  ن     
        وا وا ا  ىت أ اا

أداء ا    ذج ذجا ا ن و   ا
  وا ط ذج        ر أي أن ا   ء أا أو أ

 ااء ا ك أ ا ف   ة        
 .ا اك

أو ا ا : :  
ج  اطل إ ا داء  ارات أو ات      

    ا و ،ت اأو ا ا   ا ت اا
 و ا     ا أداء ا  ا 
     ا    دورا ا   ،ح س اإ
        أن ا  ا اا  ةة اطوا ا  ا

 ء ا  ا   ذ   أم إ ا 
 ا  ا   ط اا اد        

 رو .ا   رد اا     ون لطا  ك
ا ز    ل  از و اد     

ا  ر    ار  ا  ال إ اداء 
     أوا أر  أن اف وا أ ى ا ن إذا  ةا

 ا  ا ث         ٨٠ إ  أ ار       
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١٢٥ 

  واه او  ات)  فا ا و (ا ،أ،
 .  ر ا   أ  ة

  : السلوكيالتعديل ثانيا : منهج 
  كا  م ث :و ا ر   

  :ااث ا  اك )١
إن ااث ا  اك  دورا ر   اك    

” و  اء ن  إ أ  ، و ة   
ذا أردم  ك  ” ، ات ا دي إ م ا   أن 

 ن  أن م أو م  ااث ا  ا اك، أي    
و ا ا   ا ت   ات أو ات .

: ر ام   تأو ا  
١- ا :ا  

 ا ع  
    ا امو ا اا
  را  وأداءه ك ا
    و ا  أو
ارن و أوء ار أن   
 اا ا ا   

وا   إ أن   ب أو  وا  ط      اض
 ا إ   م  و   اه ا را

ا  را  داءو ا ا   . ،  اه ا   وإذا
ن  ا ا أو ا ا  ا ،ا ن اب  
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١٢٦ 

  أو ا ا   ه اا     ا ا      
       و وا اه ا   ن ،ا ا  

.       م   
أن ا     ا  ر ط او       ى 

      اف ا أم  ل ا  دوره   ”     
أ  اا ا ا  أن      و   “. دورك 

 ط م و  ا) :    دورك   ام
ا -     ا  ا   -     ءوء أا ا

  وا ط ر  ح ا (  ر ال اط 
ا  ا اا  اءة أو      ر   أن 

  وات.
  :ات -٢

       ا  ك      د و   أن 
        ل   ر و ا  ف ته ا  و

  .  ظوا   ل  ط ر  ا وا   أ
 رس و أح ا) : رس      أ  ءأ ز  -  أن

  ). ك و ذن إذا أردت أن ل
٣- :اا  

طل    إن  ا   أ   اك 
  ا  ا ،تء اء إأ   ن   أن ا

:   ةا  ذ   و ،إ ا ا و   
      ت  ءأ إ  أن ا  ن ، ا وأن

ا  وأن  ه  و  ج   ان إ أن         
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١٢٧ 

   ء إأ ه و ام   ا    ء
 ات .

     ،دة ة  خ أو أن   و ط ت وا 
 . ا  

 .  أن ا    ل  ة و تن ا أن 
               ن ت   أ    أن ا  

    دةإ ،     ن   تار ا  دإ
إ أن   إدة ات ا ،       ة أى 

  ل  ، ”ته ا  دةإ  نا. ” 
  : اك )٢

 ل أو  ا  ر          ء  و
 ب ن أن ك إه و ا و و  ب  أو 

.أو إزا  أو إ  م   
  :م اك )٣

 إ ك وا  اث اا   أو م ا ن أن
و       إ  بك اا    ت اا   ،

 ظي، اب اا    ن أن ف    وإإ دي إ
ن ب ا   ، اك ي ل  اال دون  أو ب      

ف   ال ظر اك ا ة أى و إن ب اب   
  .ف   د اك  اب  واار ظره
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١٢٨ 

 ارات أ  اك: -
 أي ا : را       ل وا   ب ك ا را

. 
          ك ا   ة   ا م  أي : ارا

.  
 ا ى ا ن س: أنا   .ا 
    : ل اا   وا ط ر  ا     ا

 إ  ن أن ا ت وأندات أو ار  ءأ  
.ا  ه  و أن  ا 

    ن : تا ووا ط ر  و  ا 
د      ك  ا  و ه ات     
   :  .  ظو ا  ل    ر و ا  ف
   ح أء ارس و أح ا أ ب رسل ا أن

و أن   ،و أن   دوره،  ط أن   ون اان  
 ط أء اح.

       قا  ن : اا    وا ط ر  و  اا 
  ، ا ا ث   ظر ك  ل   

ن أ اا ف   ل م  أدرك أن        
     م ل   ف  و    ره مم

 أدرك ا ا  و ا ه.
  ن ا رسا  ا  ا اا    : ا

  ب، وا    رسا  ح ا  وعا 
  اب و   اا ا د اق.
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١٢٩ 

-  ا كا : 
       (اب ب  أو أي) ا ر  

ارات از  ح  اا ا  ا و ار و     
.ا ا 

  دي إ.ا و ا ا  رة ا دةز 
 .  دةو ز ى ا اتا     
      اب ت او ا ا  ا  

   ارهو إ دة داو ز ا  و ا ،ا 
ز اإ ،دة اح   أ و زا    ،داءء ا

. و و ا دأ  
-  :لطك ا   إ   
 ك ا ك اا  ة  م ط   
    ا    ب ك اا  ا  ا

.و  
   . ى أ  با  كا 
 .  ك ا ك اوث ا   
 .دة  ا اا  صا 
      كا  م   ارت و اا  ،  ك

. أن  ءا داد   ب ا 
 ا  ا  ك.ا 
   كا  م  ٤-٣ .    أ 
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١٣٠ 

   اا  سأو ا ا  ،     و ا ج إ كا 
.ج اا  وا ا   را  ت وا 

    ج اا ا    اأ ك ا    
،  دي ء اة    ، و ة  و ،     ن  و

أ اك  . ن  ار وات وا  ا   
.ره ا  

             ًا  ح أن  ك ا  ع أي طإ 
.ا  ءا 

   ا         أو  ف  ل
 ، ن  ا  دي إ  اك   

. با 
  ر اا      ة     ه او ، ً اه ة

        ن أو اا  ء و  ن أن 
ال و ا ن أن  و ا   م سا  أو

. 
  : ثالثا : كيفية إعداد األهداف السلوكية

   ا ا 
     اف ا

 ا ا  ، و
 وه ا اي   

م ،  ا ا اوم
 أي ى ن ا ن ،وأ وو ا ا  إ

  ). ١١٦، ١٩٩٩ا) ة، 
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١٣١ 

     ت، أو  افا  أن    و
 و .        اف اا  ا  د م

   ة ااف ااف     ادة ا  ا  
 :   ه ا    ا  

- د ود فن ا ف    ، أنا    ض إذ أن أي
 . و   ا  ه و  

-        وا   ف  أ أن)  ف ، ،
 ،رن،  ، ، ،… ( 

ا  ر ط   أن  اف ك ا و ك     -
وا (..د ا أن) ل . 

أي    ذا   ، أن ن اف   واس -
 .وم 

- . وا  م  ف  ي أن 
- ك اا ف إا  أن ،    أن  و   يا

 ا   اف .
 أن  اف  ا ادم داء .  -
- . رات ا فا  أن  

 وه ا اف ا    ات     
ا ا  :  

١-   و اف اا .  
٢-     ة وره  ا   بك ااع اأم 

  .   
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١٣٢ 

٣-  .  بك اا  ية اى ا   
٤-  . ا و و اف ارات ا غ  
٥-     و ر  ا   اف اض ا

  ف وت (ا و   ،١٩٨١ ،
٢١٧ . (  

  وا اف اا   ء اا  ا و
 :  (وم) د  

١-  م ووا ط ر  ك  او ا م  
 . ا  

   . و  ا   م ا -٢
٣-  . ا م   ت ا   
٤- وم) فرة ا   م  د أ٢٩، د.ت، و٣٣ . (  
-  اف اا  و:   
١-  .  ا   إ  أن  
٢-    ، اف اطا   و،   ك أن

، ،و  و ،     إ 
  . )اطل(

٣-  .  م أ   أن  
٤- .وا  و ا اف اأ  أن  
٥-  .    ن أ  
٦-  . ء ا إ   وا  غ أن  
  أن ن وا  ن از اب .  -٧
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١٣٣ 

 .ن  دة     وا ا أن  ا  ت  -٨
  .  

٩-   ىدون أ م  ة   ن لأنطا  .  
١٠-  . ممك اان ا  ا ا م   أن  
١١-       ن ت   أن   

 ) . ٢٢٣٢٢٤، ١٩٨١، وإاءات ورت  (اف
  : رابعاً : الطريقة اإلجرائية جلمع البيانات

   ا ا ا   تا تا  لإن ا
     د  ت اد و ارا     ا

 وت      او و ت م  م ا  دون أي أم
.  و ا ا إ   

    و   ر  ا
وا ت  طه ا دون

أن  ج أو  اة 
ا   ا . و 

  اوا و  ا
       وا ط ر  ت    ا 

  ة .
      ة ت أا   إن ا   ف إو ا

     .م اب اأ وا ط ر  ا 
   إ اات او ا ذا زاءات اع ام ف إا . 

. ا درا ا  و  
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١٣٤ 

           رة وذو ة و ج إ ةو ا ت اا و
و  م درف ا ،  و ا ا   أم   

و ا ا  إ   تم   أو دئ اا 
ع  وع  ا ا و   ج إ رة و ة     

   وقن واما ط ا ا   لطع  ا و
   اات و ات .

  -و   ات : -
    و  أن  إذ دة و ات اا  ا  

 . و أ   د  ت ه     و
:   تا   ا  ا وا-  

 : تا -  
   وا ا        ا   و ا م  

 مدهأ       و أم ط  ت أم م  أو إ
   ن  ت   وا ط ر  ا    أن

 ط . و   أو ا    ات . إذ  أن      
     وا ط ر  ا ا   أن       

 ا  ت      م  ور ا رع و ا   ا
وا ،     ث   إ  و

 م  و  او ،   ت اا م إن 
 .        

 : تا   رةا-  
    و د ن أة وان و اا  أ   رةوا

 ق و     وا ا     ت و     ا
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١٣٥ 

وا ط ر       و  تا  ا   أن
. وط  

 : و ا ا-  
 ل إا     ط  إ د  ا 

وا   ات أي  ، ا ا   ات
. ع أو ا  أو   ا ا  

    و    ت وا د ل إوإن ا
 اء  ت وا  ا ط  م–   ا– 

.ا....... ا أو درا  
 : تق و اا-  
    ا ق ا إنوا ط ر  ا   أم 

أ ات أو    . ا او       د  ك       
ت ا ، دا    أن  م  و    

   ى و إن  ت ا ة ة و اض و      
   ن .   ءأ   

  ونا "وا ا:"-  
   أ  أن وا ط ر  ا     ا

وا      إن م إ  أنون    ا أو إ
  و أ  إن         ا .      ا 

   و   و و ءا  ك ط ر  ا
وا .  
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١٣٦ 

 :الا-  
    تا    ود وا و ا ا  دا

   اا      ه  أء ا  ار .
    ا ااو   ا  د وق  ن، ا

أ ب و ب  آن   واال   أ  ار .   
وا،      ا ممت اا        دئ و  

. و   ادا   ام     م ىأ و و
   ).أب ا -  ات -  ات:(
 :  و و-  
      تا   ا     ط ر  ا وا 

   و،  ف إ   ل ا     م  
  ادو ا و .        و   و إ 

. ذا    و م دإر  
 :  ل أ-  
            ا   تا   إن

ت    اق و ا تا  ت  ل ا  
وا و   ا إ ظ اق و ال امت  

 . رات اوا  
  قت :طما   

١(  ا:   
         ق ووط  اوا و ا وا ا ا 

 ارد .
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١٣٧ 

       سا  ر  ه   و  و  وا
و ذ  رة    ل ارا و ا و        

 ااء ذج أو وة .
       أ ت ،و  ر  وا

 و را  ا   ا اا  ، اه إ 
    عء ا  ممو ا ا ا  د

    د ا و ا و اة و إدارة ال.
  م ال أن ا   ا  د      و 

   و    وا ط ر  و  ا  وا ء   ا 
        أي أم   أ  ا  دا ده ا آ م
  ت و دلدف و ا    د  

  . وات
: ا -  

  ي درا أن ا ا رل ا    
:  أ -  

 : مما اا-  
           اف اطا   ون ا     ا

 وا ط و  ر وا ا   و ،   لوا 
 أ  أ رة  ر ا    ر ا  اطاف  

ا و.  در  و اوا    ا ن 
. مما   أن  ا ا   
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١٣٨ 

       ا      وا ط ر  ا    ة
  ام و     و مق و ا ةا دا وا ،

    ا   إن      ا اما طا
 . أ   و و مإم رو  

 : دن اا-  
       د و ن  ا  أن ا  ،    و ا  

 ا    و ن  وا ط ر  و  ا
وا ا .  

 : ا ا-   
    م    وا ط ر  ا       ا

          أي و و إ أ أ      
. ت ا ل    ا  ىأ  و    ر  ا

وا ط        ،       ف اا  
       م ء ىو  ا و ون      ا  أن  ز

.      
 :  ة ز-  
    ا ة اا  إن        أم   ا  أ ا  

 وا ط ر  ا  دإر اإ  
             ت اا  و     و

ا    . ا  ر ط اوو ،   أى
  ا  وا ط ن   ر ا د ز أن وا ا 

       م  ةا  ا  فا  وا ل    اا وإ
.     ت أو و  و أ ا     ا
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١٣٩ 

 وا ط ر         أن ه وأ    أم ا    ن و
ا .  

 : افا -  
            اف اذب أطو رة اد ا ا  

ا   وده  ه     ا وإ  أ  أاف و     
وا . م   دد يا  

: اءات اإ-  
 أو:   ادا:  

   ادوا :  و  ا   
   تا    وا ا       ؛ ا  تمو

  ا أدوات ا  و  ا ع اماا  
  ا  اوا و    ا ا   و

  وااد  ا ا ان . . م
م : ء ا :  

        ا   و   دة أ ا
  ان ادة    يا ا  ا ا  أ  ا

وج          او .  ر ا ءا  ق دة و 
 وا ط ر  ا   ا ا  ا ا  إ

 عا  ل ن ءة.  
 وا   ا ا   ن و ا إ 

أام  او    ا او ي ، ا ف و ا و 
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١٤٠ 

   و وا أ  ذ  و ا  بو ا 
. دا دئ و اا ا  

  :: ان و ان 
  ان وان     ان  أن         

     أن  و ت و اطء و اا   دئ ن
      ن ا وا ا       ا

وا ط ر    ا   ا  دان اا  و .  
.  امن أ أن  ؤا  ا  

أ ان  أن د ا      أاف     
ا ،      ا اوح ز ٤٠-٦٠    ز ا  و د
 ٤٥ا .د  

 را: ا  : 
   إنرات   ا      وا ط ر  ا     رو

 و ف و اا    وا ط ر  ا    أن
 ح و   اوو ا ا  ه  و ا 

 ا     ح ووو ا ه ا ا    
ا  ر  ن    ا ا و . و 

وا ن  طو ا رامتو وا ط ر  ا.  
:ا :   

   وا ط ر  ك  ا وا و  ا
 ا  و  و واات ا ث   ال  و  

 م  ن ح   أو    ا ن ا          
  وا ط ر  ا . او  
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١٤١ 

  د: اع : 
     أن اا  فا    وا ط ر  ا  ا

 وا         و ط دون أن    غ 
 ا ا    ا  ر ط اوه دون د و دور 

       ا  وا ا ،      و
  إ  و  أم عوا ا  .  

 : : ا  
   ا او   ا  ا و  اان     

   أن و ء ا     وا ط ر  ا   ر  ا
وا ول إ و أن إذا ر     أي   رة و و 

ن ا  و .ا   أ    أو  
  ا    ن أ  تا  أن و و

.  رأ  ا  ي   ن او،  
 ا :وا  :  

    أن      وا ط ر  ا   وا ا      و
 ا .   و  
: : و ا ا  

  ن أ أن وا ط ر  ا   وا  و
    وا و      ا ت اا   أن و

.   وره و أن ا  
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١٤٢ 

ا : : ء اإم  
 ا  أن     ،  ر ا  ء او إم

 رة      ، أ   اأو ا اوح اا   أن 
  و  امء  .  ا أن  ا د  

وا ط ر    إ ا   يا  ا
   و  ك    ا    ى  

وا ا . دا ع ا  د و   
  

: اع اأم  
-  : ءا   
)١: ة و اا ا (  
        ده   ة و وا و  ا،

  ث  ده ت ،       لن ا ا و
 ا  و ورت اد و   ، اا   اوح  أ

. وما م  
  ) ا ا و اة :٢(
  ا  و   ا    ة  

   أن و ا   اً  و ا رهأ ا
وه ام و   م أ  ،    أم ا و

           ًط  ًر و  ة  ذ و 
.   
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١٤٣ 

- : ا    
)١ ا (وا ط  :  
    أي ا    وا ط ر  و ا  وا ا   اا

.  ن او   
)٢: ا ا (  
     لوطا وب   اا    ث  

  نم ا.    ت  
: ا ا  

١-             يا ا   ا إ  ا
وا .  اا اا ء و اا  

  . ا ا ا او ى  -٢
  ال  ت   ال  ق اى . -٣
٤-  أ  ا وا ط ر  ا      أ 

آ   ود ورا.  
٥-              وأ    ن ا 

.  أ إ و ا اا  
٦-   أ     وا ط ر  ك     ا    ا

وا  .    اري     
٧-   ا إما .  

: ب ا  
       ا إ  ا اي أي اطل . -١
٢-   ا ض معاوار . ا   اا 
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١٤٤ 

و  ا او  فدر ات و ذ   اض -٣
   اق.

٤-    ا  ن اة . ا ادإ   
٥- . د  ا  ةت امن ا   

: ا  قط  
 ا و ب ة و أداء ور و ز و أن   

 اا    يو ا ا   ث ذ  و 
: ا -  

-        و اءوف إظ  أي ، ً و  ً ا 
. ه ا  و  ا ع ام   

-       إ  إ    ًا  ًر  ا ر
ا .   

 اا ن أ    ، ا  اإن د  -
 ،اجو ا    ا   .   

٢(  :ا  
   ا ا    ا  ا أ 

 ا اة ا ل ة  ا أو    ااة ك 
         ت ا رظ    ةا   

.  بو ا        م  ده نم سا  ن 
    أ   إذا أ          أ ء ا

 ص اا  نم  د ر ا  ن 
ا و ا ه ا ة و ح   ك        

  اطل .
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 ا  أن تا  ف د ،  و أن
 د اات ا ر  وث أماع   اك ر     

اض ا     اعر أمار ظ أن  . ا   
        ت اا أن م   و ا اا  

. ا  ةو ا   ا     ا  
             ا   ن او   أ اا   أو

  و م       ده  ًاأ ا ا 
   و أب آ  أ  ات . و د         
         د اران ا  ا ا ا    ن

.  أداه ر  
: أدوات ا  

١- :رت ا  
 ه ا     ر  ت أو    ا  م 

    أرادوا ط ر  ك  ا  أن
وا ا    ،    ن دا   ي

   وا ط ر  ا        ر  
. ت اا  

  :اك ااد  "  اك " -٢
       وا ط ر  ا    ا ات ا

      ما) ا    ي   كرات   –اا– 
ات)  و   ر  ً ر أو د ات         
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  ه او ار     ت اا   
 ة إو ا ات اا .  

٣- : ا  
 ك أي   ا او  و   اات ا ث ى    

    ة اا  ديرا ل ا ث ات اا 
      كث أو ا ا     ا ا ن أن  

  .  ا اوإ أي أم ل  وث   ك 
: اع اأم-  

  -ا اة: -١
  م     ا او  و ث  ط و و أي أن   

.   
  -ا  اة : -٢
  ا     ال و  ا اة و ث دون     
  . اأم   اودون أن رك  او
٣- : را ا ا-  
 .  ه ن أو  
٤- : اا ا-  
و ه ا ا م  و ذا و   و   

 .  ن ا  ل اطا   أن  أم   
٥- :دا ا-   
و أب  ارس  ك اب اء ن ا اك     

 ا إ أو  ما  ا اك  أ و د   ة  
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   ا  عا ا  و        يا ا   ا ا
  اارس .

  -ا اة : -٦
  ر ا و     وا ط ر  ا     أو  دون

    م ة ذات أ أم إ ا      ور 
.  رب و ث د ق إما ن م  

٧- : ورا ا-  
   ا ا ا و   ده و ات ز   هو

.  ث  
٨- ا ة :ا-   
             د   أو  ل ة نو

  اطل  ا ا أو ا  ار .
٩- : ا ا-  
      ط  تما  ف إ ا  ط و ا 

   اا ا و    ط ف  امت .
: اف اأ-  

  إ  رة ف ا را       د صا داء اا
       و اس ا  ات ا     

 داءو أن    ا د ارة ا ل را     دي إ   كا
ت ة و  ة  ا اك و      اف

   ا أى ه .
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 -أ ا طل : 
  تا  در و و أ  ا     ا

رد اي   اطل اء ن  إرد دي أو إ         
  إدرا  ا  دن ا لطأن ا  . 

. و دوا ا  
     وفظ   رأي ا   ا 

ات  او اما  ،   أن ا   ا
  ا    ا     م   أن 

 . ار
            ءأ ا ا  د  فا ا 

 و ا ءة اا  ا وا  ) را ،
ا ،ا داء ، ال ا) –  –  -( 

 ا –  إ–  ا  رةا– . ا  ا 
       د ا ا ع ام  م إذا ا داد د

      ة ا ه او  بت اع ام 
 اك و ن ا ة ا  اك ون  

ا. ت اع او م   
: ا ا-  

-     لا   ت  لا ط  
. ا   ط 

-  ء إا  أ وذ ا ا  ك اا درا 
 ط  كس اراتا. 

 ت د ر ان .  ا ك  -
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- . اض ا ا و  
: ب ا-  

-         و و إ ج ا   ط ر  ا
وا  . 

 ا إ ات م  ر او  ااس و     -
  اي    إ آ. ا  ر ط اوإدراك 

در د ا ن ا    ظا ث       اض -
.  إ ش وا اا   

 ااد  ن أن ما   ا و ازواج   -
.  

-        ره اإط  ك ا   وا ا  
 ً  وا رض  أ ر  أت ارد       

  و اوا ا . ذ  امو ا  
٣(  درا: ا-  

  ات ا   ا و ا  ن دا أو            
      و .   ا  د  و  ة أوأ 

دة  و  و ات ا    ات اى. 
   دت اا  وا ط ر  ا  را  

  ده.
 دات ا و  ان  ر أطل او و

       ا ارد أن ه  ات ن أ
ا  ا  اأ أ أن رأي ا  و ،ا.   
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ا و و إن ن    دراأ و  ذ ن  ط و 
 درا    أم إ  درا     ا  ،  و  

 ا   .(ا )   إ          ع
          ت    أو  و  أو  درا  ا

وا    رو ا  داء  عر و ا و
     ا تا  اءإ  و  وا ا . و  

درا   وا ا ده ا و   ا رو ا ا 
وا ط ر  ا     دهان واا رزا أ  و

 إداروا ط ر  ا .  
  :ا دراأماع 

- ة: درااا ا  
  و        و وا  ط ر  ا

وا    ن ع. وا      ا 
    و ا ا و ا  ا ا    ا و ا

.  ه إ  و أم د    
- درا ا: ا و    

  درا   و ض  ة و   ا
 ا  رن ا ا  ا ارا   ن

   ا ء اأ   ت ءإ  در ام و
 ا و . رأو ا ء اة أو را   
  :درا اا ح 

  - او : ا درا  ح 
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-  : ورةت ا   
 ت اورة ا ج إ    ا درا   أن  

أي أن ه ا     ت ارد  ، ه
ا ،       ت كدرا م ،  ت كو
 را  )ت    دراا    . ىت أ و (

ا  ض ارا .   
- :ا ة اا  

 ا او  أة   اة أت ارد ا ار  
أي أن ارا  أن    ا      ة ا م

ا  ور   ا ا   را .  
- ا :ا  

     ونن ا أن و  وا أن   ا و .
 ا   امرا    و    بو ا و

.ا و أ  و ا  اا  
- :ا  ا  

د ا أن را  ر   ،     أن م ا   و
  ر وا ،   ى ن أن  إذ راا     ت

. و   نو  ً زو و  
  اة ات: -

  ت اوا ت اة اا و ء ا را 
 ،ا   ة و  فوا     ل 

  اء  ت أو آراء أو ت أو ت.
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 ادرا :ا-  
  زدرا :  ا-  

 ا اوت   ا  ر ط او ود  -١
 ت اا و و     ا   لا 

   و ا و وض اا    ى اا
 ارد .

٢-      تو دة و در  تا  ر أ   
   و  و  م ،      رة ودل أراء   او

   اات اا  ا    ط ر  ا
وو  اوا ا. 

٣-   فا    دإر    أن   
 ا   أء  ارد.

     ارد اري   أء  ارد        -٤
وت م    و . ورن أم  أن ع         

 طق ارد .
٥-  ذا ا ل   در ا  ة و

. د ارا  ىا  
  -ا: دراإاءات 

 :ادا-  و و وا ط ر  ي     اا  
 دو  ،. ارا  د يا و 

 حا:-   ووا ط ر  ا   ت 
وا ا. 

 ا را:-  دة نووا ط ر  ا 
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 ا :-   وا ط ر  ا م.ا   
  : خامساً : قراءة الرسوم البيانية

 ما ا  وت ا   ك  ،ة را
    صا ما   ا ا  د
        در نمن ا ، ما ا  تما ّ :تما

  اج   ار أع  اص. 
 ا دة   مت. أ أ اات   و

ا    إ  ا  ص
 ان ا  .ان
 و ،ق ا ما
  ت اما 

 .وا   دض اُ
ار ا ا. إذا ا ران أ ودي، ن ر 

ن  ر س     وا (ا) وار ادي (ادي).    
  ن  .أو ر ات ر ّرج دوري و د رج

         د اا  انا او ، أو أ م ض ام ر
     سة ا انا  ،س رن ا ر. إذاا 

" ر اان ا ن  ،لا   .  لات د د
 ا  ر اأن ا و ،" ا  دد ا ات

.  ا ام ، ا ا ة   ده
        ما ا  تما  أن  .تما م
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       مات او  م و  ل، وا  ت ا
 .ا  دة ا  

  ،  أو  لأو أ  تما  و
        ت اما   .ا ان واا  و
     ي ان   ،ة ات ما ا

     ات و        يان اا ا و . 
.ات اا    

  : سادساً : كيفية التقييم السلوكي املباشر
    ارسا  ا أن ا إ ت اراا  

و   ات     
 لاط   ا ،

 ات ارا  أ
 وا ،   ر ا
  م   ان   

 ١٠ إ٪   ع  لطإن ، ا
   ه ا  دل وطا       ،ت اا  م دي إ

    ،ا در إ   تل وع أو إدارة و 
ار ة  اذ أي إاء ل و، إذ  دور ادارة  

 م  راا        ت اآ  دا  وذ ، أو
     ى، وأ  إ   ،ج ا    ا ،ا

 م  را  ا ن ا ، ف أوإ دي إ اره
           وا ا  ا وا ا ا

 .اطل
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       ا ه ا ن ،  ل وطد    ا ف
، ووت اطلادارة ار، وو أاد   ء     

 ا   ،واا  اا     ا ا  وا 
  ا ،ا و    إ ز ا  و ،

ذوو ات ا م    د، وا   اطل
 ر  ،  ا    اطل   ء  

 ات اد  ا    ا ، دون امع 
راا. 

