
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 أفضاح عبزاهلل ٓاعني الؾَضٖأ. 

 نلٔ٘ الزصاعات العلٔا الرتبْٓ٘ مادغتري تضبٔ٘ خاص٘
 باملنله٘ العضبٔ٘ الغعْرٓ٘ دامع٘ امللو عبز العظٓظ

 اهلل الغكاف ر. علْٓ٘ عبز
 نلٔ٘ الزصاعات العلٔا الرتبْٓ٘ قغه الرتبٔ٘ ارتاص٘ اعتاس مغاعز

 باملنله٘ العضبٔ٘ الغعْرٓ٘ امللو عبز العظٓظ دامع٘

 

 

 
 
 
 

واقع التحذيات اليت تواجُ تلييف امليَج العاو للطالب روي 
اضطراب طيف التوحذ يف املرحلة االبتذائية مبذيية جذة مً وجَة 

 ىظر معلني الرتبية اخلاصة
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لطالب روي اضطراب واقع التحذيات اليت تواجُ تلييف امليَج العاو ل
طيف التوحذ يف املرحلة االبتذائية مبذيية جذة مً وجَة ىظر 

 معلني الرتبية اخلاصة
 أفضاح عبزاهلل ٓاعني الؾَضٖأ. 

 نلٔ٘ الزصاعات العلٔا الرتبْٓ٘ مادغتري تضبٔ٘ خاص٘
 باملنله٘ العضبٔ٘ الغعْرٓ٘ دامع٘ امللو عبز العظٓظ

 افــــــــــاهلل الغك ٘ عبزــر. علْٓ
 نلٔ٘ الزصاعات العلٔا الرتبْٓ٘ قغه الرتبٔ٘ ارتاص٘ اعتاس مغاعز

 باملنله٘ العضبٔ٘ الغعْرٓ٘ دامع٘ امللو عبز العظٓظ
 شتلل امل :  

ٖٓاى شٜاد٠ نبري٠ يف اْتػاز اضطساب طٝف ايتٛسد يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطععٛد١ٜ لًع٢ َعد٣    
ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسعد  ْٚتعا٥ر اثعاخ     ايطٓٛات املاض١ٝ. َٚع ٖرا ايعدد املتصاٜد َٔ األفساد

ايتٛسد ايطابك١   ال ٜصاٍ املعًُٕٛ ٜٛادٕٗٛ حتدٜات يف إدزاى ٚتٓفٝر ْتا٥ر األثاخ اذتدٜج١ يف 
(. ٖدفت ايدزاض١ اذتاي١ٝ إىل ايتعسف ل٢ً Conroy et al.   2011ايفصٍٛ ايدزاض١ٝ ٚاملدازع )
يًطالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسعد فع٢ املسسًع١    ٚاقع ايتشدٜات ايت٢ تٛاد٘ تهٝٝف املٓٗر ايعاّ 

( 142االبتدا١ٝ٥ مبد١ٜٓ دد٠ َٔ ٚد١ٗ ْظس َعًُٞ ايرتب١ٝ ارتاص١  ٚتهْٛت لٝٓع١ ايدزاضع١ َعٔ )   
َععٔ افععساد زتتُععع ايدزاضعع١ ٖٚععِ املعًُععل ٚاملعًُععات ايكععا٥ُل لًعع٢ تععدزٜظ طععالب ذٟٚ اضععطساب  
ازع ايتٛسد ارتاصع١ اذتهَٛٝع١ مبدٜٓع١    طٝف ايتٛسد يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥ مبدازع ايدَر  َٚد