ا اما :  
١.    ك أ ب وون أ أو  ث  كإن ا 

 وإذا أم ا ا  ا   اب 
   و   و اك.

 أماع  اا      ا   إن اك  ا ا ث     .٢
:و ا   

   اات ا. -أ
   ات ارا. -ب

 - .ا وف اا   
ا  ر ط     اا أو  و أي ل، 

 وا    ات اا  أو راا  كا   أو، 
 و  وف اا   كا   ن امن ا

.ا   
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٣.       كا   ور اا  وا ا وف اإن ا
أي ) أو  ن   (    أي أم ث    ن  ك ( 

 ااث ا    ). وااث ا أا  اكأم ث ه
و من ا ا  ام  اك ،        اك

     أ ا .ك ما  كا م 
    م م ذا .  كأن ا  ممك اا

ار ا تا ا  أو ك ان    او .
       ا  إذا  أو ك اا م

ا  ك أو إذا  .    ك  
ون م اك  إذا ض ا   ك         
       م ك إ  إذا أدى   أو .   ء ث أو

  ء      قطا  كا  ام أ  ى، إنرة أ
  ءؤه أإ) ا    ءأ   أو   (

         ن   ه أو و   ن
.   

إن اك امم ظة  ا ك  ن ظا   
 وا  كا    مو  ن  

ا :  
ا  ا ا  ا و   إاء   
ا ا ا، وأدوات ا  زا ة و درة  
 ا     .ا ا  و ا ا 
          م أن ا  ى ا د   أن ا 

ا        أو ا ا  ت  أو أن ا ا
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ارة  ااع، ك أب دة ، و    ود            
. ر ا اما   ر  

  ودر اا  م ات    ، وا  ن
 و  ن ا  ،     وا ا أن ا

       و ا  م  ،ة ا  ءطى ا ا
   ر م ا ل إأن ا ل ات أط رب

و  ،   ك مت وا      و ،ا ل إا 
   أن ا  ا    اا  و  

   و أ ذ ا   ااض، اتاو ود 
    اة وارا ا   ا  ات.

 ان     أو أ  أن        و
   ،   ، اب أو ا ه ات   

ا  زر  ول ،  ود ان أوأ   ،    لا م 
     ا ت اا  ا  أن ، ل إو

                ج إ ن ا  بأ 
 أطل ط، ا وذوي اة  ا ال (ط أطل 

ري  ، م لأط ب  ، ط لأط ط ، م  ،
       ام  ا     (و ،   قو ،

     ت واه ا   و ،     د إو  ،
ودر ،. وأ  
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ا  :  
        و ،و  ا   قة ط ك
ا ا من ، و ا  اا    ن         
ادئ ا واة، واف  ا :  ور ات      

   ا ا  لو   ا  ته ا 
 ن. بوأ ا ا  ة  

  

أ ا  ل دة ط اطل وا ا،    و
    راتا    ىدات أ إ ج او
      ا ا ل إو ،س ا ،ر اء، ار اا

ا  إ ج ا     وا ات ا ل رل واا 
      .ا  وا اا  رة ا  رة  و  

رل واا     .   
  

 وا    ت ارات واا   
وو  ،    اءإ ط   م  او   اا  ار

  و روا ، ط   م  أ
ك م أ   و ارات ا وا اي . 

         ا  ما   وا ا    ، ا  :أ و
     ا ن ا  اا     و

 .اء او    ا ا و ،  ر ا ا
  .وم   ن ل   وطا   وا     ن

ا ط ة  ا  أ ار  اوث.  رة          
  اا   ر ا  ط   ا اة.
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ا م :  
ا ا   دة ا   :  

- ا ا: 
ار  ، ا ا أ ح ا  ا  ا وادة  

  وا ا ،  اضل أ ،  ا  الا
از     ، وأا ي وا  ا  و ا ،

  جا  ا ر ت اا  اءوإ. 
-     رل واا     ) كا  ، اا

 :اة ت)
: ك م ة Behavior rating scale     اك  

   ا   و ك   اا   ،  هو
.ذا  ض  دا و    و ا  اا

ا    وDirect behavioral observation اة ت  
   رل واا     ا ط  ت ا

  أو أء ارات اء.
- ا ا : 

       أدوات وم ا  ا ا
  دراوا ا ظا ام  ،ا ، ا ، ما ،

ا ،ا ،  روا ا  ا ا و
. ى ط رر واا ط  

-  ا ا: 
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      ا ا ال ا  ا  ا 
Formal assessment   ا  وا ،( أدوات ا)

Informal assessment    ،(اا ة وا ا ا)
     ا  رات ا  ذ  ضواا    رات :

، ارات ارا (ااءة ، اان)، اوف، ارا (ال
ط  ، دل ا) ، ا ،رات اة ا (ا، اب)

. ه ا  قوط و ا  
- اا : 

    ،ا ا ،رب اأدوات   ا  ،اا
 ل إ  ارات اا، و ا  ى رات 
 ا) اا ا أداءه و ،اا  ا ر و اا
    ،(رة أو ، ت أو ا  ت

وم ، ا ا ا   و  اا  ا ا
ام ار دة اا  ا  ارة، أو ارة       

. ذ رة، وا إ  
- ظا ا : 

 ظا اOccupational therapist      ط  ا  
  ا ظا Sensory integrative function ،  و

ااس ا (ا، ا، اوق، اّ، ا)،  أن ك    
   ا اى (اا رات ا    أدوات
ر  أو ء  ،(رات ا اى (ا، اي،      

 ه ا أ اى    ا)، و ا    ا اا   
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       ّا ا و رات اا ،(غ اء ا)Depth 

perception.  
و   ن أاض      و ك ت ة   و

و  ، واا  ا رة ف  ط ،     اض أى
ا  ت اا  زإ و  ا ا  ا

ا  ،ا ره ا   ا أ ،  ا ا ،
  :  و أ ات، وا  ا ال

  ل اطا  ا .  
 أ م ا . 
 روا ا وو ر. 
  ا  ةا ط ا . 
 و  ودود . 
  إ ا  ،  ط  و. 
 راتر وا ةء اا  فا . 
 ا ور ا. 
    ا. 
    ااخ اا. 
 ف   ةا ا. 
  ا .  
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  : الفرديةسابعاً : إعداد تصاميم للحاالت 
 أم" ار اطل ف ات ا  ت   

      ا ا ن اء د م  ا  تت واما 
دا         "ا   أو  ص أوا   أو  أو 

(Bloom & Fischer, 1982,8(.  
  ت اا ت ولطا      ط

   ا ا  ته ا ت، وما ض وو 
   د  اثإ ف إ يوا ،ا إ اا   ا

  اطل ت، ودي ات ا ا أو ك 
        ،ا ا  وا ري ا  أ وظ

       ته ا 
 ا ا   ا
     ،ا ا ر  يا

    و  ط ر  ا
وا )Polster & Lynch, 1985,389(.  

و أ   ات    
 تا  لطا        

     ا ا ت ا
ل ة زrepeated measures      ، ار  اس   

           ادس اا   ا 
) ا ا ي وا ا  ،Hayes, 1981,195; 

Nelson, 1981,31    ر ة   سأ ا أن و .(
    أ اا   ،عا       ن ذ  س 
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 ا دورا ا ة ا و ،ا ا داد 
       و .وا ا م    ر  مإ 
          ا ة اا م  م وا ا  سء ا

ن ا     ي أو         ا ،ف 
س  أو اك ااد ه أو ، و  ن إاء      
       ا  ا ا  ة   سا

     ) ا ا إ ا  و ،وض ااHayes, 

1981,195.(  
ا  و ت ات لطا   أم 

    ت و دات اوا ا  ء وذ
  ) موا Campbell & Stanley, 1963     ه ء  أ  .(

        ا ت ا ء  ا م ت اا
أم إ ،ا   اا زوا ا د او إ 

اد ا ، ت ات لطا    حإ  
   ا وا ا ا  ظت ان ، ا ذ  م

       ا ا ا   ،ا ا ت ا ي
  ت اا   ت   لطا     ت او

  ا ا أ      إذ إن ،ا ا
   ذ و ،  وفظ  ا ا  رم ط 

   ا ا  ا ت ا  وا
         يوا ا ا ا   وف ا

   ت اا  أ ،ا تا لطا  
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   م  ن ذ ا       ا )   وف
  و ،  و (ا ا ي وت اك ا

  تا  لطا     ا درا  case study method 
           ا درا  ا  (ا ق اط  أ)
   م وإن ،ا ا    م  و

 ت اتا لطا     ا درا   ق
 .(ا ا  ) ض ا  م  

 ت ات لطا    ا  
  ا  ى و   ا درا  أ ،ا

   م ا  در م و .راا     إ   
       س واا إ ا درا   ،أ و .ا
      ا  ا ا  ث يا و ا زا ا

 ت اك ا و ،(ا ا) ت ا 
إذ  ، س  ت ا ا  ار ا  اطل

   ا و  ا س ا ار ا ت ا 
ا. و م ت ا ا   ة  ى      
 ا ا أء و ،ن ك  د ت     

        ا ا  ل ث ،    م  و
  ت اتا  لطا     ت  قام م

    ت اا   إذ ،ا تا  لطا  
        ) ه موأ أ و ا ا  ا س ا ار

ع ا ،اا) (ا ١٩٩٦.(  
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وك ت ا ا ا  ت   
  ا   أو  اثإ مإ    ا ا

         ت اا أ ،  ءما   ت ا   
ث  أو   ا  ارس ا  إا اطل

        ،اا)      اوا إ  أو ،ا
١٩٩٦.(  

  
-  ت اا  اات وت لطا  :  
١(   م ا ا ا:  

   ت اا اات ا تأول لطا   
  م ا ا  ا     ا ا   ،

       يوا ، ه أو ادك اأو ا  ا 
، أو ه وا، أو أره وا، أو ا ات 

   )  ا اا  أو أي ،ا وظBloom & Fischer, 

`1982,54-56     أ   ، ه و ض ا إذ إن .(
.اوأ ده وأ و ا ا ا  تا  

          د ا  ن ن أن ورةا و
ا    ة أو س ات ل  ، أن  
         ا  ،ووا د     ا ا
  ا ا  ى س و  ا ا ا و

  .  
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١٦٦ 

  إاد اس:  )٢
ف  اس دة م ااءات ا  ط ي      
        اا    ء  ت أو   ءإ
وا ا ، وه ا أو ات  ن أء أو ت 

إ . . أم ،ل: ذا  )   )  ا و أو أر (
  = ة = ا، أوا ل : أواا أدري = ، ٢ ٣ ،= أوا ٤ ، 

  ).Tripodi, 1994, 16-18) (٥أوا  اطق = 
         ،وا د ا ا   أن 

    م ا  س ااا  اا و .
ا ا ا  إاد وا  ر   اق         
      م ا ا   س در و  ت. ووا

ا       س ء ا   ،
ا )Bloom, Fischer & Orme, 1995 .(  

وء اس   ا  أي ل  اال،  ى 
 ط ات ة و   ال   ا         
ا، إ أم  ا  ء اس إ أم  ق          

)  در ت إواTawney & Gast, 1984,88-89.(  
  :  Baseline اي ء ا )٣

     ا ا  ووا  ة   يا ا
  مأو   ا ا د اس أ ا   ،

اك ااد ه أو  واي   ا ا دون إاث  
، و أن ن اس      او   أو  ة  

  ،ا ط   ا  ةو رة ودور رة
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١٦٧ 

      أن ا  ا  ،ا ت ذ  ف ا
        يا ا اا   ه أو ادك اأو ا ا

ا إ أ  ا   ،اب (اا ١٩٩٦.(  
٤(  :ا اف اأ   

      ق ما  افا و ا   قإن ا
   و   أن ن، و  أن ذم ،ن   

 ت اتا لطا    ط م إ 
  ط           ن ا ا و ،ا ا  ر

        افا  إن  ،ا ط  افا
ا ا ار اق ا ، و ت   

  ).Nelson, 1984,5ار وأ ا  ااف اة (
٥(  :ا  ا ا  

          وا د  و ا  
 ا   ،ا ا   س اا  ل
       ،ووا د اإ  و ،(ا ا) ا

 ا ف   ا  ا اي    ار اذج أو ا
 ن اّ–   ه أو  قى ا يد اك اأو ا

–        ادا أو ا ا م   أن  وا
)   اف ااnelson, 1985:3 ذ و (:  

:ن   أو  وا د  ا ا    إذا أم
  ا ا ادة اإ  أو ر  ا 



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٦٨ 

      ت ا ا ا   ء آ  م
   .أو أي ط  أى  اطل ت

ا اا ا  ا  ن    م: أم ون  
       ا   ى ز م  رس اا 

)Polster & Lynch, 1985,387.(  
٦(  ا اIntervention:   

  در إ ا ت ا  ا ا  أن 
    ا ا  ، أ   أي  

   ا       ا ة. واا  و
    أو  أو ا ا   وا      ف

   و . ا روآ   أو ا  م ا ا
  ا ا  ة ل (ا ا) س ا 

   اور م ا ى إ   ا اي.
٧(  :ما ا  

   ت ت ا  ا ام أ  ا
  ت. و  ا ام ت ا  اطل
و    ، أ  ور واة   ا ا اطل

       لا  م س وا  ا ا
   ا       ا  ي وا ا   أ

 ما ا و ،ا:  
  ا ا  ا  اع ات          -

 ا  ة  ي ءا   وا ،ا ،



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

١٦٩ 

 إ ا  ا ا    ما ا 
  فا . 

-        ا ا  افا  ما ا 
 و ا   د   ا   تا
    ات،  ا   ا أو   

    ا ا  فة،    ا    
      ا ا    أو ،   اءةو
         و م و ، ن ت اا  ا
ال  ر م     ج  إ إ إء مة  

  إ و  ف آ ةواا .  
٨( :تما   

     ت اا  تما  ت لطا  
) م   س اا  ا Bloom, Fischer & Orme, 

1995      ة ا ل :أو ،ر  تما  و .(
 ت ا  ،م ا       وا ا ا

 وا ط ر  ا    ا   ءما رس إأو ا
   ى  أن  ا ت اا  ،

     ا  ر ط او     ارس أو    اطل  ت
         ءام   ما ا ل. أا  و ا ا

        ا ى ا  فا   ،ا ا ا 
. ا ا ا   أو دى ا و  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٧٠ 

       ا آم اات وان ا ،  و 
  ت  ا        ،(جوا وا راا)

    ت اا  ا ا  ت   لطا     إ
 .اوأ و ا ا و و ا درا  

-  ت اا ات لطا  :  
 ت ات لطا    ا  ا

   ا ا ت ا      ا
 ه اى، وأ م  ا ا  و م

:  
١ -  :ا ا   ا  ء  

  ت ات إن ا   لطا      
ا ارس   اء   ة، و ظوف        

ا          ا ا   ن   و و ،
  ما)Barth, 1981,20      ا ا  ب  او ،( ،

 ت ا ا ا، أم ر اوق        واي رج
،   ا  اء    ت وا            اطل 

أادا  ط وظو و ا، وا   ن         
 ، ت اا ان ا ات لطا   

      ا ا ت ا  ا ه ا 
(Levy,1987,591).  

٢ - :   
  ت اا تإن ط لطا    

  ) دور  تما ، أ م ،   ،.إ . . أ



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

١٧١ 

  وف اوا ا ت        ط ه ا ن ا ،( 
 تا لطا        ا ا  ا  

     ا ا ا م إذا   أن ا     
    ا   ،ا ا   و ، أو إ

  إ ا      ،ر ا  ا ا  ارا
        أ ، ى ا ال اا  أن 
        ا ا  ن ،ا ت ا اا
امر  م ا ا ا    امت ة          

 &  Polster م ا ا  م أو إ (   أى 

Lynch, 1985,382 .(  
٣ - :اا   

        ا  نن ارا  أ  دةت ا
ا اء اث،  إن ذ   ط ، وك       
  ا ا ،ت اراب ات وطة اأ   ذ

 ا  ر ط او   ارات ا ى  أاف 
       ء، أ أو ر نا     و ،أم

 ت اا اا ت لطا   ف ن ا
        ا ف إ   ا ا  إ

  م . ا ا، و ا  ارس ا و
  
  
  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٧٢ 

٤ -    ر ءر ذج وا   و
:و  

   ت اا اتإن ا  لطا     
     ة ء    ا ا
دة  ل ر  ا ،ت    

 تا لطا       ا ا 
    م ا ا  ءأ  ة  ا    

درا   ا ا أو ه  إذا  ث ا اب   
       م   ل إا و ، د    ، ان ا ا

  ت اا ت لطا    ا  
 ا ، ر د ،  إ  

) اBlythe & Briar, 1985,488.(  
   ا را   ته ا اا او و
  ا    ة ءإر  ن ف
       و ،ا       ا  

 .  
٥ - :ا ا  ؤا  

    وا ا ا ت ا 
     ت ان ا ،وا ت اا  رما

(اء ن ذ ا دا       ا   م     اطل ت
   ا   أو ،اوا         (ةاد، أو أ

       ا ا  رم ط  ذ و ،م ا  و
      يا ا   ت       اة ا ز و ،م



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

١٧٣ 

 تا  لطا       ة    إم 
   ا   ا        ا ا  ل ا 

     إذا ا ا  أو   درا   م
   ت ا ه ا أن  ،دف اا 

 ا ا   اا      اطل  ت 
م       ا  ا وأن ا  ا  

    ا  ه ا أن  ،ا ا   دا
         اا   وا ،ا ا ا  ا

.        
 رة      اطل   تا  ات ا و

  م ا            ة أوأو أ اوا دا ا ن ذ اء ،
ااد    م، وه ا ادة  ات   

 تا لطا       ةا ا   ر ا 
   ر اظ  ،ا ا   ت ا ت   لطا  

     درا  ر   ا ا  ق ا ن ا
 واة ، و    درا ا، أ  ظر ه         
      ا ا  ةوا  درا ا  تا

  ا   أم ا و ،ا   ت اا ت ا 
   ااد أو  ، ا ب     اطل

     ا   سا  ادت ا ا ا
) اPolster & Lynch, 1985,383(.  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٧٤ 

٦ -   ا اا  ا ا ا  
:ا  

      ا ا ت ا ت اى اإ
         ا  وا ت اا  رما   ا

         اا  وا ،ا ا      
 (Bloom & Fischer, 1982,13)  ا ا  ا  أن 

    ا ،  إ ،   ا ا ا
 ،ذا م ا ا م ،    أن ن  
             ن ا ،ا ا  دة م ا

    ا  (ةا )      و ،ت اؤا 
      ز  ؟ا اد اأ  ا ا  :لا 
       أن ر ا اد اأ  ةا 

   .أاد ا ا؟
      ،ا ا  ء  تؤه ا ز أو

 وا       ةا  ن، وما ا اا  
 ت اا أ ،اد اأ ت  لطا    

 م   ا ه اا    وا ا ور ا
 .و ا     ا  

  :ا  ر ط او -إد ارس -٧
  دت ا ا أن   أن     

         ا  ا را  ة دو إ  تا
 (ا  ، ا ا ا  ر ط اوو

١٩٩٨  رأن ا ر اأ  ،ة ةه ا بوأ .(



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

١٧٥ 

      ا  أ  ا ا ا  ا
ر ،     را ا ون أن ار آوأ

       ا  ا ع وط ا ت اأد ن إ 
)Penka & Kirk, 1991, 513      ثأن ا ة إب اون أآ وأر .(

      ط رس ا   ا ا  امت اراوا
  ) ا رء اأ ظ   وا Cowger & Kagle, 

1980     ا ا ر أن ن )، أو إ ن و
) ا  ا رل ا ثا مO’Hare, 1991, 

220.( 
ا   و ا  أب اة ا  ار و  

وا ط ر ت ان ا ،ت لطا    
وود   ا  ر ط او      اة  ار و

. ه ات وا   ا  ر ط او-ارس
     م ا  و ،   و  اءاتع إإ
     رس ا أ ط  إ   

 ن ا ا ،رس   اد ا  ا-    ر  ا
وا ونطا ر إأ  و ،  ،ا١٩٩٦(ا.(   

 ت ا دات امتا لطا  :  
      ت اا ُ ت  ذ    ا 

ا وء         ات    اطل ت
     ، و دات اما  ك ا  ،ا ا

:ا ا    وا  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٧٦ 

١ - :    
  ت اأن ا  ت   لطا        

    ا ن ا ،ادا   اده    أ ا إ 
        م   ا م ر    تا
        ،ادا  ادا أأ  ت اراا

   ت اا اى ا ت اراا تم  
  إدة إا  ء آ، و ط ر     اطل

    أ ا  ن  ىت أ و ،آ 
(Grinnell & Williams, 1990,254.(  

  ر اس  ات: - ٢
      ا ا  ا ا  

ت اا ت  لطا    أنا    
اس ا     اا  ت ة  اء،   

:ذ  لو  
-       وا ،اءة وان ا  ل اطا

 نم ا ا   ،  ،ا را. 
- ا  نا. 
ر ا ا  ن ا   ا  اس  -

.ا 
- .ا  إ  ن اا 
- . نا  

     يا ا ن ا أم تإ  آم
      ا  ا ا اا  أن اا ،



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

١٧٧ 

  م ا ا  ىأ  ذ  و
        ا  ا ا  و ، أو 
          أن  ،نر ا ،ا  ا

ا) ادك اا و ا آ Denzin, 1989,134.(  
٣ – :وا  ا  

    ت اون اا ام ت  لطا  
    ا و ،  وا ا  ا  م

 ،ص  ول اا  دما ا  ا رس ا 
    ت ، و  م ه ات، 
 إ أء أى،   د ا ا وة          
اء وا  ات ا، و ا ا ن    

 ت اا اتا  لطا   ان أ 
.  

إ أن  ا ا ح ا   ا، و " ف       
   م ذا "؟ أ  ت  إ ا ا
        ت  ف إ ا ال أن اا  ا

 ا  م ا  أي  أ د   اء  
و ،ن ذ ف دي إ  ت ا دون اى        
    فأن ا ا م إذا أ ،ا ء ا با
 ت    ا و ،ن ذ   ون 

ا ا  ات    ف ا وا، وزدة د    
.ا  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٧٨ 

٤ -  :ا ر   
 ت اا ن ط دد ات   لطا  

 ورة أن ن ا ااد   س، أو أن ن  
  اظ  ه أو ادك ات  اام  ا ،

  ت اتا  لطا    ر  م
           رة "إذاا  رأم  وا ،ا
   ،س ا   وإذا ،   ،ا

 ت اا ان ا ا ،" ت لطا  
       رس ارة ا   ف      را  م أط ء إا

 ت ان ا ا ا و ،تا لطا  
   ء ا  ا ا، وإن  ه        
       دما ا أن إ .ا درا  رم ءل تا

و ،ا  سأ  ت اا   غ  ا 
   اطل  ت. ت ا   اطل  ت

    و ،   ،ا يه مأو ا    وا ،
     ت أو  تؤ   ظ ا   ت

ا ر  ،   ةوا  درا   أم  و
  ت اأن ا   ع    ت   لطا  

        ،ا ا  ر يذج م أي  
 ا  ،ا   أو ر ووا إت      

ت اا ت   لطا        را  ر ذج 
) ذ  ا اDean & Reinherz, 1986,71.(  
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١٧٩ 

   ت ان ا دأن ا  ت   لطا   
      ت اا  إ ا  ا 

 ا    أو ، فا  وا ت اا 
وا ،   ت اه ا  أن   ،دم ض 

  )  ل ك ظ ط    وا
) (ا  د ا و اPolster & Lynch, 1985,383.(  

 ل    اطل ت ال ات ا  و
        ال و م  ،ا ا   ا
      اوا  أن  ،ا اا  ةت وا

  نوا ، دازد  ا ا ر ت ه
 تا: ن إ  

 وا ا :     ا  ى أمو ،  ة
    ام   ر إ ا ل اوأن و ،ا

 ت ا ا ا ط  إ   ف ت   
   .اطل

  ما ا : ر     إ د ا ف ى أمت وه ا
              غ  قام    م وذ ،ا  را
            ا ا  ى   و   اءات اا

) Gordon, 1983, 182.(  
     ،   ا  و أنو  ت ا

  رة   ا ا  ذ          اطل  ت
)  إFischer, 1981,200 أو ا  ةد  أم  ،(



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٨٠ 

    ا   و   ،اءاتا   غ  ام
     ا ام  ا ة، وا ام    أن  ،روا 

        وم ا ء ا    ء اا
    ىأ   ء  و ،ا   ت ال اطا 

  أو  م أى  ات. 
و ا  أن ا ا دا ن     
     ام و  ا وذات  ر ذج ا
           ا     ذجه ا  ن ، ا را ط

  و   ب اا  ا د إ وذ ،ا  
    ،و  ا   رس ود ا ،ذا ا
رس    ل ج  امن إ ة ا أو  

 م.  
ف إ ذ أم    ا ا إطر مي        و

     ك ا .ا إ ا        ا طا 
           ا  إ أ وا ،ا ا  إ  ا
ات و ا ، و ا  ا واع، وه  
 ا ر   ،   ورة  ا طا

 ت، وذا          رس اا    
       ت ان ا ا ،ا طت ا   لطا   

  زدة  ار، إذ   ار  ع     
  ت ادور ا و ،ا ا تا  

  ق  ا   ار  .ا ا اطل
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١٨١ 

  ت اتوا  لطا       
 ا ا، وذ ن    ا  ر ط او -ارس 

      ات ا إ   اءات ا  اا
) اHowe,1974:3و ،(     ،ا ا ت ا 

 ت ان ا ،ام  ا ا  توا  
   ة  ا   س أ           اطل 

      ، ه أو  ادك اأو ا ا  ا ا
  و         ت اءأو إ ،ا ا  ا 

)   ءماPolster & Lynch, 1985,381.(  
  ت اا تو  لطا    ا ط

           ا  ا ا  إم  ،ا
 ا ط  ة      م ا ا    دي إ 

 اء، و إ ذ ن    اطل إار وق  
   ط  ى ث اا   ف ته ا اا

   وا ط ر  ا       اء تورون ا ا 
    ط ر  اوا -  ء ا اا

    ، رب  اأ م سا  و ،ا
    إ  دي  دة   ن سا  

  با  وم وا ط ر  ا .  
اد اول ا، وذ م ور ن ذ ار أى ى أ

         ،ول ااد ا رم ث وا  فرون ا  ر
     ت اا ان ا ا ت  لطا    ولا 



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٨٢ 

ا  ن أ ة   اول ا  ، ا أن         
ون إ    ا  ر ط او-      ارس   اون 

أ  و. و اول ا   اث ا م اة 
  اول ا، و ن  ا ا اء اث       
أ   ذ اد  اول ا. و ا ا ن     

اا  ت اتا لطا    ف
        دا و دا  ثاء أإ  ت اا
      ء إون ا    أ  أن   ف

.ث ااء اإ  
أن وك ا  اء  ا ا  ون     

   ) "ا" رت اا  ا ا  (
   ت اا ت و   ت  

، ا ون ورة اا و ءا  ر ا اطل
ا "ا  "ن أ   اء      

)Campbell, 1990,13     ت ان ا ذ ت ). و  
 اط ا  طق ا  ا ا رس ب اطل 

 ت ان ا د نأ و ،ا ق اط  أو
     ا   اب، وذ         اطل ت

   : ة أب
١.     ت ا ،ا  ا   تإم  

رس   ار ا وات      اطل 
     ا ا ر  ةا  وا ،ا

وط.ا ا  ن إ وا ، 
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١٨٣ 

٢.    ت اا  رس ا تا لطا  ،
  ،رس اا إ  أ    تا و
     ا ت ا   ت أم  وإ

 رما   ا ا     ،وا ت اا  
  ت اا  م ب اا  ت  

   ، و    ارس ا   اطل
  ا ر ورت اا  ا   يا

ا و ا م ا  ن وا ،ا ب ا
          رما   ا ا ا ت ا رم

.وا ت اا  
٣.   ت اأن ا ت  لطا     رت أط

      ر  ن ا  م ا ط  ا 
      ار ا ا ا، وا    
 ،    إن ا   و  ي م أو      
اه مي  اطق،  ا اا ات  

 تا   لطا            أ    
.ا ر 

٤.         ا  ا ا  ا ررة ا 
  ت اا ت لطا    ا ا و

          .ا  رما  ا ا
 ت اا تأ   لطا       أم  إ  

.  ط  
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١٨٤ 

٥.      ت اا   ث ات إن ا   لطا  
 ،ا ا ت وأوورا إ   ط   
       ا را  تورا   ا   وذ

  و ا. ا
٦.  و ت اراه ا  ت اا  إن

 ت ان او ،ا ط  ا  ت   
 ا ف أ إ  ا ا وى       اطل

          م ت اا  ا
.ت اا 

    ت ات  لطا     
       ا ا  ط     ا
       أو أ  ت  و ا  

    ا را   دةا   ، أوا 
  .  ،    

  
  : د فرضيات لتعديل السلوكثامناً : إعدا

ن  اك  ا اي إ
     ا ا  
    ا اما  ام ا
   ي و  اثإ  وذ

.وا دك اا   و   بك اا  
 كا ف أو إزاوإ ى. مأ م   با  
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١٨٥ 

  ااف ا  اك:
        وا ط ر  ك     ا   يا

 ا        أ   دإر     
:اف اا  

    ت ة  دة . اة  -١
 زدة ات ا ا وا    اة  -٢

ا . إ 
 ا  ات  ا ا        اة  -٣

.ا ...راا ا  ،لا ط ،ندا ،ا 
٤-  ت. اا  بأ 
   ار و ا . أن  اة  -٥
   ا   ا وا واف. اة  -٦

    اك:
  ا  اك ا ا  واس: .١

  وا ط ر  ات      اا   لأو ا
ا أ  اك  ا اج ا     ل   
    مإ  او،  أو اد دراك اوث ا

.ذ  نا  وأن       
٢. :   و  كا  

  وراء ذ اك و أن م  ا  أي أن ك 
     و   م  دهو أن م  كا

  اات ا أ   وأء و اج.