دععد٠  ٚقعععد التُععدت ايدزاضععع١ لًعع٢ اضعععتفداّ املععٓٗر ايٛصعععفٞ املطععشٞ  ٚ جًعععت ادا٠ ايدزاضععع١ يف      
اضتبٝإ حتدٜات تهٝٝف املٓٗر ايعاّ يًطالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد  ٚيكد تٛصًت ايدزاض١ 
      ٟ اضعطساب طٝعف ايتٛسعد َستبع١      إىل ابسش ايتشدٜات ايع  تٛادع٘ تهٝٝعف املعٓٗر ايععاّ يًطعالب ذٚ
( ايتشععدٜات املتعًكعع١ باملٓععاٖر ايدزاضعع١ٝ  مبععا يف ذيععو ستتعع٣ٛ  1تصععالدٜا لًعع٢ ايٓشععٛ ايتععايٞ : ) 
( ايتشعدٜات  3( ايتشدٜات املتعًك١ بايٛضعا٥ٌ املطعالد٠ ٚايتكٓٝع١ ايتعًُٝٝع١   )    2املٓٗر ٚتصُُٝ٘  )
( ايتشدٜات املتعًك١ بعاملعًِ   ١5 ايصف١ٝ  )( ايتشدٜات املتعًك١ بايب4٦ٝاملتعًك١ باإلداز٠ املدزض١ٝ  )

ٚيف ض٤ٛ تًو ايٓتا٥ر ابسشت ايدزاض١ لعدداا َعٔ ايتٛصعٝات اُٖٗعا ضعسٚز٠ تكعِٜٛ ٚتطعٜٛس املٓعاٖر         
ايدزاضعععع١ٝ ايعاَعععع١ املكدَعععع١ يًطععععالب ذٟٚ اضععععطساب طٝععععف ايتٛسععععد يتععععتال٤ّ َععععع استٝادععععاتِٗ     

 هعٔ املعًععِ َعٔ إدعسا٤ ايتعععدٜالت    َٚسالعا٠ إ ٜتطعِ املعٓٗر باملسْٚعع١ ايهافٝع١ ايع        ٚخصا٥صعِٗ. 
املٓاضب١ يًطالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد  ٚتطٜٛس بساَر إلداد َعًُٞ ايرتبٝع١ ارتاصع١ قبعٌ    
 ارتد١َ َٔ ادٌ إنطابِٗ املعازف ٚاملٗازات املستبط١ بتهٝٝف املٓاٖر ايدزاض١ٝ.
 ب١ٝ ارتاص١.ايهًُات املفتاس١ٝ: حتدٜات تهٝٝف املٓٗر  اضطساب طٝف ايتٛسد  َعًُٞ ايرت

Challenges of Adapting the General Education Curriculum for Students 
with Autism Spectrum Disorder in the Primary School in Jeddah: Special 

Education Teachers Perceptions 

Afrah Abdullah Yassin Al-Shehri & Dr.. Alawiya Abdullah Al-Saqqaf 

Abstract 
There is a significant increase in the prevalence of autism spectrum 

disorder in Saudi Arabia over the past years, and autism spectrum disorder 
research continues to grow exponentially and significantly. With this 
increasing number of individuals with autism spectrum disorder, and the 
results of previous autism research that explained the causes, characteristics 
and effective interventions; teachers still face challenges in perceiving and 
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implementing recent research findings in classrooms and schools (Conroy et 
al, 2011). The current study aimed to identify special education teachers’ 
challenges when adapting the general education curriculum for students with 
autism spectrum disorder (ASD) in the primary schools in Jeddah. The 
research sample consisted of 142 special education teachers for students with 
autism spectrum disorder in comprehensive primary school. The sample 
received an online survey on the challenges they face when adapting the 
general curriculum for students. The results showed that the challenges faced 
by teachers varied, but higher responses centered around curriculum-related 
challenges, including curriculum content and design, followed by challenges 
related to educational aids and technology, school management challenges, 
classroom-environment challenges, and finally teacher-related challenges. 
The results also indicated that the availability of knowledge and skills is 
necessary for teachers to help adapt the general curricula of students with 
autism spectrum disorder, and in light of these results, the study highlighted a 
number of recommendations, including: conducting further studies in 
evaluating the general curricula of students with autism spectrum disorder 
based on their needs and characteristics. 
Keywords: curriculum adaptation challenges, autism spectrum disorder, 
special education teachers. 