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٨٦ 

٣.    ل  و  ك  ك اا ا   
     إ ا     ا ا   دة  وا ا 

 اك اي  ل أ  اك.
  ام    اغ: .٤

أي أن ك ام  ار اك أو   أن اك       
          ظا د ا ا و    ام 

ا ا     ن ا اتا.  
  اك  اف وط اج  ك ،وا       .٥

أو ذو    ا او    اك ااد  وون    
   اف أو    و   اج.

٦.        أ ا ا ام  أ ك اا 
 ه  وزا . 

 .ا او  دور اج   ك  .٧
٨. :ج اق اط  ا ا  

  ل  وذوا ط ر  ا   لأو ا
           ا  و ،و وأ ا ا  ر س
        ة أ  وا  بأ اا  ا

  اك.
٩. :   كا  ا  

أي أن اك ن  م،  ذا م ا ا ن          
ن  إ ار ،أ إذا م ا  م ول        ام

. ار  
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١٠. :ا ا  كا    أن  
أي أن ث  اك  ان اي ث  اك ،ن         

   ا ا  دة كوث ا ا  ا ات اا 
   ا   نص ا،        ن ا 

  ا أو اب و  طف    اك.
١١.  ج اا  ادإوا .  
١٢. :ن وأ ا  ج اا   

    او ات اوا مك اا  كا  
  ا ات ا   ،كاوا أن  ا

أو ال ،  ام       ا  ر ط او  ل  
    ا  ر ط او     اك ا ن ال أو    

  ا  ف  اوف ا  وث اك.
  ت  اك: -

) إ أن ت ال  اك دة      ٢٠٠٠أر اون (  
: و  

:ة: أول ا  
   ة أند ا ا ت اا  ك ا

 و ادأ  :و   و        " اء ارات ا
 و،ا   ين اا و و، وم،
  رات ات ا  وأ ة وآداب اة آداب اا
     ا ا  ا  أط ر ة إا  
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ت        واا ت واا  وا مق واة وا
. وا ا  

:م :رل ا  
      ا ،ا را ،را  بوا ا 

ا، و اا ت وام     اطلار و
   إذا أ ،رت ا  ك  وا ن ا     

    ا  يا    د نم م مذ
  اي.
: :ا ل ا  

  كا  ك،وا  ا ا  ل و
       ر إ ا  و، ا ا  ات ا أ

ا ت ا   راتا  ا  أو ا  أو  
:ارات ا وا ،ورات اء اا،وارات   

.رات اوا،ا  
:را :ت ا  

        اءاتل إ  ت اراا  ك او 
ا أو زدة إم أو   از  اك  أ زدة رة

.ا ا ب أو اا ا  أ  
: :ج اد وارت ا  

و   ارد و اج ا  ات        
   ا   ن  ور  أب       
               ةت ا . ك اا 

ا     و، ال اة واوا وامك ا ا  ت
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     ا ب وموا ا   ج  را
           دات اا   ج أ و،ت او

ا،ظ     فا،إرادي ،ال اا،أو ا ا 
  امت.

     ،ب وات ا  ا ج ا و 
  و، وا ج او،   وف اوا
   دات اا  ادا رو،أو ا  ا

وا  .ا  
  ات ا   اك: -
١. :ه اا  

ً  وإ     ا  ة أن ك 
           أ وو ودرا و و و  ا  وأم ذا
     ا  وأم و ت وأأو    اءاتا
   ، ا ا و  ات اا  ا ط  

ام  ها ا و     ا  كا  ا   و
  اات.

٢. :ه اا  
 ا  م    اات ا و    اى ن ك 

 د ردود أل  ات  وإ     ا، وأن ات 
      ن  اك ا  ى  

 و  ذا وا وطق  و وطق ه        
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       اا   ى و م  أ م م ءا 
  .اطا وطق ا  اك 

٣. :ا ه اا  
    يك اى أن اا   ة أوأو ا

ا، وأن  ات ا واط  ت    
    ا      ورا تأ  ها ا و ،

.ا ا ر  
  ات  اك: -

اي إ  ااءات    ا  ر ط او   ج 
  ا:ك وا   

١-     يك اا   وا ط ر  أو  ا 
. 

س اك اف وذ  ت ومت  د اات     -٢
        و  ىك وا   ا     ط ر  ا

وا     ا اا   مى     ا س 
.اره وك وار اا 

٣-     أو ا وف اا       كر اظ 
        ،ث  ، يا ا ،و ر)  با

 اب اون ، ة ث، اي ث  ظر اك
     ا ا ،ا  ا   ت وأي  ء

ر ا (. 
وأ   ا ا ارد و  أن ك     -٤

     أ اف، ووا  و ا و
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 ظر اك اب، وإف أو  اك  اب،     
 وا ا   وأ.د  درا  

٥- .ا   إ وإ ا و ا    
  : تاسعاً : ترتيب النتائج لزيادة السلوك املرغوب فيه

و اك ااد ه  ا  اك ك    
) و ن  ا، أو  ذTarget Behaivor  اف (

و ن اف  أو  أو  
      كا  ا و أ

  ا  ا)Responses و (
 .س ا ا ات اا 

 ل اطا  ى  و
   نم ل اطأو ا   

 اك م ء ة       أو اا  ا   يا
ا ا م  ا أو  ، أن اطل ا  ن  
إ ال أو ا  من د وي اك  ن      

 ةو أم ه إما  فء ا   ل اطن ا :
       ن م ن ذ إ  رة ارا ن

  أو      لطة اا و . ء 
    (ا) كح أن ا ون  أن إ ج دو ل ك

 (ا) كا  وىء وإر أ  
ن   اك  أ ات ا  ج      إ

ات ا ى اطل   اء ما ط أو       



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

١٩٢ 

      ة ص  أ  وذ  تا ذوي ام
         أ   ا ك ن  و رة ط 

.ا  
 اك امم ف إ  اك          أن 

  ادا ك اا  ل أوك ادة ال ز  وذ
أو إف ك ا ل   ذ  ا ا و ل     
  اوف أو اات ا و  ث   اك ن       
      و ا   كا و ،  كا
ا ، أم   اك ا و  اك    
ا، و  اس ا ا، وار،      

  ،ك وا   ا ظا ا و  و
    ، ا ا اا   يا ا ا 
وا  ا     و   ي    

.ا ا اا   م ،  أ  
- :  كا  ا ا  
١ا) ا . ( Modeling :  

و   اك م  ك ا (أي ة   
          م مما ا ا   أ ه او ( ذج
م  ا   ا و، وا  ن        

  أو ا  ا    ا    
     ت اوي ا  و ا   و
      ذ  ا و . ا  را   أن 
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         ا  ا  ،ا ل إء اذن أ أن ا
ا ر / ا  وجا.ا  ت  

٢ ا .Prompting :  
      ت إ ة أو   
       ات اا   ،كا  ك. وا د
إ  أم ف إ اات ا ا ااة ف   

 ا  ا         دةز  ا   ،اك. و
  ات وث اك اف.

) ات اواPrompts )  ن  (Verbal أي أم (
  ) أو إ ، ت   نGestural أو ا  (

)  أو ، ه اPhysical ةا  (.ا   وا
          أ د  ربن ا  را ا  
 ر و       ربن ا
         د ا  و .ا فك ان ا 

  ن  أا.اات ا   إزا ر  أ
٣ ا) ا .-  (اShaping :  

و    ا ا ب    اك    
    ة وأول ، د ا   يا ا
         ،دا ك اا   ا اا

      أي)    ك اا و ، ا ا  ك
أن اك ا ن وا وول ا أن دي اك  ول     
           ا ا  بك اا  ب  ولو
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.ل ط ا  ن ا   و ا  
ا      ا  ا و ز إ يا وك ا ك

. أ ك اا   كا  أن إ  
٤ ا ا .Behavioral Chaining :  

      أ    يك اا ب وا ا 
 اف ا   و و  اك ااد     
 إ أاء ة ن   إ أن   اف  

 . ا  
٥ ا .Reinforcement :  

   ك اا   و ،   اره تدة اأو ز
 ات إ  ا ،  و ،و   ات أو إزا

      ا  كار ا تدة از  ا وظ 
 ،.أ ا ا  إ ذو أ   و ل اأ:  

- وزات اا:  
 ب،  ووا ا  نم وت ا زات اا

    ر اا  ا  وزات اا اا ت وا
:ا  

   ةاا .وا ا  
  ى نع أو اا  ةاا . 
  وقة االطا  زات اا  .  
- زات اا :  

           و ا ال ا  زات اا  و
  ا، اء، امه، ت اأس   اا / أو 
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  ازات ا أ / ط / ز.
- د زات :.تمب / ا  
- طزات م :  

     ء إوا ا / ا ع إا / ت اط
.ا  

- زات ر :  
و أء د ل زات أى  وامت،        

.ت ور ،ل اا ،أزرار، ا ،اء  اإ و
 : ل أمأن م  ا  

 ا أ   ا  ا  
   ي  أ ا  دي    أن ا  

  ان.
 .ه ز دون   
          أ  ا زات اا  ىاع أأم  

 زات.
 .لا ا ف مم  ا ه ا   
- ا  :  

دي  ا دور  إن  ت ا  زة          
  وس    اك اب. وذ  ز           
    وف. وا  ل وطا   أ   
    أن  م او ، وظ ا  ن أن ا
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ظ        ن أن   .ك ا ا  ا  ر
  ح  ق.

    ا م لط  ا  ،ادا  ه او
وات  ا أو أي  أ  دي ا اك     
ا، و ط إ   ة   ا داء     
      ،  ات  ا  و  أو ، ك

 .ا  كا  ل اط و  
-  ا اPositive Reinforcement :   

   هره أو أي ظز اا ذ و   كار ا ود د
ا ز اا  ل  وذ ،       

اك. أي أم  دي اك اب  م د  ة     
.(ا)           ا م :ا زات اا  ا و

     و ،        وا ط ر  ا   
 يا ا ،دوره     ،  ف  وا

ول أ أو   أ    ال ، أو        
وا ا أ   امه  دي وا ار ن. 

         ا  و م أي     كا  
    اأ ا:ا اة اا  

  .د ا زات ار اا  
   .را ك اوث ا  زاتا   
  .ع  ا   
  .ا ول ا اا  
  .فك اوا ء ت زاتا   
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  زء اإ ) اخء أو اا  ا   (ة
 .اء اأو إ  

  .با ز اأو إ إ  ا  أن  ز إا    
   .كا  م  زاتا   رب اما  
-  ا اDifferential Reinforcement :  

  و        و .ا  تا و ت اا
    أو     ا  ذ  ا
ب ل أو  دوره، أو  ه. و  ف     

.إ .... وام أو  ب أو م    
 ا  و      كا  أ ا 

"  ا أو ول ا  ا" أو   ا أى 
"  ا أو ول ا   ا" وا أ اك   
    دا ر  أ ل آ . دون  ا  وث

.رضا  ر   ت وا   
-  ا اNegative Reinforcement :  

 زدة ات ار اك  ا وذ زا ات       
      ا ك. واا ذ د ا   ة

    كي ا  ،    ك وب اا 
    ا  ،ر   ا ام  :ا ا  ا
    ا اع، وا   أ  ول ، 
         ار ط  د ط م ذ  لو .دارع اا

 ك اا  أو .ن آ ب.إ  ب  
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-  اول اSchedules of Reinforcement :  
     تد أي او ا  ا اول ا 
   و . ن أن وإ ا ن أن إ  .

 اا اContinuous Reinforcement         كي ا  ة
        و   ك    ا او . ث

:أم اا ت ا  
  عا دي إ . 
  دي إ ءام  .ت اا  و   كا 
  .و  ن  
     ا ا  اا  واIntermittent Reinforcement 

     ر ت اا    يا ا     و
.ا  

  : اق  ا واة -
أن ة ا دة   إز اك اف و ن         
        ا م   ة   كا   ا

 أم       ا    با ز اإ  ا  إذا
. با    دة إم  ة ا لء ا  ةا أ

. ا ء اإم  ا   و  ا   
- ا Generalization :  

     ر   ث     و أن اك اي 
، م (أو ك  )  ا أى    ار، وا      

 ا أو أ  ا   أن ن إمج ا ومو
.ا     كا  
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-  / ءاطا  ا /Extinction :  
 و   ارا   ن يا ء اإ  بأ

    ك أى ا ا  ،ا  كوث ا
:ب ا ل بأ ه وا ك أوا  (ا)  

            ا ( )       بأ أم
دي ا . ب ك ا 

         ل  ز   ا ا  ا دا أن
.   و ه إما 

        بأ ن ا و  سا   أ أن ا
 . و ط  

ا ا  و وا ن ا وإذا    ي  م
ت   ا ا و   إف اك إ إذا  إء  
        ا    و دره ا و ا  ا
       ا كا  ن و    وإذا  اظ

  :  أا را وه اا
- .اا  ءا داد   با  كإن ا  
  أن اك  ر و د واة. -
- .  وام وام تا إ دي ا   
- ."دة ا  وذ" إط  دا كا    
-   ه أيأن ام    ءة أة وا و ا  ك

      اطء.
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  : Praiseاء  -
  ا ط  ا   اب     
          كا  اا   رات اا إ ك. و

و اط  ا ء أة   ازات اا ء أوا .إ
وا م   اة ا  مق وا. و ن   
         ا  ة د      ا ا ءا
ا واال. و   ارة إ اك اف  اء واة 

 اك  اا  "   ا   ى اا
."إ ....  اول و اوا را ا  

  : Premack Principleأ ك  -
 ا اأ  أن اك اي ه ا ا "أو اك  

   ه يك اا  اا  "ا    ك اا" 
 David Premack" و ا اأ اي  أ د ك   

ن اات ا  ا .ذا Grandmas Law        من اة 
اة أو "   ار أو و ذ ا  ول اى  

  "ج أا ذ و أو "أدرس أو "        كا  ا و ن
و أ ك. وا   اطل  د ات      
         د  حل ا  "  ن  ا "  ا

.ا  تا د ا أن   ا ما  
-  ا اBehavioral Contracting :  

         و ممك اا  أ  بأ 
   ا  ا ا   ل  و ا ا  ا
      ا  ا  د ل  ا   يا وا
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 ا ا   أ ب. وا ا  رك ا ب أم
ا د ا ده ان  طف وا. و اد        

 :و ا  ةا ا  
  إم. 
  .ب د و   إ إم 
   .ح او ا ا ط  إم 
  .ح  و و ع اد م إم 
     تا إ ر و م ت ا أ إم

 .ا 
  .ا   و ا   و د إم 
     إ  د ا ن أنى اإذا ار و   إم

 .ذ    ك    
- اReprimanding :  

   ة اا  ا ا أ أ  ا
       كا  ا   ا  ل. وا  كا
 أو  إ. وا إاء     و ذو  
       أم  و .  اا  ة إذا 

  اب ام و  إاء   ل.
ن ا ال  اة ا ومدرا   أ ن  إ

   ا   ،ونه ا  و .ة اا
ت  و ت ل. و ن أ   ث     
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        ء اي أ ا ك ن و ،  ب و 
.ا ا  ت   يا ا   و  

  : punishment اب -
      أ  ا ا  ا وأ ب أث  اا م

        دي إ  و  ك أيا  اءإ م  بف او
: نب موا ا  كار ا تا   

    وا را  بض   :  ا و ا         
أو ا ، ا  ب، أو) لا  ك (اخ 

  ما را  با:       ا ا  ن ا 
  ك  ل ( ا، واا، وال،  

  وا  امه).
(و   اورة   ااءات    و اا اب

ا( اة اا  ،:ا  
  ك وا ا . 
  . بك اا  
  .ة و  كا  
  .با  ءل أما  
   .  با اا 
  . با  كا    

إن ال مع   ات أ  ال أماع أى       
أم   ك   أن دي إ ت ر ارة     

:إ  
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-            ا إ  دي فا      بإن ا
    ك فأ  ودون أ ا   ف ال ا

.ى اا  
  كا م دي إ ا إن ا     او اا ا

     .ك أ و   را  لطا 
ال ا أو اب ب  ان  ذ اع  اف      

.ل ا ف   
       لدون ا ت ااا   با   ا

     أ  ا  ر     أي دي إ  ف إ 
         أو أ  با ول ا ا  فوا ا

.را ام  
  ب آد أإ   ب  ي  ت ك إن

  م   ل اك ا   اب. 
-  اا اOvercorrection :  

   ا إر و وا را  ب  اا ا
 إزا ار اي    أو ر ك م ك          
        ر  اا ا  ،ىرة أو ، با 

:   ك م  ر يا  ءا و ا 
  ر          ،  ن  ل أ إ ا  أن  

      إ ا ا دةإ   ا   ا أ  يا
     .ا  ا  و  و و ا و 

ار ا و إر ا  د ك  ر    و
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   ك         أن    يا
. ات  ت رط ا  

-  ا راNegative practice :  
          ل إر  ا  كا  با ا ولو
ا  اار د ذ اك  ر (وا اب 

    صا   و ت اذوي ا  اا
          (ا  ،ظا    دات اا   ا
وا ا ا اب  أن ا ا ا م اي      

    ،   ا  كا د ءأ ا  
        و .ا ر ا  كا ا د  عا إ
ا أن ك ق  اع وار ا  ك (أي  

  أم   وث اك). واع   وث اك.
- (اا) ا  Response Cost :   

  اءن  إ  (ما را ) د     ا ء 
  . ادك ا    ةازات اا       ا و

اا  ا ان  ا أو ة از أو       
.أو ا ،اا أو و وف اا  

  : Time out اا، ا ، اء -
          ا ا  و (ما را )  اءأ و
ة وة   ا ك ااد   اس  ن   

 . ندرة ا  أو          أن ذ  ا و
     م ة    ا     ط  يإذا أ  م

      ندرة ا    ن وا  آ
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    .    ن آ  سوا      ا  ا كو
:ء وا    

  .وا ا  اع   و  اءإ إم 
       إ  ا وا     ا ن ا أن

 .  أو ا  ة 
     ةة و ءا  ١٠أن  .د 
  .را  با  كا  ءا   أن 
  ر ا اروا ا اا  ا  أن  ع

  .ا  اء 
  : أ اا ا   ح   اك

  : Consistancyات  -١
    ا ،ف اا  ضك ا ا ا 
     ا  ل ص ك ا    أن ا ا

اطل  ن    وة       ا . ا أن
     ذ  ز   سا  أن رد ا إ را ن ذ ا
اف، وإم إذا أردم  ا اف م  ا  ه     

.  
ن  أ ار     اوت اي ث 

 ،        ن ا ، ا  وا ا  و
       إ ا   ك، ورا  رد ا  تا  ،ة
ا  رد ا ا ا  ط اا   ذ اك   

 .ا  
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   ف اطل ده ام" ن  "ن ق      و
    م    ن توا   و .
رن أن أ.  ا  ا أن  ار اق   
    ذ ل و  م  ل أنطا  و . وا

 م  أن(أوا ب أو اا) ن ون   ا  
     م أ   إدراك  لطا   ك. وإذاا
أم اح ا ا،إ ام   ان   اك         

  ا ه ة.
  ار اك: -٢

وك  آ ر ا  و   اات ث     
 و اك  ك اي ر    ك، اب   

م و  ف ا     ظوف دة.     
  ن ا ، أو   و   ا، أو  ر 
     ا  ه  ت  .ا  ز أ   ا

ا ا  ن وء   ل  ك ،      .ا ا م   حو
  ،، ا  عر ا و      ا ا  

      و ،ا   ا   .دئ ن  
       كر ا إذا أ . ط إن ا ا إ 

ة ط م ا     كا ا ز ا   ك ن 
      ا ا اوف اظ درا ب أو اأو ا ا  

  ض  ا  اذ ات   اك.
   اك  ا . اك: -٣
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   اك: -٤
ج ا م أي      تا    ا  ك

      م اك. وث ا ذاو و و   ا . ةا
 ا  ا  كا  م  فا  
       ا و  ت   ا اا  . ة أ

ول ا.ك   
٥- :ا ا  

      أن  ث أن   بأو ا ا  أن 
        ك  ا   ث و .   
           او .مات أ    ن أ أن  ب

      ك اا  إ      
.  كا  دا  

٦- :اا درا  
إن اك ا    دا    ا. وا           
            درا  او . ك ا  دي إ ا اا 

 .ء اإم ا  ك ا  دي إ ا اا  
 ان  ا  . و  ال،  دي إدة   
  ب ا ى ا ا إزا إ د ن  ثا 
  .ك وا ا   ا ا  ا .نا ذ

       كا   ءا     راتا   
.ا  
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   اف: -٧
       إ  دف اا و .  ادا  فد ا

اا ،         .ت او وا وا ا  وت  إذ
 ن  اب أن م   ك   اطل   
   زاإ  ى أدم ك إا ف ذد أ 
 . ا أن م م  را   ف و و آ  

  : راً : ترتيب النتائج خلفض السلوك الغري مرغوب فيهعاش
      ا ا   ج اا  وة اا
        و   ل ةق اا و وأ ا

) ٣٠   ( د
   ر ا
   و ا
    ء و  ا

   ل ذ . ا 
ا   إء   

      أن  ا  ذ   و أ  أو أوا   
ا اج أ ط     “  ج  ات 

ا.” 
اف  ذ ا  ء ا ا و  د   

و وا ا داء وا ا   اا  ف   .
  ا         أ ا دي إ م  رو ا ا 

.ووا ا  ا  
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 كا     إذا ت ا ر اإ
     اات و  ل  وذ ،ا  ف
 و ) له ا وث ار دة و  ك ا 
      أن     ل) . أول ا  ت

    ال اة ا      ط  و أن 
   أ   رات“   رة وأم    أم ”

، ي أن  ط   ا و   ر     
.  أن ط   ا  

و  ه ا     ط  ة   ا، و 
أن ا دا  أي ك        ا  م ذوي اطل   

ر  ا  و ة ة  وز ا د و  ل      
     ن اء ا ف  أن ف ا ه ا

و ات    أو  ل و ر ال اة      
.ا  

          ا  أ ج ان ا ه ا إ 
      دودات و د ات ذها      .  ك

            و إزا  ك   م ا  ن  ط 
      د لا  و   ك   م   ا 

ا)      ن وج– ( .  إن ا
         و     ج
     و  ط     أن أي  و .ره ا

  : ارن م  وا  و ك ا   ا أ



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
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،  ا    اة   اك ا واي  .١
ف واا ا ن ان   درا ن ا وان . 

٢.      أن ط   ت اا  
         أم    ت  ه و  ن أن 

. وط 
  أ  ك  و وا  .ول .٣
  رك  ار اا واا ا ز .ا دع .٤
٥.  أن  لا  م ة م  .  
٦. .ما   توا ارا  
٧.      ا وا ا اا  ا  أم  

.دا اوا اا إ   
  :  ات اا اا ا ا -

 (ااب)    ا أ اك ا  
ات اة ن اج ا أ ج  أ      
(اب)   وث ات ا ا  .ن ي    
ك  ا ا   ة  دي إ ا  ار       

.ا   ك أوا ا  
-   ط: ب اأ ا   
  ا ا  أن  .  ب ك اا  
          وا وأن   و    أن ط  أن 

.ر   
 ا أن  ا      ا ر  إذا   ا اا

 اك.
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 ا أن  ا     ا ز ك ا إذا ا أم
      م  ط  زة ا أو ا  
   ا ا را  و ، ك ا    ه 
   دي إ ا   ةت ان ا و ا 

  .اء ا إ م
  :  ود  -

     بأ ا  ط  ك اا ام  اا  إم
 ا أن ن اب      أول ة و دة  ن ا  ال.      