 :مكذمة 
َاعععععا خاصاعععععا         ٜفعععععسق ايتكعععععدّ ايهعععععبري ايعععععرٟ ٜػعععععٗدٙ املٝعععععدإ ايرتبعععععٟٛ اٖتُا
باالضععععطسابات ايُٓا٥ٝعععع١  ايعععع  ٜعععععد اضععععطساب طٝععععف ايتٛسععععد انجسٖععععا تعكٝععععداا    
ٚغُٛضاا  ٚيف ساد١ إىل َصٜد َٔ ايدزاضات ٚايبشعٛخ  ْٚظعساا الْتػعازٙ يف شتتًعف     
فكعد سظعٞ باٖتُعاّ بعاي ;      اجملتُعات ل٢ً تبأٜ َطتٜٛاتٗا ايجكاف١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ 
إذ ضععاِٖ يف ذيععو صعععٛب١ تػفٝصعع٘  ٚتعععدد الساضعع٘  ٚلععدّ ٚضععٛسٗا يف ايػعععهٌ         
ٝاا يف اغًب اذتاالت.  ارتازدٞ يًطفٌ ايرٟ ٜبدٚ طبٝع

( إ 2020) Centers for Disease Control and Prevention ,[CDC] ٜٚػعري  
فبععد إ نعإ    َعدالت اْتػاز اضعطساب طٝعف ايتٛسعد قعد غعٗدت شٜعاد٠ ًَشٛ ع١;       
ًًعا  اصعبم َععدٍ اإلصعاب١ لعاّ       59طفًًا ٚاسداا َٔ بعل   2018َعدٍ اإلصاب١ لاّ  طف
طفًًا  ٜٚعد ٖرا َؤغس خطري ٜطتدلٞ ضعسٚز٠ إدعسا٤    45طفًًا ٚاسداا َٔ بل  2020

 لدٜد َٔ ايبشٛخ ٚايدزاضات اي  تطتٗدف اضطساب طٝف ايتٛسد.

 ٛ بات ستعععدد٠ يف زتعععاالت ٜٚٛادععع٘ األطفعععاٍ ذٟٚ اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد صعععع
اناْعععت    ضعععٛا٤ ٚإ يعععدِٜٗ َػعععهالت يف ايتٛاصععٌ   ايًغعع١ االضعععتكباي١ٝ ٚايتعبريٜعع١   
اٚ غععري يفظٝعع١   نُععا ٜٛدععد يععدِٜٗ تععاخس اٚ قصععٛز نًععٞ يف تطععٜٛس ايًغعع١    يفظٝعع١ 
ٚايتٓغعِٝ  َجٌ : طبكع١ ايصعٛت         ٚتعرب ارتصا٥ص ايهال١َٝ يدِٜٗ غاذ٠املٓظٛق١ 
يصععٛت   ٚتٛصععف ايًغعع١ ايكٛالدٜعع١ يععدِٜٗ باْٗععا تهسازٜعع١ اٚ       لًعع٢ اإلٜكععاو   ْٚععرب٠ ا  
  َجععٌ : تهععساز نًُععات اٚ بععٌ َستبطعع١ يف املعٓعع٢   ٚيغععتِٗ  ععا خصٛصعع١ٝ   منطٝعع١ 
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 ,Hviid والمعلم  ٚاألب  إال األغفاص ايرٜٔ ٜعليفِْٛٗ َجعٌ : األّ   سٝح الٜفُِٗٗ 

et al., 2019, 83).) 