   ، ك ا  و د م وأن ا و ر
 رب اا  أ ا ن  و أن   ا

ا ا  ا ة. و ذ  ا أن اار اد       
.ر داد ب   

-   داا  :  
 ا   نو  ا أن  ا ا 

  .ا ك اار اوا إذا  ا    ا  ط
و  ط و م م  اب و وأت

      ا   إ  نج و م  و ا  ا
 ةا  ا أو وا       ر ا     را 

 ا  .   ا أن  وده    نامر 
  و ط  ف       أم  و ، 

ه وا     ج أن  ا ا رب اا
أم أر  و ل ش  وأن اد  ي م . ه       
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٢١٢ 

ا أ   اطل  ظ  إن   ء       
 إ  ط ااب واب ف  ات اة         

  أ م ه ا  الا و  ل اطو .ا  
         ا ك و  ا اأن ا   لطا

ت ا ج إ اه ا :  
ن إ ردات  أ  أام      اطل ا -

    . ا   ام       دون لطء ا أن ث أا
  زات او ا  ردات إ  إذا أ 

    ل إ   ا م  إ. 
دون  أ إذا   أاف ة     ااطل  -

    إذا  ا   ا اف طأ   .  ”    ل: ا
          ن وا ا  ا  عا م  م ط

 م دي إب وأ ا م  ة أ. ” 
ن إ  ر   ب    ااطل  -

. ا   ا ا ا زه وا 
ن إ ات ة  ام  ا       ااطل  -

.اا  أو ب اا ط  : ل .   
   داخل الفصل: أساليب تعليم األوتيزمعشر : احلادي 

     ا إن أ
        ق اا ول و
 ا ا  ت  سا
      ا أن  س . 
    ط  أو وا ا ط
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٢١٣ 

أو  .    ا إ ب ر أو اءة ب ر       
        ع إأو ا ا ط  ا  صب م اءة أو
ة  أو     ا  ط اع وأن  

  . ا  ا    زرارا  ا  
  اس  ا أو   طق ا . و ا أن        
    ق اا   قوط ا    سا

      .        ن    أ 
   ا   ا و . ا  أن   ع إ

إذ     ا   –  .  اب 
    ا ط   أ  ان  ، و أن و و

          ا   ع . وا ط  ا  
 ا ا     م ءا أ  ا  أو 

 . ا  
و  ط امن  ا   أدا  أي ض      
   ا اا م  ا . و اارس  
دة   ا ا (اع ) وا ا) اءة ب  

     ان ا وإذا . (    در  ا  ىإ
        ا ط  ا )   رة أ  ا

  .)رس م اب أ  اد  ى اة
        ا   ا ن ا ا ا او

  . را   ا  وا ا     ن ط  إ
   ا  ن ط ذ  وا . را   ا ا
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        ا  اد اا   .  ا   
 مف أو اا   أ  ن ا ا ن إ

ا أ . أو ا اأو ا  ن إ  ةا ط  ن 
ا ا ن   ات ا   ات أو       
ا أو ار أو  ا ا . إ إ ذ ن ا ن 

  ت اا  ا  ا ا ن إ  ع   
ا واة وا وا . وو أن ااد او ن 
         ا و  ب واأ  د أ
          وا ن ا إذا   بأ  ءا

ن (ت أو ون إ ا (ر ا ) وة ا 
    ن  م ءس واا  ن اإ إ ت) و

  ة. 
   ة ورة زا  وا ن ا وإذا
    ن  أو ا ادا ع إا و  سا

  ا ن ا إذا ع أ   زء وا  ار و
   م أم ذ    زرارا  دراج وا و و م
أو  ر او و د  ط  ا ن اد 
           مإ  أن   ه ا  ذ 

 وإذا ا         قا  ط أ    ن ا
      ق اط ن أ   ق   أو ا 

ا (اق) ا         .  ل أن ن  
     رورةة و ض أن ا  ()   ر

  م و وا)    و ، ( ي)
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٢١٥ 

( ،       ىإن إ ( ) وو  ع ا ذ و
ات ا ى اطل او  ا دا ة    
  م اع و    ا ا .  ءا و راا

   ا   وا ط ر        ن ا ذا .
ا ،        إ و ا ا     ذ أن 

 أو و  أو  رة  و  س . وإن  
   ط ر ا         مإ  أو مإ  اك أ 

     أن  وره او . و ت ا إ
أداء ا  ار إ إ .  ا م  ا أن ّد          

 وا ط ر  نا   ل ار د ا ط
ورات    ا  ر قا ط وأن را إ ا 

 . را  ح وا  ا ا  او  
  :األوتيزم برامج التدخل التعليمي لطفل الثاين عشر : 

 Î§¿nºA KÌifNºBI XÜ§ºA:  

 ء ط ازا و ة اا  دة تا  
 ااز إ ا اد   ،      إاز ات  ، اذن

اذن اا  إاز 
  و ت اا
 ا  ا س إا

 . وا رذن اا 
وا دور م ت  

  ىو ،  اذن اا أ
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٢١٦ 

      تا  ل      ط إ م ط
.  ا   

          ا  مو ط   ه ا وإن
  با  و ا ،  ا    أول 

     و ا ا  ن ن ا ا  دي 
 إ ا  ا ا  ا وم ا اسامل 

  ا واا   أو ام  إ          ا و
و   ، وإر ودة  ، ون  ادات ا ، ي

     ت   و وات واا   
ن        ون وا ا ا   ة  ، توا ،

  وا ادة .
و    ص ان ا ه ا آراء ا  و

        أو ا  ط إ ) ا   
  ج        مق ان ط و ،(ا ا      

 ء ى رة ا  ت و   أو    ط
   ص اآذان ا إ     ن

ا  دي إ  (لد) ر    دةأو ز ،طا
    أ ث اا و ..م   أوا ل ا 

       ا ا  ك م ،ا را
ون ه ا أو رن    ، م   اث أص

ث اا  إ         ،ون ن أور افأط  
     ا   أ ا دو   و .ا    ا لا  

 .ه ا وى ل  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٢١٧ 

- : ت ال اا  لا  
  غ  ءا أ  و ،    

اوا ،     ت ا ت اا  و
 . همى ا  ت اا  ان   او م  ا 
   ودة ا .

وا ن أ  أو  (م ) و ازدادت      
ا ار  ا در ،     ب اأ  ت اوا

 ا   أو  ن ،    تا  ى وا   
. ؤه اأ   

ا ل ا    ات ادر  ب     ن و
  اتات ا أ م إ  أن صن  ام ا

      ا ا  ت ال اا   لا 
ت أما م ، ا ا  إذا  ت ا 

 ا ات ا أو اتا  و ا .  
ا ر : ا اا  

   ١٩٨٢           ز أط  ار  ا م ط 
 ا AUDIOKINETRON    ت ة  زا ا وام

      ل امد ومم  تا  ا   وريا
. ت ا   ا ء مإ  

ور اا ا  ر  ا ات       
    ا  نم ل اطى ا ا و ا-     

 -    ه واما ت واا-  ت  -د
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 ب  -اا-  ا ت و-     نم ا
  ات - . و زداون و ز وا  

ا    ااتوم ار ا   ة        
      ) اتأ إ   ذنا   ت ا ا

     ت  ن رز  اا   (
AUDIOKINETRON     ا  ى وذأ أذن إ   ت

. ى ا ز اا   
  فا  زا ا     راتاء او
          يذن واا  ا ا أو ا ت اا

 ت اا     ا أذن    إ  ء اأ   را 
        ت      ة ا ة   ا

.  ون   أي  م   ةو ا  
 Î¿Í»§NºA W¾BÂ�ºA Ñ³Ìj�»¯ðºA :Î 

 ادهإ  ص  م ام  فو    اض أنا
        را   ت و ا ا ا أو ط

    م  رة أو  ى أن أو اprofile   د 
       را  رة   ت ا و ا و ا 

ه ا        د  س و  ًءا  وا ا
ارات  اه   ا ا و ا ن   

 ا م  أا .   
   وا ا أن م  م  ا ا  ةوا

و ا  ا ا ا           ا   
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٢١٩ 

ا ادي  ا  أم و ت  و طق ر و 
   إ   ير اا      
    اه و ا ر اا  و را   و وا

 ه ارات  ا ادي         در    رة
ر أو ا ا و  إذا ن م    أو   
          و أم  أ  و و  ىت أإ
     ا م  أن    وا إ  ا  

د  ا      ا  ا   ا ت ا 
، او  ر  ءا ا  و و ه 

    وامذة و ات ا ا      أو  اءإ  ا
    ما  دي ا ته ا و ا  

 و طق اج  ات ا  أ  ا م  و 
 ا  ل دون   اأ  و ا د  (م، اويا

١٩٩٩،٥٥(.  
Ñ³Ìj�  sNÍM:  

 م » «     ل اطا ج و م و
    ا  ا ات اوإ

    ا ا اا   
   و . ل اطا
   ا ط  ه ا
 و مرث رو  ات   

ة او ا   ف
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       ر ا  ف، و ريو  إر ذا 
     ا ما ا ت    .ل ا   ط  

        ا    دات اا   و 
      ل اطا    ة  ا وا

   ادة  م   إ ا  أى. 
    ط م  ز طو     وا م 

 أو اك،  ،     أم ز ن     
 .ط  تا   دي   جا ط  

     ١٩٧٢  » إر   «و طر ا ام ار 
      ا   ي م أول و ،رو رثم    

 .ا ا    ا م   
      ا ا إ  ة ات  ما ا
 م ا ا أو ا  ا اء ن  ال أو  

  ا ا  أم أ ه ا أن  را  ب
          با ا إ  ام ما ا ا  . و

 اد وام  » «         ط    ا 
ة  را ا وا وا وا و ل       

 .رو راتا  
 ا    م          ةا م ي وا 

        ما ا أ .و و ا  ا
 ٣-١٨  م  د رو  ا  أن  

      م اغ وإء ا ا     د وظوإ
    .ا  ن و أن  
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 م ا » «     ت واا    
           ما و .ا  ا  ا  ا
       اثن وان واا  ل  ه ا

       با  )          ؟، أ   ض أن  ،؟
     و.(م  وا اب، از اا  ،؟ 
ا ا  ل د  اول وار وام ووت    
  اا   يا ا و ما د أ لام

   م  ه   وا   م ام  ن ه
  ات: 

-  .و ا 
-  .دا ت اا  وا ا 
-          اث اا و ما وم ا   

 . 
-  . م  لما   
-  .ا    
-  .ا  توا ا    
- .ظا ا   يدراك ال ا  ا   

        د   ا ا    ته ا و
   ص ا داء اأن ا ا  ا أ و 

ون  ن اطل  ت    ودر  ن 
 :  ا ا ا و . وا  

   رو د.  -
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   ات.  -
- اول اا  
- ا   
  ا اي.  -

و   اي   رات اا وارات     
 و وا ا   درارات اوا ا  درات ا

 و.درات اوا  راتو ا   راتو
 م    ط   ات ا    

  اا ا  لطد ا وز   .٥-٧ا     لأط
  .ر ةو ر  

أ م اف »  «:  
١.  . ديا ا ما  د ةم 
٢.  .ا  رات ا با 
  و أ ا ا  اك. .٣

ما   دئ اا :   
١.  .رات ارات و ر و ر  اءا  
٢. ا ا  ضإن ا .ا ا    
٣.  .وف واج ا  ا ما   
٤.  . وا م  ر وا   ما   
٥.     دةوا را أم  ا ا اا

  أب اات
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» «ةودور ا :  
     ل   د  د » «  ونا 

  ا أ  ا اووا    د  د
   ل»  «        ا أ  ا اون واا 

  ىو ح ا   أ ا ر ذ و
ة  دور و ور ا.و  د  ة ت      

   ا را      و ،أو ا ا  
 :ا  

١-      ا  نا  اتو  ر ورش»  «
 .ا   ت ل ا   

٢-         ق اط  را و او ا ر إا
ر اا  ء  رة  ا  ة. ا 

٣-              ةوا ا     راتز
 . ا ا ا و 

٤-       إ وإر ا  د  ل ا  ا اا
 .أ  

  و ا  أ أن ف :
    ا اي و  ؟.  - ١
    و اا ا ؟.  - ٢
٣ - .ل واا    
   ي اا ا؟.  - ٤
   م ا ا امم؟ -٥
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  ا ط   ا ت ال ا و
      ط    ل اطأن ا  وا م

» «      وا  واأظ   د  
 د ا او دارس اا  ل دطء ا  و
 أن ا    إ ان ؤ اي ن  ال 

 .د اا   
    م ا  و»  «     ن ام

ا ص ا ا وا  ت أ ت        
        ا ا ا    ا و ا
        إ  ل اطا   ،ا ط  م

 ،ا در م  
     در   ونال واط       او  ءذ

       ا ا  و ا  ر ا ن إ ر ا
       ، ت اا ر  ،رات اوا وا
          ت اى ا س  د   ا و

    ، ا ل  ا ا       ا إ 
.ت ط    بوا ت ادر   

  وا       و ل اطا ج و أي)  را
 ا ات اوإ Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children. 
   ز طو م       وا م      ط

      ،كأو ا     ا ط   
ن ط ز أم  ،ا  ةا     جا
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           لطد ا وز   .ط  تا   دي 

اا ا ٧-٥   و ،ر ةو ر  لأط
  م ا ا تا   ط .  

         م      ط م ه ا زو
وا  أو اك       ط ا           

ج   دي   ات  ام و إن ط ا
   )   اا ا  لطد ا وز   ط ٧-٥( 

  واة و ة  و   م      أطل
  ط   ات ا ا و  ا ا         

  ام ماإ ا ا      ا   اد وام   و
     ا را  ة  ط   –  ا–

.رو راتل ا و ذ ا ا  
إن ا ام   ا او و  م اة         

 ام ا       ا  ا و  و و    
 و ر د  م و إد وظ   و  ا أن  

  ف ااان :
 .   و وا ا   
 و   .   ا اا 
 . ا اا   
 . ل و اا   
 ) مما ا ا م  ١١٧، ٢٠٠٥ا(. 
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j�Ì eiÊiË® OmB® Ñ³fast forword: 

  م  رة و
اوم  ب و 
   اى اي   
    و و با 
  ء با م 
    ا ث اا

 ج ا paula tallal       لطأن ا  و    ى 
  اا  دل   ارات ا       ا اا ام

  ل ة ة .
     ا إذم  ت و  مة ا و
 أ  اب و  و  ات ادرة  ه   
ا و ا ام   م وا  م ا و اع و         

مه و  ض أن ا در  اس  اب دون       ا
ود ا  و    ان ث  ة س ى    

 ا) ول اطا  ما ا ح١١٨، ٢٠٠٥(.  
أو و       .ا  ت اا ى أث إ م

اطل ا اا ام اي       ار أن
     دل  اا      ة ل رات اا

         ت و  ما ا ة ة. و    ،ا أذم
        درةات ا و ب وا  أ 

ا. وا ام   م وا  م ا واع     ه
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٢٢٧ 

و ض أن ا در  اس  اب دون    وامه،
 ا دو.           را ا  ا  اوم

 "Scientific Learning" ا ا "   طل   ان     

ا  م ط  Fast For Word،     ره وا و
رات اا     ، ىأ ا   لطى ا

    نا   ي. وا ا    نم ا  ث 

 م وإن ، ول اطا  ما ا ح ى س ة
 م    زدة ارات ا             ك روات 

   .ى  اطل
 jnÍ�A ¼uAËNºAfacilitated communication : 

           و ا وت ا   دة اإ
ا اا ط        وا ا    دو 

  ا   وا ا  و ا  ا و ط 
ا أو از اص  
ا ا و ة   

. ا ا  
 و    ه ا 

 ا إ  و 
و   و ا ا و  ا ا ا ه        

ا ،   ا أن ا ر    أ  و زا 
      ا  و  ره و اط     ف اا

. وا   و ا  و  ى و ه ا ل ل ك ال 
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٢٢٨ 

 ار م و    ن         ا أن ا اع    
ا    ا    دا   

)اويد ، ا٥٧، ١٩٩٩(.   
      ، إ ا  ه ا  و     وو

     اس اأ  و ،ا ا و  

 ا ر اف ا     اط وره 
 ة     أو ا  رب أنا  أ و ،آ

 درة م إ ا ا  ا ا ا      و ،
 ا  ود  ا او. وا م   اق اذة،

 .ه ا  ت  
 ه ا  إى ات ازة ا ص       و

ادر  ا اي أو   ى ود و  ج        
 ود   إ  ة ا ،        ا  لا  

 ا     (ا ا) اوا أو  ا
  ذراوا ا      ات وء ا  ا

 ت اس أن اأ  ُ جا  عا   ا  وا ا 
   ابإا     ر اا  وة ا   اوا

  رات ا   ا ة امن ا ذ و 

         (ا) ا  ا  اا  رة إ ا  دى أن
 . و  ا اب ُ أ   رات ا     أن

  ه ا         ا ا و   إ
   وق دو إ ُ  ذ ر أو  و ا ا داءا

   . ا اااداء ا ون 
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٢٢٩ 

اا  ا اك   طق ا واج    و
           ل  م ت ل ذا أردت ان يا
  و  ه ا م ل اذاب وا   ا 
 و ا   وا وا وا  ل     

  ا اذا ن اا  ح اح  ه ا  اطل. ار 
وذ ن اا   ا وا و د اد 
  وا ووا وا وا ي وال اا  
       اا  ر ل ر كو وا وا ا
         أ عا ا  ا   را ا

ا ا (  ان    أب )          ى 
       ل اا  رةا  ا ا   ةا
       ه واا  تا رو ا  را ل إما
     ا   ام ت اآ إ ة . وإاد اوام

وا .رع واا إ ا  وم را دا   ل  
       وا ا ط ي ما ا  او

 ا ا    ا ، ذا ، وذ   و
      ما  ي و    اول ط 

ا عا  ،    ن ان  يا ا او
         ل  ولا  ة ة و ) م 
       و م رة ا)  رة ن ا ان و (ا
 ة) و ان ن ر  ( رز ن) أو      
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٢٣٠ 

  (ر)       و  ةا ر أا  ا
.  ي اا ر اوا را   

و ا ات   ط ب  ه    
ا  ال و ه ات أن ا أ  و ه   

ا اي   و وأ ا أ  ا  ط ال   
    با ا   م ا وا اا ر أ أ.

 :  
   ال : -
 ت أو أات أو  ا وا ، ارة إ ار -١

  وا أو د ي .
  ا  
     
      
    أو   ر  

٢- . رة أو ا ء أو ال اا  
   ا أر 
     أر 
  ا… ا 
  درةا   

.  ام ل اأط  ن راتإ و  
- : ا    

  إار ت "آه" .١
٢.  فار أه ، إ" "اوه" "ا"    
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٢٣١ 

٣.  ف اا   ارإ  
  ار  م أ و  ات  .٤
٥.  ) ةوا   ار طب) -إا  
٦. )    أر (ا  
٧. . ا  رات أ   ورات و 

: ÏiËnNÃ¾ BÌiB¾ Ñ³Ìj� 

م أول  )١٩٥٨ -١٨٧٠ر ري (
إ    ا   رو  اأة 
 ١٨٩٦       و ،

       أط  اض ا
   ، ادوا ا را  و

       .  ن  أ  رات  لطا أن أو وأ 
دة ا ، و  ذ   رس   ا و

    ت اوآ ،ذ ل اطا  رة   
            اءةل وف ا ارس  ر و ،ا
       ا ل  ات ال وطا ط    

ا  ( إ     (دارا، و أ  أ
       ا مأ  ء او وا ا  ا
       ر). ةا وا   ا  و

  )٢٥، ٢٠٠٢ري، 
 أو: ات ا وا ر ري :

ر  ا ا       وا ،ا ا اا  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٢٣٢ 

:   
-  .و ا  وا ا رب : أو اا ا 
-        ل  : ا م  دراك واوا ت ا 

    ن؛ا   ة اا ا  دا  ت ارموا
  ه ا      و ،  ةا  ا ا أ

.ًو و ًو ً ا  
-         ه ًم ن وذ :  ا  ر أ إ

.ا رهوإ أ    م ا 
-       ةاد وا  ة :      ادء واا

) را ا ا     ن١٢، ١٢-٦، ٦-٠-
٢٤-١٨، ١٨   ا ا   و اه ا و ،(

         لطا  ا  ا وا  ًأ  اًداة إا
ا). ر  ا و   أء  أو       ل

  )١١٨، ٢٠٠٠ري، 
: و ا و ا     ا ا :م  

ا ا اي   ا ا  أن ن دًرا   
أ  ً اطل.. و ..؟  ل ارء  ق         

   و ى اا       ن أ  ف او ،أ
          ءم أدت إ   ، ل، وطا ا
 ا و  اارس   ا  أم  ث        

  )٦٣،  ٢٠٠٢ا  و ار).ر ري،
    ةا ا اا وإذا أردم      م ا ا

أن  ار و وً  ا ، و"اح اي"      
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 ا طل اا   أن اطل اا وذوي     
        ن و دا را  ن  مء اا

ا  ن  ،واا را  ء ىأ و اوري ا
  ا  عا او ،ت    اوو رو  ف 

      ا واوا ا ل، وطا  تمف إا
       اا  ً ا   ،ا ط  أن

   ته ا و و   وا ،ا رل ا
        ،ا  ن م ذ ق أو أ  وة ا ا
  ن ا   ادة ...  ا ا  اي       
 أن  إ ا     ن  ًء          

  )٨٧،  ٢٠٠٢ري، اذ) .ر
         ا ا  عم أم  ري ر ط و
          را ا   و    و ،ا
مت ض إدل مع  ا م  ا ، ودي ا  

     ال، وطا    إ ا   ل ا  
 اء   ان   وأتا ا    ري 

ا  أ         ه ات وده و  
 راو طت  ارا وا بة واا   

و وط ا    ا  ا  ا ا 
  ا وإ  اوإ  مو و و

 ط  ، ).ا ٦٠، ٢٠٠١و(  
      دوا م  ًرا ا     ري ط و
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٢٣٤ 

أن  ذا ه  ا ا وه إ ا ا ادئ، وى 
  ا  وري  ا ا، وذ  ل:

- . رجا  ا ماد واا  
-        وذ ،  ا  ا 

ط ،اس  أاب ا و ط  ا ه. (ا 
 )٦٥، ٢٠١٠ن ، 

-  ق اري:ط ى وا ر او  
ا  و م ري   ه ال  ارواح،        
 و أم  ا  اًرال أطن ا  اتا أط و
   ا   أو   ا او ا  ا

    ف    ا    ت م أ ؛ و 
  ري:  

  ا او  ا   اد : ود    
ا)، وإ  ا ا        ة    (دار  

        ت اادات وا ا ءار أا  ل  ةا
و ،ا   رة اا ا  اتا  سأ

ء  ر    ات ا و  ،ك    
  ،ركه ا ض و وا ا ح و  

  أ  امن   . و وت ري         ض
  ن وط         ن آ م  ه ا اأن ا 

   ن أن ط وإن ز ، ان ا نن او
   ، قا ا   و ،  لف ا 
     ت أدم  ن ذ لطن ا ً ن  
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٢٣٥ 

ن م ا ا اي دي ورة  ء       ا؛ 
   ل اطا    ا  و ل اطا
أى  و ر ه و  اى ا)ر ري،      

١٢٣، ٢٠٠٢(.  
  ة رو  ل اطا   و   ًداا

     دة   و ر رد، وأن وإ ط
    ،    أي   ومو ا ة 
         أم ن و وا ط ا ا إ  وأدر

      أدى إ  ،م يا ى ا  ا أمر، وا
        و رات أ ذوي ن أط ن أم امو
اح، و  م ه ا  أن مف  م امن         
اي   ت    روح ا  ، أ اطل  

     ط  ًري أ أو .أم   و  أم 
             ،اا    م      ُا
م   و واا   اا ااف وح امن،     
           م لا    را ن ا اا ا ا ونو

  .)٣٦،  ٢٠١٠ور اا) ا ن ، 
-  اف طري :أ  

:   لطا  ف إ ري إن ط  
 وا أ) اConcentration & independent : 

          ا   اًح أ أو  أو  ول أن  
أ ادة أو ا أو ا، وإذا ا أن  ار ي    
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٢٣٦ 

دوات ا ا ا  ات اا طل    ا
    دواته ا  ن ف لطن ا   ا
ء أم ون إاف أو   ار، و  ري    
  اا   ا  لطك ا   ات ط

 أدوات      دوات ا  م    أ  
          وأ  ل أمطه اذ   ء لط وأ 
       دوات اى ا د ن  ة؛ ق 
 اا و ن   ، و ري      

  ات   أم  اا    ل لطا  
 دة م ن   ، و وم ون  
ا وادة، ون وم ون  دا أو أم ن     
        ه ا  ري أط و ،ل ال ا  ذوا

   اNormalization        ر أو ا ا ا
.ا ه ا  ا ا  

      درا  رتأ  وWood sklar ,Caitlin(2007)  : ان   
 development for autism children at the اطل اا  ري    

Montessori           ري   ى  فا :ا و
       )  ا م ال اطى ا رات ال  ٧ااط (

  )  راوح ا ٨-٥ذا     ان  ت اات وا (
. ال اطى ا رات ار اري ط 

 ر اب) اFree Choice : 
    أن   ا رأ  ري أن و
   ،را    إذا روم   ا ل وأنطا
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 اة أن ار ا دي إ   ال إرة    
    رس أنا و ،اا       وذ  ر اه ا

  و  ادهي ا ة  آ إ و  ا  ن
  ا د إ  ط  داةا  رس ،ة  
ة  ك ا  ،ا ة ه ود اارات،  

 ادها ا ِ  ذا     و ،آ  ًم داةا  م 
 ا أن  إء ا رًًا م   أداء  ؛ ن       
  ء رسا  و ،  ن أداء ا   را ا
    ا  و ، ا ن ري أن ذ 

ك ا .ادا ودر  ًدا لط  
  : Rewards and Punishnentج) ااب واب 

  ارس ا ر ري  ا   ا؛      
  اي  ط    إ ا ، ورأت     
  ف باب واا   رت اري أن ا

 اطل  راد  ، ااب واب   ن 
ل ري   ارس  ر ري م إذا ا ل 
    لطا   دوات اا  ف م لط ا
         ،را  ا  ي ا أم   

ي أ   اوا ار  اة. وو ر     
» اء ااControl of error «. ذا ءه وأ ا    

  : Miss Behaviorد) ء اك 
  ري    ءة ال ادوات أو إءة   
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٢٣٨ 

 رق ارا  ،ن اا ا واظ  أدوات      
  ا ط  را    ا  أن ا  نر لط 

 إ ،ذا  ط  ر ا ن   ن 
ا ا دة    اء ده، وه ا  ن        
 أو و ،مأ   رسأن ا  ا  ، ه ا

 ن ن ه او ،د  أ  ا ل ا  
       و ،  ا أ ى و  ا 
  ه ، و ذ ف أ ا  إ ون ت أو ل.

  إن ء اك  و م ري   ً إ أطل    
  ، وو  ن  ارس   ا  أن ض 
            ك  أن  ل، وطا  و 
   وو أ م  رسن ا  و ، 

   ادوات ا  ت ا اا؛ ن ن در
  د أنو ،ا  وا ل ا همف او وا ا
اطل   م ف ون   ااق ، و ا 

  ااء مدًرا    ى ارس.
-  اFantasy: 

          ا لا ري ر و
      ً ين واا  ي ريل ات ااا
ن  ا؛  ا إن ان ى اء وال،  
و ل ة ا  اع ان أن  أء ، وإذا   

ر     ، ام أن  لطا أن م 
      ا أ  ،وا ا  را رم  ة
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٢٣٩ 

    و   اف إا   ر وا  ا
 ،ا  ) ٤٧-٣٨، ٢٠٠١(.  