د إىل َٓععاٖر تهععٕٛ انجععس  يععريو عتتععاز األطفععاٍ ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسعع   
َال٥ُعععع١ الستٝادععععاتِٗ ٚقععععدزاتِٗ  ٖٚععععٛ َععععا ٜطًععععل لًٝعععع٘ تهٝٝععععف املععععٓٗر  سٝععععح       

( َفٗعّٛ تهٝٝعف املعٓٗر; بلْع٘: َعا تعٛفسٙ األْظُع١ املدزضع١ٝ         2014)  Basilicatoلعسف 
َععععٔ َٓععععاٖر َعديعععع١ ٚ/ اٚ َععععداخٌ تعًُٝٝعععع١  ٚتطعععع٢ُ ٖععععرٙ ايتغععععٝريات تعععععدٜالت    
لاق١ اي  عجعٌ َٔ ايصعب لًِٝٗ ايتعًِ لعرب  َٚٛا٤َات; ملطالد٠ ايطالب ذٟٚ اإل

األضععععايٝب ايتكًٝدٜعععع١ يًععععتعًِ لًعععع٢ ايٓذععععا   نُععععا اٚضععععم إ تعععععدٌٜ املععععٓٗر ٖععععٛ  
ايتغٝريات يف املٓاٖر ايدزاض١ٝ ايفسد١ٜ ايع  تكًعٌ َعٔ صععٛب١  ٚسذعِ لعب٤ ايعُعٌ        
 ل٢ً ايطايب; فٗٞ تغٝري فُٝا ٜتٛقع َٔ ايطايب تعًُ٘.

 انععدت إ َعًُععٞ ايرتبٝعع١ ارتاصعع١ ٜٛادٗععٕٛ     ٖٚععرا ٜتفععل َععع ايدزاضععات ايعع     
حتدٜات َٚعٛقات تتعًل بادتٛاْب اإلداز١ٜ ٚايتك١ٝٓ  ٚضعف قعدزات املدزضع١  األَعس    
ايععرٟ ٜعععٛم لًُٝعع١ حتكٝععل اٖععداف تعًععِٝ طععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد يف       

   ّ  ,Alnasser, 2020; Wilson & Landa, 2019; Rodden) َعدازع ايتعًعِٝ ايععا

Prendeville, Burke & Kinsella, 2019)  

ا١ُٖٝ ايدزاض١ اي  تسنص لًع٢ فٗعِ ايتشعدٜات     ٚيف ض٤ٛ َا ضبل لسض٘ تتطم
املفتًف١ ايع  تٛادع٘ َعًُعٞ ايرتبٝع١ ارتاصع١ يف تهٝٝعف املعٓٗر ايععاّ يًطعالب ذٟٚ          
 اضطساب طٝف ايتٛسد يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥.  

 :مشللة الذراسة 
٘ لدٜعععدن َعععٔ ايدزاضعععات إ ايطعععالب ذٟٚ  تٓبعععع َػعععه١ً ايدزاضععع١ إعععا اغعععازت إيٝععع 

 اضعععععطساب طٝعععععف ايتٛسعععععد ٜٛادٗعععععٕٛ لدٜعععععداا َعععععٔ ايتشعععععدٜات  َجعععععٌ دزاضععععع١   

Almoghyrah(2021   ايعععع  نػععععفت إ املعًُععععل  ٜٛادٗععععٕٛ حتععععدٜات نععععبري٠ يف )
 تٓفٝععر ايربْععاَر املتهاَععٌ لًعع٢ املطععت٣ٛ ايفععسدٟ  اٚ ادتُععالٞ  ٚدزاضعع١ نععٌ  َععٔ     

Ibrahim & Ahmed (2021اي  ن )  ػفت ْتا٥ذٗا إ َعٛقات إداز٠ املدزض١ دعا٤ت
يف املكعاّ األٍٚ  تًٝٗععا املعٛقعات املتعًكعع١ بلضعس ايطععالب املصعابل باضععطساب ايتٛسععد      
ثِ املعٛقات املتعًك١ بايتٛسد  ٚنإ املسنص األخري ٖٛ املعٛقات املتعًكع١ بعاجملتُع    