  ي  :   وآراء ر رو
 ا ا  ا :   ) أ

      أن  ا  ا ري ا ر 
           ،و رؤ  ء ا م   ا
        ا  و ا   أن ا ا ا، و  أ إ

 ا  ااء   ا، و      اي   أن   
    وا ب ار اظ   رة ري  ا ا

:  ؛    
  : وا ا  

        إ    تا  ن ء ال اطا 
م و ام  ا   ا وا وه  اك وام  

 وال.
 ما ا :  

    ذ ت، وه ا   ل اطا 
اطل اء ا  ب  ء وال وار      
اا واء  اء، وون أن    َُء، و ن 

 ون ر ون داً أن ُا وون       ء
    عل اوأ ب واا  ءأ و ً وا

) م أ  ا ه ا و ،اKimDeokhyo 2009,107(.  
و أ  ر ري  ا إ أم  طل       
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٢٤٠ 

ا ر  و ا، وه اات م     ن 
 ا ،   م ى ا ا  اع ار      
 ا  و ،آ إ   وام ا ا ل را

  ل ا وا ا   ا ا ب  إا 
و  ا ول ا إ إ و ا ًم .. ا   
      ا ا مو ، ت  به ا أ   
     ، أ  أي  ط و ام و     أن

و (ا) ءة أو اواء أو اوا    ق وطا    
      ق ذو نم ا    اء اا

  .)٨٨-٣: ٢،٢٠٠٢(ر ري، 
  ا  اطل :–ب 

       ري أن ا ر أو .. ا   
 ا   ً   أظ  دا    دارس اا 

        و ط  و ت اع اا   ق، ور
          دي إ  وا  را  ون أن ءوا ا ا 
م  ب ؛   اطل ة  ه اا، ون      

 ل اأ    رد   أط  ةت اأظ و ،
   ،ا ا  راا  ٌ ك  أم ا ًوأ ما 
    ن      و  ءل أطا أ
      و ،ا  ا ا  ط  كو ،ا

     ذ  ا     وا ا   ا ه ا
.(Rodriguez, Linda, et. al., 2002) 

      ا أو ا ص اا  ا   إن ا
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٢٤١ 

و  ك أي ء ، و أن  م ، ول         
ا  م  أن  ن: إن ان اا      ل

ط ا؛ ون ن ا  و  ا، ون     
   ن أنا و ،وا ا و را اا
     ب اص أو ا   ل؛طج ادون إز ا

      م  هم أ و ،ة وا    وره، و
           لا  دون  ر؛ه ا  ا
 أم إ ا  ا ك وم أن  م ا ه، و ا
   ؛ وذب اا    اه، و و   

  ءو أ   م   ا ممل اة ا 
         لطا و ري ر و  م  ، ور
        ف  ل اه ا ،اً ً وم   وإ
    م و ،دو م  ةأو ا  ن 

 أت و رة ا ن أمو ن إ  ن
و  ة ا ا و امم  أن م أن  
     ً من إ أن و ،م  ىوم ة ده ا
       ً أن م  و ،وا ا  و   م ا  
       ر)اً ار  ا ى اه ا ل  

  .)٢١-٢٠؛ ٢.٢٠٠٢ري 
 - : ا اا  

         ذا ا    ري أن ط ر أو
           ه ا     وا ،ا   ر اا
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، و مك اطل أاًرا  ، و  ات   ه 
     ، م و ا م أم  ا ،ا 
             و ، دا    م    م

     ا   ا  وء واوا   لطا  ،
 ل ر ري  ا ا ا ل  إذا ن 
   ظ  ا ط    ً" :اً ا أً  نما
        ونك اة وا مما ا اا 

      اًرال أطك ا ون أنو ،ذ   رة طا 
.ا ل إ ا  

       م  ًراأ ( ،) ت ىم و
ا  اطل ار، ل ا م   اطل ار      
           ا   و ،ا  دا  ا 

  م ا ول           امج،  ار 
ط  –و و ن  ب  ا   اة 

  ء  –      ل اه ا  إذا  ذ و
    ، س  تام و ا 

  ر و ذ        ء  أ   دا اد، و
      ط  م    "أن "ا ك، واا
 و م ا  ً اا ه ا و  إل       
   مطت اح  ا ا   مطت         

  ن رة واوء   ا ض ا  ا اا 
            و ، نإم مو و ا   ا و
 م  ،  و وط ة  اطل        
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         ه ا  ا و ،وء واا  ى أ ن إ
  ا ا ط       إ  ه ا و  ا 

: ر   
 : ا  

    ، ون م ي ا  "ري ام لو
ك ا ون   ا ً  ط  ادة إذا ك    

م ا ،عا  ت ً او  ون   ا  أن 
 اس  ه ا اة ج وا، و   ا      

  رإط  ر ا ا  ون ا   ون  او
ا   ت ا  ،دي         ا    ات    

 ر)"إ إ ت اطريم ،١٢٤- ٢٠٠٤،١٢٠(.  
 :ا 

      ا  أن   وريا  ري أم ر ى
   ًن دا أن  ؛  أ د   دون أن

 اًن أ  ذا ا ب ون اا  ة    ل
  ؛اا و ا       ا   أن 

     إ   و  صا  ر  ،و دو
ات  و  اا، إمً   ا و دة          
       ا ر د أن ا ره : إم ض ا اا 

 ومه:  ا  ك داع أو          وا و
  )٨٨-٨٧، ٢٠٠٤إ ا)ر ري،
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   ا : -د
     ل، وطا أ   ن رأن ا ري إ ر 
     ،  ا  ازط  او   ثن ا أن

   إ  ، و       واة  ار  ى   
      أن و ،    و ت واوا  ذ
     و ا      دة اا م ا  ا
اوت وال واراء ا  واء ا   أن   

 ن  ا  را  لإن ا  ؛او 
وا ى ا، وال   ا وامء، واث اي    
        ءإ وراء ذ  ،  ن أن  ا 
 طل  ا امه و ا وات و ما        

   ء     )Gortz-Dorten, Anja; Dopfner, Manfred 

2009:173-194(.  
       ث؛ وذا أ ا   ري و ر ر
      ءأ و    ةل اطا

را     ، ؛ وذ م ى أن أي ء  ه اء وي د 
 أ   ار ا طل  إن ود  ة رد     
         د م رس  مإ ر ا ل وطا
      ر) .   ذا   ه ا  دوإن إ  

  )٦٧- ٥٢، ٢٠٠٣ري،
-  ل :اطا  وا  

 : لطا  وا دئ ا  ري ر رتأ  
-        و    زات   ور  اإن ا
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     أو ا ظا  ط  ازات واة، إن اا م
 . توا ل أم   أن د، وا  أو 

-     س طأ   وإن ج ا ا  راإن ا
 ا م  ن  و  وي ا ل ه.

-    زاد  قرا إ ا د   ل"؛طا "  ذ وا
    ً ا  را  ن لطن ال وطا ط
         را  ادون ا لطن ا ذ ًء و دا

  .)١٠٤، ٢٠٠٢ن  ا ا  ا) ر مري،
  ا : -و

ا  ا اة   ور ارادة، ا ن ارادة      
د  ا  وا اة  أن دى ال     
     و   أن ا   ا ا ل، إمطا ط

 .م   
  و ر ري   :وك ث ات  ا أ

١.            ا  ا ا و ،ه ا ا  رة اا
   ا  و ،ا ا  ا   ا 

. ه ا ا 
٢. . (أو)  ا  رةا  
ة  ار   اق وا ا       أ أل ا ادر .٣

.ا  دةوا 
     ن ذ    أو  م ا ر ع اوإذا أط
        رادةا    ا ون إرادة، وا م ا
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ة ، وإن أر أماع ا  ال  ا  اراد     
(ر  و أو اات  ا وا   ا

  .)٩٦-٩٥، ٢٠٠٢ري،
  ا وارادة : -ز

   ط ل وطا  رادةة ا س   ا إن ط
        ،ة ا ط  ىرادة أا   و ،را

 ر ا      ا و ط   ري ا
ون   ، اون  وء، و أن  ط  ص      
   و ا ا ن أ ت ون وا و  ءا 
     ة إرادة أ كا  ر لطا أظ دوره، و  ط

    ا    رةرادة وار وأن ا       ا  ا  
ري ، ا ر)٩٥-٩٤، ٢٠٠٢(.  

  اة وا : -ح
    ا اة ووا  ً ن ا أن ا 
 ا  دا ا ل و ،م د ا   يا ا

ا     أ ات إا و ت ام ا دا  اع
.  ب  

       ا ا و  ةد ا ا   
   إ  وم  ه  ؛وض أا ا ل إ 

     أ  ن  دة ر  ا ،
      ًك دا إن  ا  طم ا  أن  وا
         ذ  ا ا ت دورة وإذا     ،دا
        اًداإ  ورةه ا ،فان او ا  افا
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 را  أن    ،ة ا  ط ف أي م
   ، أو  ار   أم ال طا  ل ي  أن

ا  دور رس ا ري ر) ،٦٨-٦٧، ٢٠٠٢(.  
- : ا اا  

 أن مل إن ا  ا اي و من واي ق          
 از اة،  ا أن  ا  إ ى       
          ،ى أ إ   أن  و ا اون ا 
            وإن ،   ن ت ه  يا وا

    ا        اً  دا  ه اوف اا
         ،ًو  درةأو ا ا  در  ً
        ا  تذا أ ،ا  ً ه ا  يا ا
       ز أإ  ا ا و  اا  ا 

ا ط     و    وا ا    ةوا 
  ا  وا اا ا  ذ وم ،وا ا  
     ، يا ازن وان او ط  ء 
      ن دة ً  و  أن ا ن و نا

،      ك وا  درة أ ا رب ا او
اوزان،  مى ا  ا ا و  إً ا  اء  
      إ  ًك أ نء، و  و ازم  ظول او
     ً  ا    َض   ،ذن ام ى

      ا ا   ة ا  ذ  ، ب م
       ا  ىا مر، وا     أن إ ا 
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 .ا  
-   .وا  أداءه ا  

-  .  ةا   

-  .ة وا م و   أون وا    
  )٦٥-٦٤، ٢٠٠٢(ر ري، 

) ان  ٢٠٠٦(Vivan Wai yu و   أرت ا درا ن       
     اا ط  ما اما   رات اا 

 Montessori school of music for children and its influenceم ري   

in emotion sides development for autism children     ى  ا: و
     ال اطى ا ما اما   ري م 

     ا مو رات اا  ط ١٥     ذا ط
       ري م   ت اوا را  

 اما   وا د أوو ال اطى ا رات اا
.ال اطى ا ما  

  ت ري وامه : -ي
     ة ا ر  ر هما    ا

   فا  اس واا  و اوا 
وا  امه ا؛  اامت  ت  وذات أان         
         وأ ،  اتوأ ،ا  
       وف اا   و ،  فا 

. وا رب واا  ا ت أاءة ووا  
  و ،ا وي واا ا  ةوط  ك
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     ،اا  ل او ا  رةا  وأن ا 
   ا ه اب ام ف ةا   ً أن  او

  ف     نو ا ا   ةول او  
وت ، واطل  ن     ا و         
     م دا ام  ك ط نو ور اح وارا 

-    ٣م وا ام)ر ري،   
٥١-٤٧-٢٠٠٣(.  

:   و اس ا  ري ارس  ديو  
ا ري دراك ا  ا  ل رت         -

        دة وا ان واذات ا و أدوا    
 ا ه ادوات     ل رت       

    . 

 ا  اا ااس ى ا وازر اي      -
 .    ا وا ا 

-        ن أي  ا ر ا ورة ا أو
      ،ت اا  إ دي إ ا را  اأو ام

   و.  درال اا  

-          و  ًم   ء اا  م
       ءا   ءت ا ن ري؛ وذ 
    ة ت وأدوات  ري ر توأ ،ا

. ا      

-   ر م   دا س إا    ري
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        س إا  رل اما  ا   رج
.  ت ارا د وا 

-      طا   ري وأ ر   ى  ال و
  وا    ،ا  )٥١-٥٠ ٢٠٠١-

٥٢(.  
  ات ا ن  ري: -ك

  .دا ا  طا ومً ري أ  
     ا    ةو    ري 

. اوا  ة ن و اد اوا 
   ل رات ا نإ  ن أن  ري 

  .  
 . ل وطه اام  ل اري ا   

: و رو   ا ث كو  
١- : وا ا  هو ، ورا  

ت ا  أ       ءن ا   
 ل ا ا  ، ا   أن ن        
          ا ل، و ةء و ي  ة وو و ا
      او  ا ا  ن أن ا  ء م

و   ور أ . وة  ؛  
٢-         ردة وان اذذوي ا ا  لطا   أن

 اا وا  ء  ا :ج ا أن ن       
     ، و  لطه اب ام  درةة و
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      اح أما  ذ  ن ل، واطء ا
. ا   ون ل اطف اإ و 

٣-     أن  وذ ،وام ا    ةا وا
       ،ة اا  ترا ط  لطه اوام ظ اإ
 و   ا    ا أن ن  ا 

  و لطا ما   ، ريم ر)٢٠٠٢ ،
١٠٠-٩٧(. 
W¾BÂjI pB®Ëº :Lovaas  

  س ج طق اط  ةوا
      ،ن ا و ،ا  

       س أمأ  ا ا
  ا ا ث  ا ك  

 وا    رة ك    ،كا ا ةا اا 
ا   ه ا و .  Ivor Lovaas ذ اأ ،

  ان ا (  أس (رم  ا   س 
واج ا   م     .او را وج   

  ا     ا اَط   ا .     ا و 
     ،ك اب اار   أو ، ك  

  )        .  ك   (  إ  أو ، ل
      ه س وط      طا ا اا

   ٤٠اج ا  ،     أن   ة   
  اع، وة  دة. 
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 ن ؤهس وز   رب اا و  و ،ا لطا
ا م و ،ا و   ؤام    ،إ

  ج اا ا         اا  ا ا و .  ة ع 

أاء  ه ا. و ه ا  ا ما رع       
  ا اد ا  ات ا     اج،

   .ج
  و ا     أ  س م  اا  ا      

   اك   ا اا  و  ا اطل

 ، ا و  س  ا    ء  ال  أا  مأ  و 

وا ا م  ءب أا ا ،ما و    ر    

 رم  س  ساو ا   أ    ل  ر    لطا 

ا. 
س أ و ر ٢٠ ط  ة ١٩٦٣و    وا    

   و  م  رأ     ١٢ – ٥   ، نف  و  
اا ر  إا    بأ    كا  ا    لطذوي ا 

 و . اات إاء ك   اة ا و ا اات

  ك و اءات  إا      ونا ،نو  ا  م 

  س ه و  ادإ م) ج (     ة 

را  راتدة اا  ارل ا إ ن درو ا م 

 أى  إ         رات إ أ   ا ارة

ر ان و د  ف ر  ل توا .  
و   را ل اطرات اا و ا  و   

د ت إا وا ا   ه ن  ن  ا    
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   ا ا ا ف أ را  دإ   

   ا  ا  ر  لطو ا   ن  را   اا  دا 

ا م ن    ان را   ط أ 

    ا دا ا(  ط )  ا و

ات ما إ ا ا   ر ا   أط أ  

  أنو اطل   ا  ان م ا اة إن

   ا    م   ا  ا واس ا  اء دور

     و   ن  ء  اء  ر     إذا ا  امس 

ا.  
  :ا  س أب

   ة  س    ا  ا    ل     

   د  وك  Applied Behavioral Analysis" (ABA) ا  اك 

   س  أب  أو م  إ رة  ا  ا  ات 

 اا  اا  وا    ا  ا     كو ا 

 تو را  ا،  و  ب  وس  أ   ا 

 ا   ا    ن    ب Let Me Hear Voice  يوا   

و  ط       ا  بس  أ . و  

م س  را ا: 
١.  ما  ا    دةا    قط  ا  دان و ا  ا 

را  ا  ان ا  ا دا  ا   

 ا    دة  او    ا     و    ا 

ا 
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 اي  ا  ة  در ا  و ا ا ا ان .٢

    ل  ا  ف
٣.     ا   ان    ا  ا    ر  نج  ا 

   اردم  اذا   ا  ك  ج  ورة       ك 

 ك  ا اك    ا ا  امه ك

   ج  اا   ن  ان  ا (40)    ا   

را  ا راب دون ا ات را  ا را 

 ا  ت ا 
٤.     ا    راتا    اا      ا   

 دون   ارة    اي  ا       م  ارة  ان

را . 
 : ا اى   س أراد ا ااف

  :  ا ااف  س أراد
-  ا وا  رةا اوان و او ا ا وا ا 

 و      )ا  (اب  اا    و ا  و

 اة. ر  اج ى
-  ا ما ا  ا دة و او ا ل  اا   

 ار ا  اوع  ا ى  و اان
- و  ا  ا  ا    ا    اطرات  و اا   

داءة (أ  با ) و  ل ا و   

   ا  اد     ا ا ورش ل  ااف ه

ي اا   ءا . 
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 ا  ا    واة  ة  أ  ن ام  ا ان 

     اا  ا  وا      م  ا  ات 

 دت و  ، ا  و اا    اءات  وه ا اف ف

   إاءات    ا  إد إ ا اك   اث

   اك        ا  و    اب    اك 

   اك    اك    ا  اوف   ل  اب

 . ا اك وث او اك ب  اب
 و  اات  ه   ا ا  اب اك ثو

  ف او وظ د  و    لا    او ا   

   ث  ا  ا      ك  اب اك و اب

 ز اي اك ان أي اام     و اي اك

 لاره ا  ك وي اا    ا ل  اره 

  ا م ي ب أو .  
   ٤٠ا  ار    س  م  ا  اح  ان

أ و   بأ  وا  ا ا  ان  بف  ا إ   

 ا ا  ى  ا      ف دة  إح  ز  ا إ 

 ى  ا    وذ    ل  دةرة  ز  ا        ه 

 ا  و    ب    ان  و  ة  لأ  و  م   

ا  ا    ل    ل  ا ء  إ   ،    

  . و  ف  ا رات ا ا ارات
أن و  جا      ات  ة      لا 

 ا  س  م  ا  اس  ا ر مأ
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 و ا ة م  ت و ا ة . و  

 ا    راتا  ا    ا    أ    رات 

  اذا أى ا ة  امل م  ا و اون امه
   درا    ب  هام  او ا  وم   أن  ا   

  ا ا . 
       ك ا ا اا ان

 ن  و       و اة  ر  و  ا ت

 م  ا ا  ا   .  ام   ا  ما  م    ا 

ا   كا  با  , ز  و ا    ا  و 

 واة      از  ار    ان     ا ن

أ اا ا   و ا  ا  ل ا 

   ر    %٨٠ ق ( رة ان ان .   ا امت

(ا  ان  ر     ث ا س أوام ،
و  بأ راذ ا   تمك  ان ا   ا  ذ 

ا ي اا  ه ء  و ا و ا  ل  م 

ABA   ان  اا  ا      ا ا  ا  او ا 

  ار  ا  م اطل  و.  ا ات
 ا  من ا  دا  ما   ا    ةا     

 ا.  
  و    ن  ءا  ا    ردة  ا   ا)  ا 

 ا  (      ر إ  ا  و ا  ا   

 ا   ار    اا  وه  م    و اا  رات 
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را  ب إذا    . و ا  بي اا 

 رها م  ن ان ك ر ا و   ا. 
   و    إا  اس  م ان

   ات  ي  راو    ع  أم        ا 

 ا      أ   أول ن ا   ماي  اي

ر ا  ء  او ا   إ     ادا و    

ا  ء  ن ي اج ا ا  ء  اءةا 

 ت    من  ا  اطل       س  ان اب  و

   ء    را  ا  وا  ا    را 

ا  س   تة اا.  
      ذو ن  ا  اك        و

 ار     و ا ذات اات و ا اطل ك

ا و ا ا  و    ا    تراا  أ  را 

ا   درا  وا  ب  اأ  ا   و      ا 

ا ا ا (IEBI)و     ا    تراا   

   درا    أى  درات وم س درا  س أب

 إ   ا  د امه   و، وف

 ام   ار  ن  و    , و اة أاد و اء

 ا انم در  ات اا ا وا    
 اا  ال  و اا     أن    د  ا    را 

     ر       ان       و 
 و ا  ا  و اء    اون   و، ان ر دئ
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 ا  م    و ا  و اة       ام  و  اي 

ة و ي اا  و ا  ا 
 ا  م  و   و ا  أر ا د اي اس ان

من ا  ا    اا  اا    ل  ة 

.ا 
   ا  م  ام ارك ا وع اا وف

ا  ان  او  و ا  ان        

 صا ا    ت   ا ا.  
  : س ا ا ا و دئ

١.  اك إ ف(اا.( 
٢.  ات و ا ا و ا ا  ا  كا 

 .  ا ا و اف
٣.   ا ت إ  ة. 
٤.  س م ار و  كف اف اا و  اءا   

ا   جا. 
 ارات  س : -

:ما  وا ا 
  .اي اا  ، اس: امه رات  -١
 .ا و اة و ا ت :ا رات -٢
  . إت  م  ات : ا ا رات  -٣
،     ام  أل  و ا : أد   ارات  -٤

ارا  لان اوف اا. 
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 - ا  ا-  ل  ا :      ات  ا  رات  -٥

 .ا رات
ا ا  ما: 

 .ا داة ا اي اا  : امه رات -١
 ا  ر  ا  ار  م ، ا    : ا  رة   -٢

 ت
 ااص        أوا    : ا  ا  رات   -٣

ف اا  وفا اطا ا   ل  ان  ذا ،
 را. 

٤-  ا ن ا رات   او    ور 

 ء  داءدل ا تا  ل ا ذا . 
   د  د    ا  و ا  : أد      ارات  -٥

ف ا    وفا  ة  اة  و اا   

   و أ  ا    ور      وفو ا  را   

 اطر. دا ن ا  اء
 و ااء  ي    ا  ي  : ات  ا  رات   -٦

ا اا ا. 
ا ا  ما : 

 ام  و اش  أء  اي  اا  اار  : امه  رات  -١

ا.  
 ا  و اان    ا  و اة  اوا    : ا رة  -٢

ان. ا 
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   اف  ات  ث    أوا    : ا  ا  رات  -٣

ف و أف و اا  ا ا 
٤-   ا :    ا  ام   فل  ا       

    و ال و ا وف. إح  ا ااث

ا. 
٥- ا ا :     ص    
 و اوف    و اء  ا  اذج : اد ارات  -٦

 ف و ار     و ا  د اات

 تزن ذات او ا و ا ا    ت     

 ار. إ   ااة
 .ز أ  ز  ات  : ا ارات  -٧
٨-   درات ا  ض ز و  ة ءا. 
       ات    اور  : ار ااد -٩

 و   ر  ه      دى     ات
 . ل

 .ا  ان  : ات ا رة  -١٠
  و  اا  ا  دة  اوا    رات  و اا  وو ا 

و ا  اا     را    ات  ة  ةا ب و 

 ام  ف  و ط  ا و اة م   اج و دي

ة إ ا   رات ة و  ا  ر 

رم  ر  أماا و، ا ة  ا    دا 

ت و اا ك و اا ة  و اا     
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ا بو اا موا ان ا دي ادوات اة اا  

 ه و ا دا دة  ا   ف
  ا  اج اات إى و ا اا  و 

 تا و ا ةا    لطا  ان ا   

ط م ذا ا و ا  ا     ام   

 إى     از  ازات   ااع  در  ما ان

  و ا    اطل  از   ارن  اات

 مء  أي او ا و    ن  از  ان اا  ا  أن ا 

   ءا  س .  
   أد  ا اطل  ا س  ان

 ا بو ا ذ    ل    د    ا  رم   

ا و ا ا   س  عل اطا ا 

 ا ا  دون اد  اف   امج      ر  ا 

 أ  و  در  ٥٠-٣٠ ل  ار  اء  ى أن  ،اة

  .اد اطل أداء   أداؤه
  س:  

 ا س ا  ا  ٣٨ ا طمو   

 اذا   ٤٦   ا  و    ن  اذا ا  ٤٠   ا  ار  اطل

 و  أطل أم    وا  ى ك ن

 را ا  ١٩ ء ط   ءأ رك اا 

 ذا . ا ن ك     ءأ    ا    ا 
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ا ا  ل ا  و  ا و ا ا  و  
ا ط ١٩ ا.  
   ا   وط ١٩ ا    ت  ١٠أ  ر 

و أ ما ٢١ اأ مدي اا ، و     ة  ا ٤٠ 
 ب أ وا ا ) ( ة زادت  ة او 

٤٠٠٠       ا  ا  ا      ر  ا 

   اره ت  ١٠  و أ     را    رة  وا 

ا ن داو را     ل  ااو ا  ص  اا   

 راا   م م  ٢١  ي  ط و  ا 

      ل  تا  ه  او  ا       
راا ا ا اس أ        ك  فا   

ا ا  ا و ا ا وو ا  ما    ا 

ا  ام   ق   ا  ا وو ا  ما   

أ  رات ٧ ا او ا   ان ا ا 

    ا ا وا .  
   ا  ٣٢ ا    ا  ا  ل  ن  و

ا و, ا   ءن ا IQ=53 ا  ا  ا 

   ن  ل  ا  ا   ا  ٣٥  ا    ءن  ا 

IQ=46 اد وا  ادي اا     م  ن  وا 

    و ا  ا   و(  ي     )ا  ق 

 ر   ا    انو ا       )  رةات  إه  )او 

ا ا  س  ا        ن  جا      ل 

   ,  اطل  ا ا و اوع  ار داا
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ء  ار  أول  أطاو ا    ر        أ 

را ا وا ط ن و     افإ  را  
  اب  د     ء ا ر    م     و اوع 

   را )وا( . 
  ر را أ   ا ا  دةز تا 

ا ،و ا وما  انو ا و ا ا ا 

  ا و  م  ا  ا      كك  ا  و ا 
 و ط  ا    ا      ا  اك  و اوان 
ل ان م٤٧ ان م % ا ) ا ا )ا  ا.  

ه  و  ا     ث  ت  أ و 
   ورو  ط ك : ام  ف اي و اا ارة

     او ا  ا  ا   ءاو ا  ا   ارة  اوا 

 او ا    ءا   او   و    ءك  . ا  ا   

ي و اف  ا    ام  م   اا  ا   او   

  اف.   ارض  ارة د  أا  اب

 اا    ا    ا    اف ام  وف ات

او ا طا  ،    ا ق  اا    ا    ة 

  % ٨٥و  اا رة %٩١   ا تا وث

ف% ١٠٠و  اا  تا.  
ا ا ا  ا    ا    م    او 

دات اما ا و ا راا       ا  ا 

ا:  
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  ادون  طل    ار  او (WISC-R) و  ار 

 ا  و     ف   ادون  اطل  ا ,  د  ف 

 ا     اس  ا (Merrill-Palmer Pre-school Performance 

Test) س و   سدات ور اا PPVT س و  و 
     (Leiter International Performance scale) س  و   س 

 راتا ا س ا  درا و  :  
-    ا٢٩ ا     ل  أداءطاو ا   و   ا١٧ ا 

 .ت ار  ا واتدا ه  أي اا  و  أداة
 وإ  دة     ة      ال  ا ارت ان  -

 .ا ا  ة ا او  ا و  ن
 و اس     را  ا  ا   د ك ن  -

ا . 
   و   ا م و   م اوراق  ان  -

       ار  ااد  ت     ك  ن 

 ا    ن  و  س  م   ر  اطل

 م او  م  ك  آو  ا  ط  ما    س  ٧ 
 .ات

ÑÍÃJºA ÑNIBRºA Structure : 

     را  ا ا
 ل اطا ر  ا

و  و ،  ما
   : 
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١-  رس اد اا. 
 .وا د ت -٢
٣-       د مو          ، ةت اا

 أو ا ا ا     ة ا   ،ة
   در      ال إ ا ا  ت 

ا إ   (ا ) ىأ إ ا. 
  ا ا       وأدوات ل روأ ا

 .ا    ةنو      ،اثا    رةا
  . اد       زدة ا  ا واد

 : اث      ء مإم   ،اث ا و ما
 ،را      و ،طار واا ا 

         يا ا ،ر وا    دة از. ك  و
  : و  أماع

 أو : ما وا        ، م  ا ر   ا : 

          ول ُ  ول   ن أن  وا
 .م  

م : وا ام:    وم ا دو  ا  ا
  ا  دي، ارا وك ا اوأ .يووا   

ت اا  ا ادوات .واا و  ا
          مو ز  إم  ،ر   إ  ةا 

و أن   أماع دة  ااد، اد ا، واء        
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 ا    م  دةر. ووا ،ا   ت اض أن ا
دوات ا .  اضا ا و ،ة أا: 

 تا  ا  ا . 
 ا    وا ا. 
 را ت وا  ا. 
 ا   ا  ر  أ . 
  دا   را. 
 دل واا   ا . 

   ا مأن ا   زا   puzzles وفو ،
 ،ء، واا،اءة او ،وا   ا اوا

 حو    وا وم ا د  ا.  
În�A ¼¾B·NºBI XÜ§ºA : 

وا اج ، Jane Ayres  أول    ا اع  اج  
  ج اا   ذ

س أن وأ   زا
   و   ا

  ة ا ادر  
  ن و ا   ر 

   ه ا م أو
) اس ا ،ا ،ا ،ازن، اا ،  دى إ  (وقا

اض ذاه ،أ    جا  عا او ا،  و
ازم  ا  .  أم  رة إر ا  ل  وطا
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ااازن اا    ل اون أُ ن،     أم 
أث  م وا و  م ا ا         ك

ال اطا  ت او.(Parhame &Moilloux 2001).  
 درا و   أ ) وةان٢٠١٠ا (:   م 

و اا    ظج اوا ا    
   إر ات   أر    أواو  ؛ )ر ذر و  أطل (أ

  راا  ات وا    ا ا   ا؛ 
     اا م       دا ا   ا 

 ى واا م ؛  ه او:  ا س ا)
وس ا اCARS،   وس  ااPEP-3 ، ي 

داء ا    واذ   ات ا اد اإ
 اCONP،    ك  سات  إواء اSelf-Punishment، 

       (ا س او ااب اا   سو ،
ا  و   يوا ا،   أو     ا ا ت مظ

  رت ا     ت  م  وث ما ا 
 لطا  ا اما  روا ا  م  ا   وثو

 ا اما  و م ،   ا و      وث 
ا اما إ        اسا  ا ري وا ا  

و،  ز إ أو. ما   لط  
  م   ارات ا»  ان  ت دراأو

وا  ااب ا ل اط «  أ    م  
 رات اا  وا  لط، ا مو  ٢٠  ط
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وط حأوا ما  راا أ). اق، ٢٠٠٧(.  
ط ج  ا  ا ا        أث و

 ا ع ا  أو أ  ت اج ك     
 ا   و ( أو وظ) ا  أ 
     ا  لطا  نا   وا

   ج       رات ا   ا ا 
  ا ورات ا وا    اى .

 و ه ات   ت أى ج ا أو        
            ر  ا و ل أطوا ا ي وا

  إ أداء وظ دة .
ت ان ا  اطل ث   اع    و ا أظ

وأ  اا ا   د ج ا ا  اج   
    م    دل دا ه ا  و ي او ، ا

      ا  لطع اا    م ا ا
   اف  ت اج .إ م

          تاا  نم ل اطى ا رة اى ا ان
  ل اطى ا را م  من ا ا ا

   ا  أ  ءى ا ن  ه ا ،  و
ن ت ار ا   ، ذ م   ء اطل

،  ا  و ه ات  ارة  اس وء     
اب ات. إم  ة  ا     ، امه

ا  ات ا وا  وا  ت  
    ه ا  نرا  . ر    اا ط  ة
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ة ، او  ذ  وا  تق ور طوا 
  أو اطل.
ن أ     ، و ا   ، ان اطل

        ا ان   طو  ة وامن وا
ا ا ا   ازداد      اود ا وا   
ه ا ر را اور      ، واا   اج
أم  ا وام ، ،.   

از ا   ذ  اج ا، و  أس أن 
ا  درةا ا  و  ن و ،    

 ،ا ،ا ،ا ،اس ا ) ه ا م أو ر
اوق)  دي إ أاض أو. و اج             اازن، 

   و ه ا             ا  و .ازم  ا
  اون أ ول اطلا   ،ازن اا   

  ا م  و وا  ك  أم   ا
          ذ و .ول اطا  ت او

ا ا م   اطل او  ،      ات
  ء وأ ة ذا     صج اا م     جأن ا ور .ط 

 "" أ  ا   ا اوا ا را
  .ا     ادة   اق
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¸n�BI XÜ§ºA ÅBzNYÛA ÊC : 

         ُ  ك ة أن  ن جا    ا
 دى إ  ازن إم    ىاب اام    و إ

  ال        ا   ازنا  اما او ا و
را ار    مد او وا ا 

  . ث اا  ن ا ا ف
    جا  عا او    ط  

   ق      اإط  وءا 
      إ ج ا ف و ا  

أ و أن  (رس ........اا،ب،اا) ا
 أن  أ ا و  و ن    

  ا  أن و  ا 
ا ر   وا ة (  و ٤٥ا   وا د (

و .ا ا ا  ا ا لطا   ب اا ا
ط     أء وأت اا  ان () أط ة          

  وإن ن ا م وول ا واد  وا و أن 

ن ا ار دى   ا إ ل        اار  ا  
ن وا        ه ا ا ا ا  رأ و ما

ظ طأ   ا  و وأن  أو  أطن 
  يا اا  ر   دواأ أ       ه ا ن

       وا اا  رات ا    ا .     و
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ج    ن  أب اج اا أن وى  إ ارةر 
اا  إ   .  

   ج ااوا : 

  ا مُوا    ا ا   تاا    م
      ى ط أن  ةا   ا ودة وا ا را

ول    اطا  
  ا   ء ، وا
      ن

وم  و ، ذا ا
      ا

    ا   ، ن أن        ب ادوات و اا  دا
   ه اام ُون  ا أن   و   را  

   ا ة   ب اا  و .ات  اا
وا ، وو ا وو ا از ات ا أو  

ات ا   أمس و امت و أل  و        
 ذ  أو  ا افأط  ب اا.  

   اواب ا ا ى ا    أن
      ةا ا   ود م ا ة و ن

 أم         ك أو      ة 
 ا وك ا و    م  ا . 

  ة        و م ا  ا ول أن    
   ة ة ظا ل ذأ    
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   ، ا  و م  ةا  و (ةا) ديا ا
وا   ط  نا    و ،  ب ما ا
وج ا  ،واق    ان اع و ات اب ذات اا 

    ة، اا ا و ا        ح و ه ا ط
 أو  .  

       را ر ا وب ان ا أن  ا  أط
وا           ا ا ذات ا ا   ا  
اا         ا (ا اا) ةا اا ؤل ا  

 واة اا    ا  ر  ةا   أو ه ا ةا
ه ا ف  ر   ا         ، و  ل ار

ا  ر  و ا و  أن  اء و ات  
    ل ا  رة أو ا ط  ا  إ      ز ف

  ب ذات اا   كأ  ذ  ل ج ، وا مإ 

        ب اه ا  رأ   و و  أ و إ
    اد ت أوام اء ال اه و اوا دا

م  ء او  ارا  ا  و اوا  
 اا  ه و ا را ا.  

    ذ  ل آو         ول أن و أ  ا 
 وا   ة  ك و  ع  اا)  ازإ 

ك م ، ع اا أ  ل أو (ا ا و   ة
 د  ذ   دء ااد و او ا ل ا 

و       ي و او ا و ا ا   
 او    ل ذ أ ، ول أن .      ء   اس 
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 ا) ات اا  و        ب آ ب إ  (
 ء       أب أو اا  ه  ول أن و    و ظم

  أم          اف أمأط  ه و  اتا  و
 ور وح واا  ه      ه  ء و ا أ
ا ل إ  و ب اىاب ا     وه ا و 

   (ااد ا اء م) وف،ا،أر،امت
 و  و ن اة أن  ت ا ه   و 

      ء وا    ت   قا
 ه ا   رات و (،) ةا ما.   

 ط  ةا  ووو    ا ، ا      ا
 ) ل أن  ل ب رأأر ا  ا) أو ر أن أ 

             أن  إ  ا   و أم ا   دةا
وا        و ،   ف  ،    و أن

 ل اات و ا ا          اة أن   و ي
  و   لو ا ا       ن ووا ا 

ا ل  ذ   اء ادرة   إ و    و
ا       عا ا  ا ات ا  ه     .  ا  ةوا 

ات، ااد ا ، ا ا و ا  ( اب
ا ، ا)    يا ا إ ُ بأوا 

       و  أ  م ع و       ر ة و ةا  
ه ا  ء ور. و أ و  و    ن أن  ا

را ، رة أو اا  ول أو ُ    ُ ت 
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    و  و صا   و وز  ا أن  

إ أن  ا ا  و   اوا   ات
 .او   م  او اماء و   و إد

     ا   و  ف ك أن   ه  وما   
 ا وا  ا ذ  ل .وا    يا 

 ا         راتا  ل اا   ا
          ا  درةا   ، ر 

و ن ى و اا        هأن م  و  
     وا       دة وأن م     ول أن م  ءا

  ا  ا           و د ا ن ين ا     
 .ا ا  ان ا وا

ا ول  و  و  أم   م   ه
ا ا  ا ا  أن    و ذ أ 

ا  ربو ا اا ,  ن ا و ار      و ا 
 اوا   ا  و ا     ن ، ونو ا و أ

  .ة ر اتُن  ااض اون و 
وار طل ا   ار أب ء         ار و

       و م  ل وطا       ا ك ا  را 
   ذ و ا ى ا ا ى ا أ اه ا

    ت اا  ا اا اضوا ا ،
وا ا وا   ه اؤت  ور ة   

    ي ط  ا   و،   ز اا 
  أو ور ن يا  ،   ا  او



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٢٧٥ 

ات ا وا ، و  ا إ ا وااب    
.وا  

       ت أار  يا ة ا  ا  اوم
    ا  راتا ١٨       بة أ  

      ) رات اه ا و ا   اCHAT     را و (
)Check List For Autism In Toddlers)        را ا  با و

    ر     با ان ا ي أظا ا
ارة او  ا ا وام       ، ا  ا اي

ام    ب امه   ول  ا  وا       
   ا ر ان اا ا٩  ١٤إ    

     ا م  ا    او  إ ات ام
 إ ا ا ه اب ام   او ،      ة و

ا ا   أو ا ا  يا ا   
ن  اي  اب و ا و اى اب  ه     
      إ اا  ان  ا ا  رة ا  راتا 
ا أاب ي أو أ ي () و أ اا  ب        
     ام  دة ا ا  ا ي ؟ واا

   ي وا  ات اا   ي وب ، ا 
.و      …أو   ب    ، اب   وم ب 

   اب   . ا
  دور ا وار ر   اب وه اب  و

     ى او اه او ك ا  را 
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  ا  ر ال ا أ ه ا  ان أ  ا
    ي و اا    رب ذات آك أ

ر  ت ا  وا أو ات اة      
، ا، ا ، وا و ه اب ف اة  

ا ،ا ،      وا ب اأو أ (ة ت) ا 
   (ت د) ت اا  ا     ب واب اوأ

وا (رة أد) وأب ا وا وا و ت 
       وا ارات واب اوأ ( رة) ب اة وأ
 ا (ا) وأا أب ارف وا ا) رة         

  م أو ا   ا) وف  وراء ه اب  
         م  ر  أو  با    إ

 .   
ÑÍ¾ËÍºA ÐBÍ�A XÜ¦ ¾lÍMÊÞº�Í:  

 ث كدئ م أ  ة ااو: 
١- ازن اار وا  ص  اى اوا  رو 

         أم  درات ا با    ا
ا  ة دون ا  ّو م. 

٢-    عاة  وإع اإ م"  .     تر ل 
ر . 

 .ا وارات ادرا ا   ات -٣
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و ا اج  اه     
        دو 
     وأ ورو و ا
      ا را
ا ا ات 
   ا  دا  وا

وف ام إ   ادي.
امت و اطل او و ازن         ا  اار  

   ا ر   ا إ إ ة ا ت 
وا ا وارة  إع ات  ل  رات   

   دة.
 ا  أن ن درا        ا  ن ارات و

   را      ه او وا ا   ت اطا
      داا ا   ل و  و 
ااءات ا ا و د  ات ا اي ول      
         ال ا   ل اط ة ارات ا  

   طأ.  
م   أث ا  ل ا أي  ل    و

أو اذج اا واي   أي ج       ذج اء 
          يا ما و  ا  و  مإ

  ر     ص ا  ،  اد اب  
   ف اأن ا و ،رات اأداء ا  وا ء
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ا ن ام  أن  ارات اد ، ارات   
 .    ر ت  رس  

       زاد ا  اوم اة  ر رات وظو
رات اة ا وا  إاد وت  وار ل   
    م  م ل و  رس وا اء ال أو ارا
 اات ا   ام ر ح ط اداء أو        

أداء ا  ا   رةا ا . رات  
       ا   ء اا   راته ا بإن ا
         و وو ط  راته ا أداء   وذ ا و
     ل اط راته ا    كو

 .أم  دوا ا  عم  
ج      و   دورا ة ارات ا ر ر أ 

       وا رة أن ا   يا ما ا و ،ا
 أن ا  ر رات اة ا   اي   

 ا اا  ح ل إ ورة دي) اا 
  و   ارات ا وم إ  ا.  )واغ

ا ما دة ا:  
   اا  لا   رت اطول ا اا 
         رةه اه و   ا  را  

 ا  م      »اا ر   اطت      
   أ إ ء ا  ،ا ة أا  ،أ ء إا

           ات اا  رى أن ام  ،ءا  تا
 . ا   
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ا  رة  :لا    
١-  ء ا أ  تأزل ا. 
٢-  ا  ء إا أ ا. 
٣- ا    ءا أن أ  .  
٤-  ات وا ام .ا    
٥-  .ا  إ ء ا ا ا ا 
٦-  .ما   ء ا أن   
٧-  ء ا   تأزل ا 
      رات وظ إ  ل اطا   إذا

ورة إ ة ذات م ارات ا ا ن ا دي 
       رة ات او ف ا إ م و .إ
     . ص اا  ى ا  ا  را
ر  ارات اظ ون إ ت   ا     

  إن ارة. 
ا ة ا:  

   لا   د    ي  وظ 
         ادهإ  و ، ،وو ،ن ط وط
       او ي أر ىأ  ك ا إ ة، وو
        .ا  احة م ما  ا ا  ، امو

ة ااروا )   ةا   سا،(   ا  أداء ،
 ق. اطا و  
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 ( ، ،)  ا    (وااد ت  
ل  إاد    ) ا و  (، ا   )اة 

 :  وم  
   ف: أناا    وم ادإ. 
  :ا ا 
  :اداا  .ا ر  ةو 
  .و ، ،  ، :دواتا 
  .تو  ا  تود ا 
  :را ط 
  وم   
  رإ ا  وما  ات  
١-   ر ا   هو وا ،  ا       ء 

 . ة ة 
٢- ا ه او ا  وا . 
 .ا  ا و   أج -٣
٤-  ذ  هو ا  ا. 
٥-  ا اد .أ ذ  هو ا . 
 أن   مو ده  أه -٦
٧-  ا    ات١ا  ٢إ   ون 
٨-   اتا  ٥-٣       .ا  ا إ )  ه أنأ

وم ( . 
٩-   اتا  ا ٣-١  ون.  

١٠-   اتج ا٤-٥ ) أا وم  أن( . 
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١١-  ا   ا٤و  ٣-٢-١ا   ون. 
١٢-  ة اا م)وم  أن  أ( . 
١٣-   اتا  ا ٥-١   ون. 

         ا ا رات اا  ةوا  ل   
        سا و   با ا ر ا

  ا وا رات أى.
XÜ§ºA Ò³ÍmË�BI : 

  ُ عا ا    ارسا  ا   ال اط
     ة ن مو

   جل أن اا
     ُ 

  Turntakingرات امر اور

و   د   رة
ا اا.  

 اطلإ     أر و   أب  واج
د اط ا   ال أ     اا و  أن

 ان  ظ ذ   واا  اطلا ي 
  دةوا و  اا .   

 أل      او  طل      اج و

 إ اا   ن  اطل  ء  أن م    اظ  اج 

 ا    ا  .  وو    ه  ا  ج  ا 

 ن جا    أ  جأا.  
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   ما  اء  ا ات   اطل ا وب
ا   ادة  ا  ام  ل    ا  أو ام  اع 

    ا ة أو ة ت  اطل ء  ك
 ا  ل  اوا  إ  ا  وا  ،ا  و   أ

ا  دي أم إ  ت ا     افأ
 ً  ا ن اء ا ام أداء ل   ول

   وإ  وا  دأة  اس        أو دي، 

 أ   ك ات  ا  مما  دا    ءأ  ا 

 .  وه ا وا و ون
 و    ل  ا  بأن ا  م         

   و  دة    وذ     ا ا اات

  ا    ،م     وث    و 

  ا را  ا  وذًم        ا  ا    ابا   
 دل) ،٢٠٠٨،١٥٢(.  

ا أو اع  اد   إدراج ا  أ  و
         دو و ا إ  نم ل اطا رو 

  ا  ء اطل ؟
ت طل ن  ون ا ا ل و

         وا وام ت ا وا ا  د 
 ط  تأو ا ما أو ا  ادا  اء 

ما ،    ا  ا  ل  ارا ا أ و
       و  ا ن ا  ول    ٩ ات

    م و  اع م  إ  أ         ١١و
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س   اا ا وا رن  أ ت  
 .  ا ا  ا ما  

    ة ا    ا  مإ   و
  ا  ا    اوا ا  يا

  واازن.
  ج اوا أ :  
١-      ) أو ا ا ا ز اSound Beam   ا  وأول (

   ز ا وإ  وارك   إ  را 
          ا       اتر أ ا 
 ل ان ا  اات ادرة  ا از         
           ا  ان ما إ ا اا  و
   ردة    ان ذ  ز وره ا يت اا
        ت وا وا ا  ا  أو

     ام اع .
٢-   ا   ت اتن وو لا   ء وذ

      اذا ا ت وف واا   و ا
  ال  ز  اات واى .
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  لحق التدريب امليداينم
  ملسار اضطراب التوحد 
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  حالة يف جمال التوحد ةارة دراساستم

وت اما :   

  
  

ا و) ا ت ا(:  
 ى ااpresenting complaint):(  

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................  

 : اضأت ا  
    □  ا ام  □     ا اول  □  ا اول

 ا ا  □    اا ا  □    ذ  □    
 ا  ةاد اأ ) ا  ر ى(  

ا) : أو(   
 :  ا   

  و وا  □    
 ا    ت  □    

   و   □     
     □ ر ا   :  ال 

 أو آ د ر □    
 ا  و  □     

د : / /  ...................................:  اا ر٢٠ 
 : ا.........................  

 : ان ا................................... 
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   )م : (اب
:  با   

  و وا □     
 ا    ت  □    

      □      
  : اتة واا  

: ا    و و □     
 ا    ت  □    

 ا ر و   □    
: ا  ابا  ى  

: ا ما    
   □     

    □    ان 
   □     

: ا ما    
     □ أداء  دي 

    □ أداء   اان 
    □ أداء  ب و ن 

: ا ا م    
دا    □      

 مأ   □    
  ه ا الا  □    
: ا ا ما    
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  فو   □    
  مف أء و  □     

  ف و   □    
 ي واا راfamily & social History  

: ب واا  ت  

  
  

  
 

 اا :  
    ا  اب وا ؟   أي
 ا  □  

ا  □  
     ط ا  اب وا ؟

   □ زوا ه 
   □  زوا ه  ود  ات

أر  وج :ب ا ا 
 ات اواج: ............. د اود: ..........د 

 اا  أ :ى اا□  □  يم□  □ 
 ا ر  ة  : ا ا□ 

 ا ر   ا ت اا  □ 

 و : ا ا□  □  أر□ 
 د: اود ا ةة وا : واجات ا د 

 أ : ى اا□  اا□  □  يم□  □ 
 ا ر  ة  : ا ا□  

 ا ر   ا ت اا  □  
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 وا ا  تاا□  
  وا□  

  ):(اة اء
  اجتاهه وعالقته باحلالة  احلالة الصحية  املستوى التعليمي واملهنة  اجلنس  العمر  االسم

            
            
            

  )(اة  اء 
  اجتاهه وعالقته باحلالة  احلالة الصحية  املستوى التعليمي واملهنة  اجلنس  العمر  االسم

            
            
            

  

  
  

 
  
  

: ا  ا 
 □  دور □  □ : ا مع
 ا  : □ رإ □ 

دي اة ا : 
ي اا : 
أ  ل ٥٠٠٠دي ر □  ٥٠٠٠ ل ٧٠٠٠ إدي ر □ 
 ٧٠٠٠ ل ١٠٠٠٠ إدي ر □  ١٠٠٠٠ ١٣٠٠٠ إ □ 
 ١٣٠٠٠ ل ١٦٠٠٠ إدي ر □ أ  ل ١٦٠٠٠دي ر □ 

 □ أى ة أل □ رات □ ا:  اة د در
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  ااد ا ن  ا  ال :
  عالقته مع احلالة وجتاهه حنوها  املستوى التعليمي واملهنة  احلالة الصحية  صلة القرابة  العمر  اجلنس  االسم

              
              
              

  
 ا ر:  
ة ا  ر٩ط□  ر ٩□  

 : ة ا ءأ ا ا   
 ط□  □  ىاض أأ□  

   □  □ط  مع ادة :
   □أى  □ ا□   ال  أ  ادة :

  □  □م  :  ث ااب أء ادة
  وزن ا  ادة : 

٣-٢  □ ٤-٣  □ ٥-٤  □  ىأ□  
:ع ام  ط□  □   

:ا راMedical History  
     ااض ا ا م  ؟

  اضأ□    اضأ□    
ا   وأن   ؟ ا   م□  □  

 يأن أ   ؟ ا ت أي  م□  □   
   ك أي إت أو ادث ؟ 

 م□ اذ ---------------------------------------  □  
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ص اا :  
  ا  ا  
    ار   ١
٢  ا    
٣  ة اأ    
    أى   ٤

  
 ا ا راMental health history 

 ا    :؟س دة ا  
.............................................................................................................................  

  س:  ك  اات ا ا   ا؟
.............................................................................................................................  

  س:   و   اض ا ا  ؟
.............................................................................................................................  

    □  □م     ا   ؟
   □  □م    و أدو م  ؟

أذ ؟   
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  

 ؟ م   دوه ا □  □   
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: ا اض اا  
  ا  ادة/ا  اة  ا  اض
          
          
          
          

: وا ا رات اء وات ا  
   ا  م اء  ر ار  ار

        
: اب اا    

   ارت  ر ار  ار
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   خطة عمل فردية لطفل لديه توحد متوسط وال يتكلم

 ة ار ٣  
 دارا ا ما : أو :  

 : ف  اى -٣
  د      أن اء اأ  ف ا)    زل ا ا 

اء ا تو.(  
  ) ارة (ااف ة اى

  أن ف ا  ا ة -
 أن ف ا  ا ده -
-  ف ا ة أن ا  
 أن ف ا  ا ده -
 أن ف ا  ام ة -
 أن ف ا  ام ده -
 أن ف ا  اذن ة -
  أن ف ا  اذن ده -
أن : )وت اء ا  ا ا زل(ف  اى  -٤

  ء  اء اأ ا ده ا 
 )ااف ة اى( ارة 

- و  ة ما  ا ا ا  أن 
  أن  ا ا  ام ده -
- و  ة ا  ا ا  أن 
-  ا  ا ا  دهأن 
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- و  ة ذنا  ا ا  أن  
 أن  ا ا  اذن ده -
- و  ة ذنا  ما ا  أن 
 أن  ا ام  اذن ده -
- و  ة ا  ما ا  أن  
-  ا  ما ا  دهأن 
-  ة ذنا  ا ا  أن  
 أن  ا ا  اذن ده -

 : ف  اى) ٣
  ا  اءأنأ ده ا)زل ا ا 

اء ا تو. ( 
 )  ارة (ااف ة اى

  وأن  ا ا ة  -
 أن  ا ا ده -
- و  ة ذنا ا  أن  
 أن  ا اذن ده -
- و  ة ما ا  أن  
  أن  ا ام ده -
-  ة ا ا  أن 
 أن  ا ا ده -
٤( ا ف طى:  
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   ف ا ده ( أن ح از و ا ا
 لو.( 

 )ااف ة اى( ارة 
- و  ة حا  ف ا أن 
 أن ف ا  اح ده -
 أن ف ا  از ة -
-  ف ا دهأن زا  
  أن ف ا  ال ة -
 أن ف ا  ال ده -
 أن ف ا ان اح واز وال  ا ة -
 أن ف ا  ان اح و ال واز  ا ده -
 : ف ط اى )٥

    ا  ح أنده(ا لز واوا ا ا
 لح وز و(  

  )ة اى ااف ارة (
- و  ة لا  حا ا  أن 
 أن  ا اح  ال ده -
- و  ة زا  حا ا  أن 
  ا اح  از دهأن  -
 : ف  اى )٦

أن  ا از واح وال ده (ا ا ز     
 لح وو(  

  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٢٩٧ 

 ) ارة (ااف ة اى
- و  ة زا ا  أن 
 أن  ا از ده -
  ا اح ة  وأن  -
 أن  ا اح ده -
- و  ة لا ا  أن 
 أن  ا ال ده -
 : ف  اى )٧

   ا ده (ا اواتا   ف ا أن
 طر وطو ط( 

 اىة ا افا) ( 
 أن ف ا  اط ة -
 أن ف ا  اط ده -
  أن ف ا  ار ة -
 أن ف ا  ار ده -
 أن ف ا  اط ة -
 أن ف ا  اط ده -
- أن ا ف ا اواتأنا  طر واوا ط 
٨(     طا ا  ى أنا ف ط     ده طر واوا

 طو طر وط ا ا)( 
 )أاف ة اى( ارة 

- و  ة روا طا  ا  أن  
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-   طأنا  دا روا ه 
- و  ة طوا طا  ا  أن 
- و  ة طر واا  ا  أن  
  أن  ا  ار واط ده -
  ف  اى )٩

ا )أن  ا اط وار واط ده    
 اطر وطو ط ( 

 )ااف ة اى( ارة 
- و  ة طا ا  أن 
  أن  ا اط ده -
- و  ة را ا  أن  
 أن  ا ار ده -
- و  ة طا ا  أن  
  أن  ا اط ده -
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 طريقة تعليم أطفال التوحد القراءة

   :ا طلك طن ر رات ااءة  
١.   ا ا:      ا وف   وات اء أ  

ا  و. 
٢. ا ت     :ااءة ا   و    ار  ة

  ى ا رما  و  اأ ا  
    وأ موإ اداواا و ، ا ا 

    أن م  ا و اءة اا مرب  ظم  
ا : -  

- ه،اوا وا ،     ،ر وا ،وأ ء أوأ ،ووا
امو.  

- ت اا  اءة :    ،اوات ،ت، و
 ا    ءوأ   ا  ء   ضوم

ا ا وا:  
١(  ا ا: 
     ،ف ا  لطا  "أ"   ءإ  م

  رم: -  
ب م ا    و وا  ؤ ت  -

ه اام   ات (أو أر ث رأن م  ،رة إا 
    ،ا   ة   م ك   (ات

 ا ار م  ا إ .  
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- م  رة     اءا  ر، وما م ا أ 
 ا م  ،ا  ا  نء و   

  أن وا ،م   :  
   ن ا .  
  ن ا .  
 ا  ب .  
 لا  ا أو ت رامأ .  
-    ر      ا م ا    و ،

 .  
-          ت ا و ،ا أ ا م

ات، و ة رة "أ" ا         
 "أ".  

-  ة، و أو  ا      ا   ج
وا  ن ة أن.  

-   ه ا   وف اا ر   ،
 أن  درا ت اف و ا    ، ات

ء اوف ا   او ،ف أ : .  عه   إ
، وإ     اوف امرس ا  ط أن 

 وف أو  مرس  م ر اوف ا، و أن 
 وف وه ا    أم ،أرا . 

٢ (ا ا:  
أ  و   :، ر ة اء   إذا أردت 

  : و  و أو 
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  . م  وا )و(أ ف  -
 ه  اف      ا وأ  ور وا   )و(ا ف  -

،  سف وا ه را س ا   أن . 
-     وا   أو  دهوأ ور  فا ارا 

م. 
-    فا ا  ار وا ور    أو    و م

زا.  
ر       اف وم،     ا أن ن    -

  ذ  اءات ااا ا.  
-    اءات ار ا ذ )ف  )لد _و(   ر 

وا ا   و ، أ  ء ط  "و " 
 و. 