( ايعع  2021) Maryanti, Nandiyanto, Hufad & Sunardiٚدزاضعع١ نععٌ  َععٔ   
ا ٗعععست ْتا٥ذٗعععا إ َعظعععِ املعًُعععل ٜطعععتفدَٕٛ املٓعععاٖر ايدزاضععع١ٝ َعععٔ نتعععب         
املعًُعععل ايععع  تكعععدَٗا اذتهَٛععع١  باإلضعععاف١ إىل ذيعععو ٜطعععتفدّ بعععع  املعًُعععل      
( ايعععع  نػععععفت 2021طسٜكععع١ اراضععععس٠  ٚاألضععع١ً٦  ٚاألدٛبعععع١   ٚدزاضعععع١ املفعععسٜر )   
اقع١ يعد٣ ايطعالب  ٚدزاضع١     صعٛب١ ايتعاٌَ َعع املػعهالت ايطعًٛن١ٝ املصعاسب١ ي ل    
( ايععع  اضعععفست ْتا٥ذٗععا بعععلٕ املعٛقعععات اإلدازٜعع١ سصعععًت لًععع٢ املستبععع١   2021ايتععِٜٛ ) 

 األٚىل  ًٜٚٝٗا املعٛقات اي  تتعًل بايطايب  ٚاملعًِ  ٚايعًُٝع١ ايتعًُٝٝع١  ٚدزاضع١    

Pratama(2020     ايععع  اٚضعععشت لعععدداا َعععٔ ايتشعععدٜات  ٖٚععع٢: ايطبٝعععع١ املتػعععا١ُ٥ )
   لدّ ٚدٛد يٛا٥م تٓاضب ٚتٓظِ لٌُ َعًُٞ ايرتب١ٝ ارتاص١.يًطالب اْفطِٗ



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفص 

 

 

 

 

 

 م2022.. يوليو  ..  2المئة وثالث وأربعون جالعدد  

56 
 

 ٚيف ض٤ٛ َا ضبل تتًفص َػه١ً ايدزاض١ يف ايطؤاٍ ايس٥ٝظ ايتايٞ:
َا ٚاقع ايتشدٜات اي  تٛاد٘ تهٝٝف املٓٗر ايعاّ يًطالب ذٟٚ اضطساب طٝف 
ايتٛسعععد فععع٢ املسسًععع١ االبتدا٥ٝععع١ مبدٜٓععع١ دعععد٠ َعععٔ ٚدٗععع١ ْظعععس َعًُعععٞ ايرتبٝععع١  

 ؟ارتاص١

 :ٍذف الذراسة 
    ٟٚايتععععسف لًععع٢ ٚاقعععع ايتشعععدٜات ايععع  تٛادععع٘ تهٝٝعععف املعععٓٗر ايععععاّ يًطعععالب ذ

اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد يف املسسًععع١ االبتدا٥ٝععع١ مبدٜٓععع١ دعععد٠ َعععٔ ٚدٗععع١ ْظعععس    
 َعًُٞ ايرتب١ٝ ارتاص١.

  :أٍنية الذراسة 
 تسدع ا١ُٖٝ ايدزاض١ إىل اْ٘ قد ُتطِٗ فُٝا ًٜٞ:

    تٛادععع٘ تهٝٝعععف املعععٓٗر ايععععاّ يًطعععالب ذٟٚ    ايتععععسف لًععع٢ اٖعععِ ايتشعععدٜات ايععع
 اضطساب طٝف ايتٛسد.

    ٟٚايعُعععٌ لًععع٢ عجٓعععب ايتشعععدٜات ايععع  تٛادععع٘ تهٝٝعععف املعععٓٗر ايععععاّ يًطعععالب ذ
 اضطساب طٝف ايتٛسد.

   ِٖاإلضععٗاّ يف تصٜٚععد ايكععا٥ُل بتعًععِٝ ايطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد بععل
 ايتشدٜات اي  تٛاد٘ تهٝٝف املٓٗر ايعاّ.