 " و " أ  آ أو        ،رس ا أن  -
،و  وف  ن       : ،ة  ،ا وا

 ا(  .(  اوأ ، )(و  )ع(ر ف 
  ه ا ون     ا أن   ء أي  

  ج إ أم  ،وفا  درس   ر و در
  ر ار ة

-       ا  وا ا  دوا رات اا  
ا.  
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  :  ارات
أن رة ااد  اس از رات ا:   رات ااد

  رات او    ادرات ا ء : و كا، 
ا         ات ا، إع ا، ا، اس،

 ا وا وا وار    ا وه ارات     
    إم ل ا       دل اطا 

اد ( :اف ،اك ورات ا .ا أن   رات
و    ا   ارات اى، ا اء) ،ب

  تل ذوي اطاد    ارات ا ن  ا
  ءأ وف أما و ،ا  رات   ى زا  

    امه   رة اف  ا  ان   ا أ
  هما   راتا أ         أ ن وأما م قطا 

و ت اه ا  ا  ىات ا أي ا  .  
 أ    ت ال ذوي اط       ن

         أ  ا  ة ط        يا
       د    يه أو ا ة أو  يه وا

 ادا   لأط  .  أ ا  ا 

 .آ ء أن  ء اي  و  ي 
  : امه

     ب ام تو   ا زا اءات   ، طا  
 :  ا  

 أن  ا      رة   رات ااد:    .١
د 
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 إاد ظوف ا. د   ظة .٢
  ن ر وإ  ات .٣
٤.  ى ا ا ع ار مز.ار اا 
ا  : ا إ أن اب  ا و ي     .٥

 و :أ  وء و إن    ه
٦.   ماة اا   
٧.  ا  
 :  ط رة امه -
٥- ا  ب م. 
٦-  ى م  ا. 
٧-   دا 
٨-     اا  
٩- ت ار اا 

١٠- ت اا  
 اا ارات واءات -١١

ه امرات ا:  
-  ما د     -  را د  
-  ءا  فع -  اإ ت اا 
- ة -        ات اا ارات ا 
 ا   ا -        اس -
- ا        - ا   د واا 
- ت اا ارات ا 
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 .ا ،اب،اك، اارة -
- ء و كا.     
- ب اا. 
 .و اء دا   وق -
- وا ا  ء اا  
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  لتعليم الطفل التوحدي اللغة (SMILE) طريقة
    با ا   (Enid,w.1999)    ف

      ا   ج جا اي وا  ت ام
        نء واا    ا  و .و 
ا وا    ل اط ما : 

٢. )  ١٢-٨ ( 
٣.  ء اى ذ )  ٧٥ - ٥٠ ( 
٤.    م 

   ي ون اا ر ات أو   يو : 
 وة اا)ه وامب ا(:  

م  اي       ا اك    : اف  ه اة  
 . 

وة اات ا : 
ا مأ رت ب امه و إ ر اات ادة       .٥

وا وف ات ا  وفوا . 
٦.    إ د ل أم  هموا رات ا   

ا 
 : رت ب امه

- ا ا    ا  
     ااء -
- ا ر أا  و ا  
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-        ة إ ك م   وان  ء أواإ
 ا   

مة اا :   
 ل و ةه ا رة أو    ٥٠ ى ا  ا

ة د اات      و ه ا   أء  إ ه اء   
     ى أو ء ا ما ء ورا     أ و

 . ت ا واء
ة اا: 

ا ان ووا رل واا  ةه ا . 
اة اا : 

 ا ا  و : 
 ............................. أم أرى

 .................................. ا
أر أم ............................. 

      وذ     را ا  و
وذ(    (و   ا .اع وارات اة  اور

 .ة وت ا ا ال  ر اء وا 
ف ور   او  )  ) ، ،وف ا ءا  

 أ ............ ؟(م ل 
ة اا : 

  ا ) و)      ا ة اه ا و
         ه ا ي اا  ت واما   أو
                ظ  ه ا  بو  أر  
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   )  رس او و اء ذ ، ،  ر  (
 . أوف اس

   ا ماما : 
 : أو أم :  

  )  / ذرعوا ت ا / ا أ  / ا / ا
ا / ا(............  

ا ماف اأ و : 
-  ه واما     
- رة ا     
-   ت ارا         ل  ي واا 

 
  ) رات ال اي  (ا / ا / ا / اان -
- ل اطى ا ا ا     
- ا ا د    
-   ت اا ) /را اون / ااناا( 

ذ أم : م :  
    وا ا ا  ا  مه ا ف

ا  يل اا   .ا ماف اأ و : 
- ه واما  
-  ما ا ) / ل / أ /  /  / ق(  
-  وا رات او ل واان واا . 
-  يرات اا )فا / ا / ا / ا.( 
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ا ما :  :ا ماف اأ و : 
- ه وامرات ا  
-  ن  رات ا   
-   رةا وا ا 
- ارات ا   
  اس   ل امج ا      رات ا  اات -

ادئ ا ا  إ   ام         رات 
ل اطا  : 

 . ار ار  ارات  اطل اي )١
٢(  لطء ا   رو  ول . 
٣(      وذ ت اا ت وء اإ  ا  

   ط  . 
 إرة اا  ء اطل  امه و رات ة   )٤

ا  ا ا  . 
  و ذج  ا         و ا  ات ة )٥

   ات. 
٦(         ا ن أن  ما  ن اا 

 اة اوق اد      اا أ ا ا   اء
  .ء اطل
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   مقياس األمن اجلسدي ألطفال األوتيزم
  تاد/ م١٤٣٤(إ(  

..................................................................... : ا ا  
  / / ر اد :

  / / ر ار :
  نادراً  أحياناً  دائما  العبارة  م

اء ا رة ا : أو        
١     اءا إ ا         
٢    وت ا   أي ا        
         ا إ و   ث  ٣
         ا ر   ا ق ارض  ٤
        ان) – ا  ا (اح   ٥

٦  
         ت ا ا 

        ن

        ا ا  اطاف   ٧
        – (   ا اف (ة   ٨
         ا ول  ا ون ة  ٩

        دي ا ت  ار  ١٠
ما رة ا : م        

١  (و ر وأو )  تا د ا        
        ا ا وا ا  ت   ٢
٣    رة  ت ا         
٤  ب اا   ت ا         
٥   ن  وء ا         



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣١٠ 

  نادراً  أحياناً  دائما  العبارة  م
٦   ت ث ا         
        د ا اء اء ادة  ال  ٧
٨   را  ءأ ا        
        ان  ا ة   ال  ٩

١٠      ء اا  مت اا رك ا
  (ا  اة)

      

موا رة ا :         
         ا اء ة ة  ١
٢  ح أو اا  ه ا         
٣  اوا ا   ث هما ا          
٤  ه وأ و ا         
٥  ا    ذن ا        
         ا   اامت  ٦
٧  ا  ب ا         
        ان  ا ا  ك ه   ٨
٩  رة دا ا   ق ا        

١٠  آ إ م  ا ك ا        
ا رة ا : را        

١    ا ا         
٢    ات ا         
٣  ا ا ا  ا         
٤  وا ا ا  ق ا        
٥  ن وا ا          
٦   دو ت ا ا         



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣١١ 

  نادراً  أحياناً  دائما  العبارة  م
٧  اء اا إ  ا         
٨   ل     ا         
٩  ا    ا         

١٠      تز واا  اغا  ا
ر أو ازل أو ا  

      

   
   



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣١٢ 

  يلمقياس تقدير التوحد الطفو
The Childhoods Autism Scale 

  ا ..............................اع....................................
 ا ر............... ا.............. ا..................................ا:  

............... ا.............. ا..................................د: اا ر  
ا..............ا.................................. ا. :ا ا................  

: و ا ا   
  أو ا وااب ، ر         ااء 

ا ،. ا ا   و  
-  . ا   و دي أو اك اا 
- ر ي و ط  كا  . ط 
-  .  ر ي و ط  كا 
  اك  ط و  وق ر ة .   -

   اع ا ت :
رقم 
  املستوى

  اموع  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

                                  الدرجة
  

  :   اس
٦٠  ٥٧  ٥٤  ٥١  ٤٨  ٤٥  ٤٢  ٣٩  ٣٦  ٣٣  ٣٠  ٢٧  ٢٤  ٢١  ١٨  ١٥  

  توحد شديد  توحد بسيط  ليس توحد
  

 : و ت ا................................................................  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣١٣ 

  أو :  لا  را  

١  
      ك ا إذ أن  لا  وذ أو  

،  ا     رهإ   كروا ا 
.     

٥،١  

٢  
ت  ط ر ط  : ا ا  ن          

و ار و و  ا أو ول أن      ، ار
  وا م  ذ ن اطل  ه.

٢، ٥  

٣  
 ط  ت   ر   و ا :  ر

          ،ه اب ام د ل ا  ن  ،نا 
. ا ا  وعا  دمل اا  

٣، ٥  

٤  
            دة ا  :ة ر ط  ت

ءون  ال    ن أا و   أو  ، ار
  ا  ذات  . ر، و و اوت ب امه

٤، ٥  

    ات:.......................................................................  
   م :ا  را  

١  
وات  ا اا  :  أن  اات      

.را   ت ا١، ٥  وا  

٢  
ا ا ط رة  :  ا ات اة  -

ا  ،     ارا   نا   دةات اوا
. ا  ة ور  أو  

٥،٢  

٣  
 ا:  رة ط ا ا    و ا  

  ا .ا  ور   ر و٥،٣  ا  

٤  
   درا أوم إ   ة: ا ر ط  
       رت و و  تت واات واا إط

  اة  ار . 
٤، ٥  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣١٤ 

    ات:............................................................................  
   – طا ا  را  

١  
ا اا وا اط اا: ى ا م ودرت  

 ا   ات   طا ا  و  و
  اك .

٥،١  

٢  
       مأ ا  : رة ط  تا
  و  ته ا ن  ،اا  تا

.إط    أو  
٥،٢  

٣  

ات ط  ط ر : ى ا إرات        
درت  ط و  ن ه       وت ماع و/أو  

إط   و  راتأو   ، ا ا  و و
            ك   و   م  و ا أو أن ا

. طا ا   

٥،٣  

٤  

         ا   :ة ر ط  ط تا
 تا ا ا ، و  ن ا  

 ا ،اج ا    ،   اط ا  و
 .   ء أن   ا   

٥،٤  

    :............................................................................ ات  
    را– ا اا  را  

١          و ك ا  : ا  اا ا اا
    ى أي ط ط   ه .

١، ٥  

٢  
        :  ر ط  رة ا اا

ارة   - ا ت ،   ون ،    تر اظ  أو
. د ا  

٢، ٥  

اا ا رة  ط ر:  ت و    ٣
          د  أو  ،     ت   

٣، ٥  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣١٥ 

         ه ذاأو ا  ا أو ر أو ا  د 
  أو  ور أو رأ  أو واما . اف أأط  

٤  

 اا ا رة  ط ر ة: أو ب:  
     ت هرة أاع اما  تا

  ط  رة ا ا    ه و ة و ر
ا    ات ر  اوت ا   أو ف

   أم أى.

٤، ٥  

    ............................................................................ ات:  
    – ءل اا  را  

١  
     ى ا :  ىء اوا  ل واا
   و را ى  ء اوا  ط ا

.   ه ا  
١، ٥  

٢  
   ا: ط ر   ءوا  ل واا
          ط   أو ا  ا ى م ر 

  أو ) (.  
٢، ٥  

٣  

     ر   ءوا  ل واا : 
      ى أو رء اأو ا   ى ا ر ا

أو ا   ا ر      ن   ال اء
     . ا  ة اء اا      ا و

    ء وا  اء أوا  ء و س ام
.  

٣، ٥  

٤  
ال وا  واء   ر ة :         

ا  ا   ، ا ر ب  اك  أ ن
  اطت ا   .  ب ام  ه

٤، ٥  

    ............................................................................: ات  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣١٦ 

   د– ا  ا  را  

١         رأ  أو ا  :   ا ا
  ات او م  ه اات دون إزج.

١، ٥  

٢  
         ول ا  :ط ر ط  ا  ا

  ا  
  ال. ا   م ا أو  م ااد.

٢، ٥  

٣  

     ت اطأن م : ر ط  ا  ا
       ا ا  ارول او وا  ا و
      و  ن إن ا   ا

  او اد

٣، ٥  

٤  
ا  ا ط ر ة: ى ا رد  س   
ات إذا ث   ا ن   ا أو    

 أي  ون   
٤، ٥  

    ............................................................................:  ات  
  - ا ا  را  

١     ي طا ك ا إن: ا  ا ا
ا و  و ء اف ا اسا .  

١، ٥  

٢  

 ا    مأ ا  : ط ر ط  ا
ء ، ر ن ا أ ا  ا آة أو اء    

   ق اد أوما  أ     ا  أ اغ أو را
  ن ا ؟

٥،٢  

٣  
    ا  :  ر ط  ا ا   إ 

       ن ا  ا اغ وا   ر وأم أ
 أو  زاو  ء و .    ءا  

٥،٣  

٤           ا ا :ة ر ط  ا ا
ات أو أء  ور ى ر دة  ا  ا ن

٥،٤  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣١٧ 

أم ا .  
    : ............................................................................ ات  
   – ا ا  را  

١          ط ا ا  أن :ا  ا ا
ا  و ،م ا  . ىاس اا  

٥،١  

٢  
ر ط  ا ا   ك م ن ر : ط 

 ا         ج ات ر ط ر تدة اأو ز
. ات ا ب او ه اب ام ار إ  

٥،٢  

٣  
 :ط ر ط  ا ا  ا ا

    و وت اا  تا   ع ات
ات اا   أذم و .  ث  

٥،٣  

٤  
ا ا  ط ر ط: ر داد رد  أو    
ن ك رد  ات إ در وا  ا  مع      

ت .ا  
٥،٤  

    : ............................................................................ات   
   – وا وا وق واا  ا  را  

١  

       : ط وا وق واا  ل واا
   ةء اا ا       وا   .  

اوق أو ا و  ن    . اآة    
     ن رد ح ورا  ى إن ا ا وا

  ا.

١، ٥  

٢  

       ر ط  وا وق واا  ل واا
:ط  
 ء     اوق ا أو  أو   ءا و  وا ر

   ا       ا ا  ة  أو  أو ر

٥،٢  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣١٨ 

  ر أ  ا ادي .
٣  ط وا وق واا  ل وا٥،٣  ا  

٤  

 وا وق واا  ل واا     ر ط  
:   

ا ر ن   و ووق أء ووق أء        
. ة أو  أن إ إن ا ،ا  

٤، ٥  

    : ............................................................................ ات  
  ا – ف واا  را  
١  : ط ف واه   او   ر ا  ٥،١  

٢  
اف وا  ط ر ط:ى ا أم ا     
   م  ا وت ا  رم ف واا   أو

.ا ه وم  
٥،٢  

٣  
 ر ط  ف واا   أ  ى ا: 

. ا م   ا ا   ا  أو أ  
٣، ٥  

٤  

         فا  : ة ر ط  ف واا
ارب ارة  ااث أو اء ا و ا ا        

ا  ، ا    ر ا   ت ا
  ا  م ه .

٤، ٥  

    : ............................................................................ ات  
    ديا – ا اا  را  
١    ا و  و : ط ا ا١، ٥  ا  

٢  

  ا اا      ا ا  : ط ر ط
  أن  ا ذو   وث  اد أو       

 ات ا أو ا    ا ا  ال   
.ا  

٢، ٥  

  ٥،٣اا ا  ط ر:  ا أ ن       ٣



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣١٩ 

 ا وإذا و، ك        ن م 
 (مط)  و .  ،ا أو ا دأو ا

أو امل ء    اا  ا ذو ا  ا اة 
.  

    ............................................................................:  ات  
   ما – ا ا اا  را  
١  . ا و   : ط  ا ال ا١، ٥  ا  

٢  

          م  : ط ر ط  ا  ال اا
 ا ا ،  رة ا  أن  أو وا 

   أن أو    ه  أن  ه م  ا 
 و رة أ  .   

٢، ٥  

٣  
       ا :  ر ط   ا ال اا

، أو ر رة       ،  در 
  اا    ى ا  ا.  

٣، ٥  

٤  
        ة: ا ر ط  ا اا
       م و  و ،وا    ذةو  ءاتإ

 ات اءات أو ا ا.  
٤، ٥  

    : ............................................................................ ات  
   ا- ى ا  را  

١  
   ن او وا ا  : ا ى ا

  ه و م  لط رم  و ا   ٥،١  

٢  
       ن ا أن إ : ط ر ا  ى ا
         ى م ء ا ل أو أو ط ر أ

.ءو أدا  ط رو   ا ا  
٥،٢  

٣       ن ا أن : ر ط  ى ا٥،٣  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٢٠ 

   م ط  ن أن و  و ل ا
و ا أ     . و ا  أن     

 ت  وج إ ر           ن ا  أو  
. م    ا  

٤  
  ة :ا ر ا  ى ا    در أ 

        إ در أ   ا و ا  أو ا 
  أى .

٥،٤  

    : ............................................................................ ات  
   اا- ت ات اى و  را  

١  
 ن،    ات اء ط و رة  

ذ ه ا م  لط ،    ة رات ا 
    ات .

١، ٥  

٢  
    ذ  ا : ط ر ط  ا ظا
           ة رات ا ه و م  لط

  ات .
٢، ٥  

٣  
        ا  :  ر ط  ا ظا

  أن دى وظ   ، ذ طل  م ه   
  ا  ا ا    واة أو أ  ات

٥،٣  

٤  

     ذ  ا  :ة ر ا  ا ظا
م  لط     ة أو أوا  دى وظ أن  ه

       م  ل اطا  رة أ ت اا 
  ه

٤، ٥  

    : ............................................................................ ات  
  :ت اع اإ  سا      
    مت ا:ا  

١   :     ت ا   أي ا    ات٥،١(ا  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٢١ 

(وا  

٢  
     ط ر ت ا  ا : ط ر 

(مات اا) ا   ٢، ٥  

٣  
  ر تا  د ا  :  ر   

ا  .(ات اا)  
٣، ٥  

٤  
    ت ا   د ا  : ة ر 

 ة ر، (اات اا) ٥،٤  .ا  

  

:ا  ع اا  
١ –  ٣٠:  ١٥      
٢ –  ٣٦: ٣٠ و    
٥٦:  ٣٩ - ٣     

  

  
  را    را    را  

٤١    ٢٢    ١    
٤٢    ٢٣    ٢    
٤٣    ٢٤    ٣    
٤٤    ٢٥    ٤    
٤٥    ٢٦    ٥    
٤٦    ٢٧    ٦    
٤٧    ٢٨    ٧    
٨٤    ٢٩    ٨    
٤٩    ٣٠    ٩    
٥٠    ٣١    ١٠    



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٢٢ 

  را    را    را  
٥١    ٣٢    ١١    
٥٢    ٣٣    ١٢    
٥٣    ٣٤    ١٣    
٥٤    ٣٥    ١٤    
٥٥    ٣٦    ١٥    
٥٦    ٣٧    ١٦    
٣٨    ١٧  
٣٩    ١٨  را  
٤٠    ١٩    
٢٠    
٢١    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٢٣ 

  للتوحدقائمة مالحظة لالضطرابات التطورية 

ـــــلة  العمر باألشهر ــــــ ــــــ   األسئـــــــــ

   اد
 ٦ أ  

- -  دي    و    أو   ط ء ا
ا  إ)  رم  ا ااء  

 و؟)ا  
 ٦ أ  
 ا ١٢  

- ا    

 ١٢   
 ١٨   

   ط  و اة   ا ؟ -
  أن ط ن درا  ا  اات       -

  و ؟
 م   و ت      ط ا أ ا؟      -

 ب ت ؟
و  ط أط        إذا  ف ط ا؟    -

   أو  ة؟

 ١٨   
 ٢٤   

  )ن(

 و ط    ا  و ب          -
 ام؟ و  أن ط  ا إ ة؟

-  و ط    ة؟ وء ا رك  أو 
 ا  ا أو اامت أو  ؟

-            أم   ة ب ا ط  
      رإظ اء طأ  ؟ أو دأن أ    ذ

   ا ارة أو ات أو  ء؟
-        ؟ و دك أ  أن ط   نا  

     ؟
 ٣٠   

 ٣٦   
-        ط ؟ ول اط  و  ن ط  

    ر؟



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٢٤ 

ـــــلة  العمر باألشهر ــــــ ــــــ   األسئـــــــــ
ث (

  ات)
 و ط  ء ام : إل اء،    -

 ا        مت وااوح وال وااب وا
 ا؟

-        ء از، أو اة ا   ط 
 ط   ه؟

-       و ،م ط  ةت اا ط  
 ط  ؟

-      و ،    يل ا ط   
 أم ا  ؟

-      ه    أن ط   ة  
 اطل؟

-           ءة ا  رةا ط ُ 
     ط  ت؟ وا  ات أا  أو دو

  ات ا   ات ا؟
 ٣٦   

 ٤٨   
   دد ا اى     ؟ -

  ات ٤

  ا  ؟ و ح ط  أو      -
   

 اع ء ؟
   ن م ت ط  د   اة؟ -
-     ف ط ؟ و    ط  

 إذا   ا  رة و ذ    يا
  ذ ب آ؟

  
   



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٢٥ 

  مقياس كارز لتحديد درجة التوحد

: ا ا……………………………………   
  …………………………………………ه :

   …………………………………ر اد : 
 : ا ر…………………………………  

  :    ا ا داة ل أر ارات 
١- . ط ات ز ل م ور ا  
٢- .     توا  
٣- . ات اا إ   دا 
٤-   ت  وا    ، ) ا…… ا(. 
٥-    با  )ا ط (. 
٦-       ىا ا  ، )  لا 

 . )وا أو اان أو ا اء
٧-  ا ا  )ا  ( . 
٨-  ا )أم   أم( . 
٩- .  ء ظا  ة  

١٠-   م و ،أ أم   .  
   وع . -١١
١٢- . ا  ة م  
١٣-    ا   )  لطا  (     ه  

. ا 
١٤- . أو رو    ه آي ى  رد  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٢٦ 

١٥- . آ ا دى و     
 أا  .  أطاف،  و  ،ة -١٦
١٧- . أو إ ات ا   
١٨- .  أو م   درام 
١٩- . ق ارج م أم  و ة    
٢٠-  ر قم دا  أوا  )وقا  ةا …( . 
٢١-  ات اا  ع ا   مأ)    ط أم

أ( . 
٢٢- .   
    ااج رة ة ة وة . -٢٣
٢٤- .  لا  
٢٥- .  أو  أن  
٢٦-  أو ا ص أو اه ا آي أ   مأ……… . إ 
٢٧- . ن اه ا  
     ه  ه . -٢٨
٢٩- .  اءار  ه ا أن  
٣٠- . اف أأط   
٣١- ا  ، ، ،  ،……… . إ 
 ر ا أ  ة . -٣٢
٣٣- .   ل اطرك ا  
٣٤-         ة إ ءةا إ     ) ر

مأ ( . 
٣٥-  . ب رأو   م 



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٢٧ 

٣٦-  ا    )را نا ( . 
   أن  إ   أء اء . -٣٧
   آي مع  ات . -٣٨
  أذم ه ا  اات . -٣٩
٤٠- . ا ءا و  
٤١- .  را   ك 
٤٢-   ٥ - ٠ .    ل ا  ت 
٤٣- . ا   ع أو ا  
   م ون ة رة . -٤٤
 ر ات واات أ  ة . -٤٥
   اس . -٤٦
٤٧- . ا ا  ء اا وق وو  
٤٨-   أى رد  ن  . دص اه ا ى 
٤٩- .   ش ن  دة 
 ب ة اء وا وات  ب . -٥٠
٥١-      ا رة وا ه ا   و أم٣٠     

 ه .
٥٢-   ٣٠ - ١٥ .    ل ا   
٥٣- ات ز اغا   . ط  

  
  
  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٢٨ 

  زر ح  س
  ات : 

          ا ا ا   
   ه ا   وا د أى      ، ا   ءام 

             ل ا ةدا    . ا  ا  سد ا 
 و أ  ىا   أن ا  مأ  ا 

 ا  ا ات      ٣.٥، ٢.٥، ١.٥ا  ذ  
. ا  

  : س -
١.     : ط  ك ت أو أى دو  أى د  و ط 

،  اوة ،  ا ، ن ك ا  ه   
  و م  ا و  ر ة .

  ا     اذة ( ا س) :  .٢
      ر ات اا و اا أ إ ا مأ

 ب ام اا ،      ا  نو
اا ، أ   و .   لطا    

و  أم ل      ل   اذة ( ا س) : .٣
   ا  ب ام ع   . (ا  )

. اا  ا  ء و .  
 ا و     اذة ( ا س) :   .٤

       اوا دا و .   اا     أم 
        اا  عأي م    أو ا  ا ،  

.   ب ام ت اوا  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٢٩ 

- ا:  
 ا ة    ط   ر اة :     .١

  وات ر  ى را .اات وات 
ا  ك       ك  اة :  .٢

   ا  دة اتأو أ ا ،     ةا  
    و ة .

ا   ء   ا   ل  ك  اة : .٣
   ار وار وإ و    دو اا  ون ،  و

  ة .
مدرا   ا اات أو         ك  اة :   .٤

. اا ار وإ  ً تت أو اا  
- ما ا  

١.     ما ا  ط)   ل واما ر ( : 
  ا  ما ا   در          

  ا اء  اب أو اة . ات
٢.    : وذ ام          در مأ   ا

ا ام وا  ن  أو  ث   
.  ء اوا  

 ا در واة       ام: ل  وذ   .٣
      دة وا  أو أ أ ن أ وا ما ا

   ن ،ا  ، ، ر  
. ذ  ات اب ا  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٣٠ 

٤. : وذ ام   ا در    درام ا    
           ه ا  ا ا  و  اج  ة 

.      ا  اج ا  و اا  
- اا ا :  

١.     :  اا    ط     ك ا
.   ا   زرو وم  

  م           اا    :  وذ    .٢
 ازر أو  ت    ، ر  ا وار ات

  ذة .
٣. :  اوذ ا  ل   ن  ك واا 

              و ا م  لط ط  أو  ام 
  و ا   ت      ى و ل م دوران ا

  أو م -  ل م ور- . اأ أ    
٤.  :  اوذ ا     ار ت  

ون    ه ات اذة و  ر أن       
       ته ا  و أ م  رط ن ا 

. ا ا  
  :اا اء -

 ا ك ط  ط  ا  واء اى : .١
  رو ر   ى واء اوا  ا 

  اا ه اء .



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٣١ 

  ا       إ  واء اى :   .٢
 در   ا-     ل اطا  ط   

)اا ( .  
 ا ا     ل   إ  واء اى :     .٣

       ام   ى . أوء اأو ا  ا 
  ءوا ا اا ،  ا    اء  و

     ءس اام  رة  ن ا و ا 
 و  ه اء أو  اة  ه اء دون   

.   
٤.     ى :  اء اوا    ا  

  اك  زاة  ار  وا  وك  
.   ن ا ء اه ا ءإم    

- (ا  اا)  ا :  
١.   :  ا  ط        ا رو  ا ا 

 ج .، وون آي ام ا ا  و  
٢.    : ا   ر        اا 

       أو م ا م  ا   تاا  
  ات .

٣. : ا   ر   ل     وا   ث 
        ا  و ا ا م   ث أن 

ط ،  ا     أو     صا و
.   



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٣٢ 

٤.  : ا   ر       رد ا 
           ن ا ة ا ا ث و ه ا

. ا  وا ا  
- اا  :  

١. : ا ا  ط  ا ا ا إن ا
       رات ا و       ف ا ا

.  ة اء اا  
٢.   : ا ء ا      ن ج مأ ا

  اء و  ا   ا   اآة 
 ا إ  ،   ان   ااغ   و، أو اء

  اس .
٣.     : ا ء ا  ل     رة  أن ج دا

 ا اغ وا    مأ   إ  رة أن
  وب اء  إ  ب .، إ أ اس

٤.   ا ء ا   :        إ ا    ا
   أن ذة و  ا ء وس أو اا

  ة .
  :  اا -
١. : ا ا در  ط       ا ا

  و ا   ااس اى .
٢.          مأ: ا وذ ا  

ا رة  ات وا ات ن   



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٣٣ 

أم ة واات أم ج إ اار  ب امه  
. ا  

٣.     ات ا ا: ا وذ ا  ل
و ن   وأم         ل ا ات ا  

.    ات اا    أذم  
٤.    إ ا ن ا: ا وذ ا  

 تأوع ام  ا  ا .  
- وا وق واا  اا:  
١.     اا  ط      ا : وا وق واا

 ا ا   -اء اة  ار ا ه   
    أ  م ت ور مأ وق واا و وا

.    د  و ذ    
    وذ اا ا اوق وا وا:  ا .٢

      و و أو  و   ءا و  مأ
 اء ون رد   ا    اطل    

. ا  ون  ا  
٣.      : وا وق واا ا اوذ ا  ل  

     وق واوا  ام اوح     او  رة ء
. ا  أو ا    ه ا لردود ا مأ  

٤.       : وا وق واا ا اوذ ا    
         أ  ء وق واوا  ام ا



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٣٤ 

، و اا  أن ث  ا  اف اء أ  
 أو ا    واه ا ا   ن رد.  

- ف أو اا:  
١.   : و   ف أو        طا   در  ا

. و  ا ا  
٢. :  أو و ابا    رد أ مأ ا 

    وم ا م  ا ه ا  أو أ أ
. ا  

٣. :  أو و ابا  ل  ة أو  ا 
. ا اا   ل اطا  فا  أ  

٤.  :  أو و ابا          فا  دى ك
  ة ر ضا      ا ا  و ث أو ازوال ا

   ا رهإ ة    -ا مأ ا-   ا - 
  إظر در  ار ط ا  أن ث  أو  

. ه و م  ل اط  
- ل اا:  
١. : ا ا  ط    ا     وا   در

  طل  ه .
٢.   : ا ا ء      ن ا  م  ا

 ا   أء  ا   اة  
وار ات أو ف اء  اا  ات    

ا ،. طا  



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٣٥ 

٣.  : ا ا ء  ل   أو  ا او ا 
   اء  ا أو ا ا  اط أو      

اا  ا  زدة ا أو ، اة أو ف اء
  امل   ات .

٤.  : ا ا ء   ء اأ   ، ا
، ا  رة      أا ط أو أات امت    ر 

   ذةرات ات أو اا   ء و
. ظ  

- ا  لا :  
١. ا ا  ط ،.   ىا ه وا   
٢.    : ا  ا ء     در  ) م(    اا 

ا  لا ،        إ  أو   ض  ،
. أ  ون ه م  ا  

٣. : ا  ا ء  ل  ا  در  ا 
ا     ،    لا  أن   أم 

ا  . ا   
٤.    : ا  ا ء          راتإ  ا

    ،  رات  أو درا   أم 
.  و  اتا  عر آي مإظ   

- ى ا :  
١.   : طى م  ط    أو أ طم أ  و   طم

  .ا  م ا أو م ا اطل



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٣٦ 

٢.   : طى م وذ           أو را أ إ ن ا
. ا م   تو ا   

٣.    : طى م وذ  ل          ى ا ن 
 ،   ن   ا ،      ت  ا واى

 إ ا  ا أو  ا ر وح   ت أو      
  م وج إ د  ا   أو ك .

٤. : طى م وذ        م      ا
   ا أو  ا و   إ أى .

- ا ى ا :  
١. : ا ى ا  ل   ططى ا  ن ا

   رة اا وم ا م  آي   ا  نم  وا
.    

٢.    : ا ى ا          ا
         راته وا ى م  ل اطا  و   وا

. ا  م م  
٣.   : ا ى ا  ل         ءذ   ا 

  م   ا   أم ط   واة أو   
  أ  ط اء .

٤.     : ا ى ا           ا 
 ا و ر  و ط          ى ذء أام  م  

. رات أو أا  وا  
- ا ا :  

   أدى . ا   و ض  ااض اة .



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٣٧ 

   أظ ا .  دىأ   ط  اضا 
  .ادى

 د أظ ل . ا دىدى أل ا ط  اضا.  
        ط  اضا  ا أظ ا .  دىأ

  ادى .
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٣٨ 

  قائمة اخلصائص العيادية لطفل األوتيزم

  ٤ ٣ ٢ ١ ٠ )١(ا 
١  ابأو ا ا  و أي       
٢   ر أو   أي  ا       
٣ ء اأ أو أ   لما      

٤ 
     د درا  ا ز  ي أو 

  ا 
     

      ب رأ ة إ ا و  إ ا وء  ٥

٦ 
          اً  أ ج اا  ة   ق

   أء  
     

٧ 
       ا  اا ر   ا  دد

      اف ان  

٨ ر  ل دي اأ       

٩ 
  ات ا   اء ا  

 ا 
     

١٠      ا دد م      
١١  دا ا   ة إذا خ      
      ا  ة  اا أدوات ا واب ١٢

١٣ 
      وأم .  ل ء  ن ونر أن ا

  ل ء ن      

١٤ 
     ً ظا  اا طم  أ 

 ً 
     

  ٤ ٣ ٢ ١ ٠ )٢(ا 
١  و   بما ا و       
       ا   أي   اة ٢



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٣٩ 

٣ 
   أو ا ء اأ  ازا ار ا

 
     

٤    ه اا       
      خ ت ة وب م ة ٥
      ق    اج ا و إ  اء ٦

٧ 
  ا  ر و  أ ن      

  ا اه
     

٨ و ا  فرك ا          
٩     ًدرام  اوا اه ا       
١٠  ونا  إذا إ         
        ة رس   و    أب آي ١١
١٢ ا و  اءار  ة  ا      
١٣    ظ ر        
١٤ وا و   ً ادن واا       
  ٤ ٣ ٢ ١ ٠ )٣(ا 

١ 
     ط اء   وض اا إ  

أو ا 
     

٢  )(  ل وطا)(      
٣    ةا   أ        

٤ 
مرة  اور أو ا   امت ان    

وا وا 
     

        ق ا ا و م ت ٥
٦ ء اأ ج اا   تو        
٧   ي ا  أي ور        
      ر، ، أ، أ  ، ،رك اق  ق ٨



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٤٠ 

٩ 
     اً  و ردةاً  أ، ا ا  

 رد  دة اازن
     

١٠ 
        ت  ًمأ  و ا  دد

اض ا 
     

١١ 
          ،أو أ  سرس ط أن

ا 
     

      ا   ار   ال ١٢
       ل أم أاً  ١٣

١٤ 
ل إ ارع رع   أن ااه   أو اء        

 
     

  ٤ ٣ ٢ ١ ٠ )٤(ا 

١ 
 اا  و ي   ا ص اء إذا  

ب ا وا 
     

٢  هل مو ا  يل ادى ا      

٣ 
      أو  و : ع اب ذات اا إ ا

 و ازرار أو   و  ا ان
     

٤ 
ة   ة   ات ا و    

   ات اة
     

      ح أ م   ااد ا و ادة ٥
٦ ر اثج أا          

٧ 
رك اطل  أ و   اطر  اا و      

اا ر 
     

٨ 
    ا رك ا        ن رو ا ا 

 را وج اا 
     

٩ 
       ا   رض وا   ة أو 

  ا  
     



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٤١ 

١٠ 
ع  ة  ا  م م ا اي        

ا   
     

١١ 
 ودات ا وا       أي و ا

 
     

١٢ أو ا ا  ق اا         
١٣            

١٤ 
      دةا در اا   ءب ا را 

 ا 
     

  ٤ ٣ ٢ ١ ٠ )٥(ا 
١  د ا اره      

٢ 
       و  و رات اإ  و أم

 
     

      ر اا ار  أ اوت ٣
٤ ة م   ءر اظ      
٥  أو ح اق ا       

٦ 
   ا    جا    اري  

   
     

٧   ونف ا ة إذا       
        إذا   ارة ة ٨

٩ 
 أو  ااد اة دون أن  ا ً ردود      

ا 
     

١٠ 
  أوت ة و   ده و دد ت       

  
     

١١ 
    و  دة و  اتأ  ااب و اا 

 ة   إذا ا دإ  
     



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٤٢ 

١٢ 
        ر  ا ا  و 

ا 
     

١٣           
١٤    أو إ و ي اا طم      
  ٤ ٣ ٢ ١ ٠ )٦(ا 
        وا أي   ه ١
٢ اا         

٣ 
ة  )أو  )  ق اة و  ا ارض   

 ط  ا و  أ ان
     

      ارة    ااج رم ه  ٤
٥ در ا  ب و      

٦ 
ك    اج    و  اع          

 اي
     

٧ 
   وا وام أو اط   ب و ذي م اذا 

ا 
     

٨ د اء أو اب ا ه        
٩   باأو ا ا دا أ      

١٠ 
          اض ا أ ت ااما  اتأ 

 اا  لمأو ا ا 
     

        أن ي م اي أو م اان ١١

١٢ 
      ب  ي وأو ا ا 

 ان ازر
     

١٣            

١٤ 
        طم     إذا أو ا ا   ل ا

م   ن ذ م  و إذا اا 
     



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٤٣ 

  املهارات الذاتية لطفل التوحد استبانة

أو: دا ا ة أدا :  
ـــارات  م   القيمة العددية  العبــــــ
ز   –ل   –ض ادث  ذ ض :(وع     ١

   إرادي)   –
٤  

  ٣   ض ادث  ذ ض أء ار  ٢
٣  مض أ ذ  ادث ض ا  ٢  
  ١  مدرا  ض اد ادث  ذ ض  ٤
٥   ب إا  ر ض إطا    

م : ) رةأ√   ى اا ا   رة اا ء ) أ
:ا  

ـــارات  م ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ     العبــــــ
١   ون نء وا      
٢   ن و     
٣    ون ه و و     
٤   ه و     
         ف اي   ٥

:ا : .دا ا ة أدا   
ـــــارات  م ــــــ ـــــــ ــــــ   القيمة  العبــــــ
  ٤    و ون ة   ١
  ٥   و م  ون ة  ٢
٣   ا  ة م و   ٣  



 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم

٣٤٤ 

ـــــارات  م ــــــ ـــــــ ــــــ   القيمة  العبــــــ
٤  م   نل اول ا  ٢  
٥   ا   وم ى  ١  
٦  وا  ءأ  ى أي     

    :ا ا :رة  راأ)√(       رة  أ
  ص:ا

ـــــــارات  م ــــــ     العبــــــ
١   إ را    
٢  م اا       
٣  ه أ  إذا ا       
٤         
٥        دها  دا    ةه ا

ا  
  

: ا ا  اي و ا أء اف :  إرة   
  أ ارة ا   اص. )√(

ــارات  م ــــــ ــــــ     العبــــــ
١  دا       
٢  ا أ ل إ رأ    
٣   ا و  رزا  و    
    أا  و  إ ا أو او أ و   ٤
٥    ا     
   ض  أو   أو ب  ار  ٦
٧  اف أأط      



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٤٥ 

ــارات  م ــــــ ــــــ     العبــــــ
٨         
٩  ا م  ا    ةه ا    

 رة   اص :أ)√(   د: اس:  إرة 
ــــــارات  م ــــــ     العبــــــ
١  ه أ  إذا     ى    
٢  ذ إ   إذا  ونو   ى    
٣  ذ إ   إذا ا  اءار إ     
٤    ار  ت أزرار و    
     ف اق  ا وااء ادي وال   ٥

٦      ت إ   ر ) اسا– 
  )ارات –اد  –ات 

  

٧  ال اا ؤ   ى     
٨    ء     

 دا ل ا ةدا م:اء اار ::  ةرة وا  
ــــارات  م ـــــــ ــــــ   القيمة  العبــــــ
  ٤  ى    اي وااء  ١
٢        ء  ى  ٣  
٣            اأو ار   و م 

   و   
٢  

٤   أو ر ذرا  ونا   وم ى  ١  
٥   ونا  أن     
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٣٤٦ 

أ  رة )√(    : اا ااء :  إرة  
  اص:

  راتا    
       و ال  ١
٢  ط  رة ا  م     
٣   آداب ا  اون ا    

ول اا دون إع اق ا  أ از   ٤
   أو ال ة

  

     إ ال وي دة  ٥
٦  ا  ا إ  إ      

ف أء  ات ا   رة اف        ٧
طوا  

  

٨  د وا  ر    
٩    و ا اا  ف    

١٠    ا  د    
١١    ا  د    
    د  ا أا  ١٢
    رع  اب  رن اس  ١٣
    ى    واه  ١٤
١٥    دء اأ ا    
١٦  زرار ا     
١٧   ا  ا       
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٣٤٧ 

  قائمة تشخيص اضطراب األوتيزم

  عناصر التشخيص حسب درجة القصور
  ال

  يوجد
  صفر)(

  قصور
  بسيط

)١(  

  قصور
  متوسط

)٢(  

  قصور
  شديد

)٣(  

  قصور
  حاد

)٤(  
   اا  ر اا:أو

ا  
          

 اا ات   ر
ا   

          

            ر  اا اي
ات اا  ر            

            ر  و ا اي
   ءات اإ  ر

ا  
          

    ت اا   ر
ى ا            

  ر  ا  ر
ا  

          

            ر  ار واع
  ا  ا  ر

ا  
          

            م: ار اي
            ر  ا اي

ر  ارة  ادأة  
ا  دوا            
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٣٤٨ 

  عناصر التشخيص حسب درجة القصور
  ال

  يوجد
  صفر)(

  قصور
  بسيط

)١(  

  قصور
  متوسط

)٢(  

  قصور
  شديد

)٣(  

  قصور
  حاد

)٤(  
            اد اي واار

ا ا  ر            
ى ا ا            

             :ذج ار  اك
ااق  أ اذج   
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  املراجع 

  ار   ، إا )١٩٩٤    ا ا ا ج اا . (
دار ا ( د و أ) ، . ةا  

  لي (ا ١٩٩٠ا ا  . ( ،ا  ،  .ةا 
  )  ار إدي وزي ا ١٩٨٣أ ا ا .(

.زوا  اءض: دار اا .ول اا  ا و  
   )   اق٢٠٠٧ا      رات اا   م  .(

        ،راهد ي. رااب ا ل اط وا
     ، ت اراا 

 )  ن١٩٩٠أما   ل اأ . ( ،د، دا   . 
     وةا د ا ج     ٢٠١٠(اوا ا  م  .(

  ،ال اطا    ظت ارا ا ا
د   اون اا ا ،ت ارا ا ا ر ،

 .٨٣- ٣) ص ٦٩(
   )   ب٢٠٠٩إ  وا .()   ا وا (ا.  درا

 ،١زوا  ط  ، ،. ةا 
 )    ف٢٠١٠أ(.   را اإ   م 

          ،ول اطا   ى ا ا  ٤،ع ٩ ،
٩٠٥-٨٣٥ . 

    ا ااح إ٢٠٠٥(إم(.    لطأدب ا  . اا 
ورث ا  ،. را 

   زي ن١٩٩٨(إا ق، ) . ااء اة . ، دار زا 
   ) ي ك و دون ل٢٠٠٥(     وا . ا  .  .

 اب أ ،   وث ا ةو ،   ا ا ر ،  
م ،م ، . اام 
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 ) ردن ١٩٩٢ . (  ا ا  اد .وق، دا ، 
و ا ،و ا  ،. ا  

 يا و ل ا )١٩٩٧(.     :ا ،ا ا إ ا
.زو ا  حا   

 ) ل ا١٩٩٨ا . (ا ا  ،    وا  ىأ إط ،
ا  ،) د٤٧٤ا( ، ، . ا  

    ) ت زاو ورور ز١٩٩٩(.      ل اطا 
(وا ا) ،ولء اا ، ا ا   ، انوز

  دار اب ا .، ا، اطوي
   ) و ي٢٠٠٣   ون و داء ات و اا . ( ،  ز وم

 ا ، .  ،دار اط ١٦، ١٧٠ا،اد 
 ) أ  ا ٢٠٠٦(.      ا)  ىا ا

   را  راتا(وا ،    د    اكإ . ا
زةواا، . 

    ) ما ا  ندار      ٢٠٠٧ . ا   حوا راا .(
زوا  ا ،ن .، ١ 

  ا  )١٩٩٨ا ا  . ( ،ء ة.  ، دارا 
    ما ا  ن)١٩٩٧  ا ا . ( ،دار ، ٣

ن . ، ا 
      ) اما   ١٤٣٣   م اا  .(ه

            ى ا ا  ا   
 ا  . ا ى . –اا أ  

   ا   )٢٠١٠     دىإر م  .(
 .     -او.درات  وا اا ى واى اطل 

 . ٢٧١ -٢٣٩، ٢،ع ١٦
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  ورم ١٩٩٢(د         و   د، ل اطا ر . (
   ا  و دة ازاز  ، إا  .  ،ارد  ١ا ور ،

 . ا 
    ٢٠٠١(ر( وة ، . ان   م   درة 

 و،وت.
 ) اا  ن١٩٩٤ر (. ا  ،اط.  ا

.ا  
   )  و  ت٢٠٠٣رو  ل اطا ر .(و 

  "ص ا و ا ت ااا" ،  ا  
  دار ا  و از. .ووا أ دة، وأ ن، داطوي 

   ) ذ ا ٢٠٠٥را  وا  وورة اا . ( ،   ر  
ر  ا م) ( . د، 

              ترو ، )    و ل اطا ر
 أ.د.   ، ص ا)(اات ا ا و 

 وزارة ا و ا دو ارات ا اة، د . ، ا اطوي
  ) بزوق ا ٢٠٠٧ر    ةدراك وأا  ر م  .(

 ،    ا ،  اك ا ى ا اى     
  . 

  رام)  ود ى     ٢٠١٠ تزوا ا ت ااإ . (
 اطل . دار ا اة،اة .

 ) ونوآ اه إ ة .     ٢٠٠٢را . ا  إ  . (
 ا  –   .ان  

   ا ا ٢٠٠١(ز  ت ال) . اط ، دار ا
ة، اا 

    د ٢٠٠٠(ز او ا ت ااا . ( ،١ ، دار ا
ة . ، اا 
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    ) ا ا  ة١٩٩٢  وو ا م . ( ،   رات
 . و  ا  

 )ا ا  ة١٩٩٧ (.     ل اطي اوا  ل درا
و   و ا دو  ط و ا رت ا

     ن، ارو ا د اا ،ا ا .دا ا ا
  .٧٠-٣٣ام . ص ص 

    ة)١٩٩٧(    ا ا  رة درا .     درةا 
  ا   ا ا ،   و  ا  

. مما  
    ا  )٢٠٠٥(   أ) ا وا . ،  ،

 ،( ، ١ ،زوا  ء ا  ،. د  
   زام)١٩٨٧   . (ا ،  .د  ، 

ا  ،) د١٢٠ا( ،ا  ،. ا  
   ) اإ  اا  ن٢٠١٠    "(وا) ا  . (

ا ا . " وا ا  ياا ا ،ة .، ١ا 
  )م أ ا ى ٢٠٠١ . ( لا   م 

    ول اطا  ى ىراه ، اد ت  ، رراا 
 .  ا 

  ) ا  د أ ة ٢٠٠٢   ر م  .(
   وإ  تدرا. ا ى ا ت ااا- 

 ،١٥٨ -٤،٩٥، ع٨. 
  )را  ا ر ٢٠٠٤(         ر م  .

      و ول اطى ا ك ارات ا 
ا ، ر ،ا  ،.    

   ) اا ا  ١٩٩٦  .دا ت ا .(  ا 
 . ا.١٩٩٦). ر ١ا. ا اا واون. اد (



 

 

  

 استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم
 

٣٥٣ 

    ) ن  ا اب .) ٢٠٠١اوا ، ما ا ،
   زاء اق. .اة

 )  ا  دلن٢٠٠٢ول اطد، ) . اة . ، دار اا 
  ا  دل) ٢٠٠٢     ول اط رةا اول ا . ( ،

 اة .، دار اد
  )ن  ا ١٩٩٩ (.   " ت اذوى ا 

"ف واا أ ،مء اة، اق. .ااء از   
  )  د ف١٩٩٠(    ا) ديا ا  . ( ،دار ١ج ،

 وت .، ا 
    )  ا  دلت    ٢٠١٠اوا اب اإ إ  . (

 ا وام ز دار اد  وا واز، اة .
  ) اج  ن٢٠٠٢   ) ا   ت اا .(-

-اأ-  –  أ–       . (ا ا
    .، اداب

  )ن  ا ٢٠٠٠    ا إ اا  و .(
 ،قاء از  . لطة .١اا ، 

   ) ن  ا ٢٠١٢   اب ات ا  .(
.١ا ،ا  ،. ةا 

    ) ا   ا ٢٠٠٤   و ت ااا : (
ا ا  ور ا ،     ل اا اط  ى 

) ت اذوى ا (Hand In Hand ،. ةا 
  ) اإ ا  و٢٠١١ا" اب اإ .(اأ) " - 

ل          -أطرات ا  و ر ا  ( قط
.  ة .، ١اا، ا  

    ن  ا )١٩٩٨  ،ت اذوي ا  . (
 اة . ، ، دار زاء اق١ج
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 )ا   ا ٢٠٠٣ (. وا   وط وا.    .اأ . أ
 ا  ،)ا ا ض٣ا . (. .ا 

  ) ا أ ا ١٩٩٦  ،ت اذوي ا  (
١ ا ة . ، ،دار اا 

   ) و  لي وا ا ١٩٩٨   اض اا . (  وا
  وت . ، دار ا ا، و اات ا  اطل

  ) ا ا  ا ١٩٩٨   ا ا  دةى ا .(
ارت ا  ا. ر   رة. اض:   

  ا د.
   ) ادر اب ٢٠٠٠و "       ) . ا " ما"    و اا

   ل اطى ا " ا ،        ا در  ل  
ا  ، . د  

 )  ا  ى     ١٩٩٧ ت اا د ارا . (
ا ا لطا ،    يي اا رات ا   ا  

 د ون  ا ار  ا ان . دور ت   
ا طا  ا أ  ا   ١ج، ا . د ، 

   جا )ل ذوي      ٢٠٠٤ط ا ا  لطا  اا . (
 ت اا ،  دورة   ،ت ال ذوي اط ا

و ا ا  را ا ، . د  
 )  ٢٠٠٣ا ا  . ( ،١ .  ،و ا  ع ، 
 ) ا اد ا١٩٩٨ ا ا . ( ،ا وت، دار ا .  
 و . ن  ، ف   ف  )٢٠٠٣ ا  . ( ،  .د 

    ا ا ان ،ار  ،) د٥٤ا( ، ) ١٤ا( ،
وت .، أ  

   ) دو  لاوي وأا  ١٩٩٢   ا ا وا . ( ،
وا ،  
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 ) نوروق ا١٩٩٦ لطا  . (     ا  ) دا
ا( ٢ ،ن . ، دار ا  

 ) اريت  ٢٠٠٠او ا ا  ل ا ا  . (
ا  در    ، اا  ،شطا ر  مذا  .د 
  د .، أ  ،م اة

  )  ط٢٠٠٧ درا . (   درا (ا راوا أط) ا
 ،ب را  . ة .١ا ، 

  در طا  ج ،   ،  درا   ،
، ) .   ا وا ا       ١٩٩٣ اح ( 

 ا . ، دار د اح
 ا ن ا )٢٠٠٩. ١). ا.  دار وا ، 
   )٢٠٠٠  ،اول اا ا  ى  ا  (

    ا   ا در  درا ، ا  ، د  ،
 . د 

   )١٩٩٤ا ا . ( ،١ ،  .ارد اا ور 
    )١٩٩٧     و   ج اا . ( ، ،دار ا

 . ا 
 ) و رم١٩٩٦    ء ا . نل اطا .( ،   ا 

. ا ، 
   ) رة ا ٢٠٠٥ (.  إوا    وا ا 

 ق . زاء ا .ارق، اة 
 )رىم ر٢٠٠٢  ،دار ا .ا م  ،ف اا .(

  اة.
  ) رىم ر٢٠٠٢        .   أ  ا .(

  د. دار ا، اة.
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 )رىم رد.  ٢٠٠٣    .اا إ ا  .(
 ،ة.دار اا  

 )ا   ٢٠٠١ ا .(وات   ال ا اءما) ياأو ا
ن .و .( تا. .زو ا و ا  دار ا 

    )     ،ا  ا ء ٢٠٠٤ا د .(
وا  اج ا ا وا  اى. اة :       

  .ا دار ا  
     اا ل أ د)٢٠٠٣  ااب اا . ( ،  ،ا ا

. اا ل أ د .د   
  ر٢٠٠٤(ا (.   اض ا ا  ،١دار ا ، ،

 . د  
   زن ا)٢٠٠١ (.   ا  ء و اط ا ا د

وزارة ا، وا ا ، . د  
  ويا )١٩٩٨درا ة . ، ) . اا،  دار 
  ) اروم ر١٩٩٤ . (وب  ، ا   ،  ،ا 

  ،  ا ،، )٤٢٢اد(
   ) ا ا ١٩٨٩  ا دئ ا ل وأ . ( ،١ ،

  وت .، وس س
 )  م ٢٠٠١   ا  ء و اط ا ا د . (

 وزارة ا، وا ا ،د  . أ اإ دم
).ا او  اة.. ار. ا ا    ٢٠٠٠اد( 

.زو ا وا  
    )١٩٩٧وذوي ا . ( ،١ ،ا  ، . ط  
  ) رة  ا ٢٠٠٥  وا ا  ا إ . (

 اة . ،  زاء اق ارق.
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   ) و د ٢٠٠١     ، رت اا أ وا . (
         ت او ا ة ادا  ون اا  ر  ةم ،

 . د 
 ) ل ا٢٠٠٩وا ا ا .( ،    ظ ق ا

،  ة . ١اا ، 
      )    ،ا  ا ء  ٢٠٠٤ا د .(

    ىا  وا ا ج اا  دار ١وا،
 ا ا، اة .

   ،)  نة .  ٢٠٠٧را ا  اد اا .(
زوا  دار ا، ن .، ١ 

      )    ،ا  ا ء  ٢٠٠٤ا د .(
، وا  اج ا ا وا  اى      

ة .١ا ،ا دار ا، 
   )   ٢٠٠٥ وا . ()    ا  ا ا (ا

 را  .جبوا ،١ . 
 ) ات نم ٢٠٠٧      زورى ان . دار ال اطا .(

زن . ، وا 
    )د   ه   ٢٠٠٩ما  ر م  .(

  . ول اطى ا ا١٤٩ – ١٠٧ص، ٢،ع ١٥ا . 
  )  ١٩٩٠ ا  . ( ما ،  د  رات ،

. د 
  )دا أ اإ د٢٠٠٨-٢٠٠٧م       . ةا  ىا ا .(

 ورث ا ،.را 
    ) دا أ اإ د٢٠٠٠م      رة . اا  ىا ا . (

. زوا  ا ا، 
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   م  )  ن٢٠٠٨        . اح ا  اا ا . (
 ،ة .، ١اا 

 ) ارعا اا    ك   ٢٠٠٤ما   .( ،   ص س
،    ر ا ن.١ ،زوا  دار ا ، 

   )إ اإ ٢٠٠٩ما اب   ). إا: ت اا
 ) ىا- -    .  ا و(

 ار ب.
   ) ا ا  ٢٠٠٧وا .( ،   ا ا) وا

   ل اد أط– د -ارا-     ظ ق ا (جا
. وا ا  

    ) ا ا ت  ٢٠١٠اا ا ا وا .(
ول اأط  ،٢. ظ ق ا ، 

  ) ا ء       ٢٠٠٩ا ل : دوا ا  ىاا ا . (
 .١واا ا ، ،. ةا 

    ا  ء٢٠٠٤(و  أ ا  . ( ، أ ، و ،
   ة– ا ا ا ا ،. دا 

  ) ء ا٢٠٠٤و   وا وا ق اا ج ا .( ،"ج" ،
 ة ا ،ا ا ا ا ،دا 

   ءو ا )ج  .) ٢٠٠٤وا   و ا ق اا
وا ،١ ،. دا 
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