 ٛصٝات َٚكرتسعات َعٔ املُهعٔ إ تطعِٗ يف اذتعد َعٔ ايتشعدٜات ايع          ارتسٚز بت
 تٛاد٘ تهٝٝف املٓٗر ايعاّ.

 :حذود الذراسة 
     ٟٚاذتععدٚد ايبػععس١ٜ: بٝععع املعًُععل ٚاملعًُععات ايكععا٥ُل لًعع٢ تععدزٜظ طععالب ذ

اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد يف املسسًععع١ االبتدا٥ٝععع١ بتفصصعععٞ ايتٛسعععد ٚاإللاقععع١      
 ع ايتٛسد اذته١َٝٛ مبد١ٜٓ دد٠.ايفهس١ٜ مبدازع ايدَر  َٚداز

     اذتععععدٚد املهاْٝعععع١: املسسًعععع١ االبتدا٥ٝعععع١ بتفصصععععٞ ايتٛسععععد ٚاإللاقعععع١ ايفهسٜعععع١
 مبدازع ايدَر  َٚدازع ايتٛسد اذته١َٝٛ مبد١ٜٓ دد٠.

  ّ2021ٖع/ 1443اذتدٚد ايص١َٝٓ: لا  .ّ 
          ٟٚاذتععدٚد املٛضععٛل١ٝ: ايتشععدٜات ايتعع٢ تٛادعع٘ تهٝٝععف املععٓٗر ايعععاّ يًطععالب ذ
ب طٝععف ايتٛسععد فعع٢ املسسًعع١ االبتدا٥ٝعع١ مبدٜٓعع١ دععد٠ َععٔ ٚدٗعع١ ْظععس          اضععطسا
 َع٢ًُ ايرتب١ٝ ارتاص١.

 :مصطلحات الذراسة 
   :التحذياتChallenges 

ايتشععدٜات ٖععٞ ايعٛا٥ععل ٚايصعععٛبات ايعع  تٛادعع٘ املعًُععل اثٓععا٤ ادا٥ٗععِ ملٗععاَِٗ    
 (.2020املٓٛط١ بِٗ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )غٝح ٚإنػٝو  

  ضطراب طيف التوحذ:الطالب روي ا Students with Autism Spectrum Disorder  

ٜعسف ذٟٚ اضطسابات طٝعف ايتٛسعد بعلِْٗ َعٔ ٜععإْٛ َعٔ اضعطسابات منا٥ٝع١          
ٜٓععتر لٓٗععا ستدٚدٜعع١ يف االٖتُاَععات ٚاألْػععط١  ٚصعععٛبات يف ايتٛاصععٌ ٚايتفالععٌ    
 .(Daulay, 2021)االدتُالٞ  َع  ٗٛز امناط ضًٛن١ٝ منط١ٝ َٚتهسز٠ 
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 لييف امليَج: تCoronavirus Pandemic  
ٟ بععل یکک ْععاّیٜٚٓطععٟٛ َصععطًم تهٝٝععف املععٓٗر لًعع٢ إظتععاد لًُٝعع١ تفالععٌ د     
املعًِ  ٚايطالب  ٚاملٛضٛو  ٚإدسا٤ات ايتعدزٜظ; إذ ٜستهعص لًع٢ ازبعع١ لٛاَعٌ  إجًع١       
يف املٓععاٖر ايدزاضعع١ٝ  ٚنٝفٝعع١ تهٝٝفٗععا  ٚطسا٥ععل ايتععدزٜظ  ٚاضععتذابات ايطععالب         

اد )أٜ؟ َٚتع٢؟ َٚعع َعٔ؟(  ٚقعد ٜتطعُٔ ايتهٝٝعف إدخعاٍ تععدٜالت         ٚنٝف١ٝ اإللد
    ِ  ,Otukile, Mangope & Kuyini).ل٢ً ب١٦ٝ ايصعف  ٚتكٓٝعات ايتعدزٜظ  ٚايتكٝعٝ

2016) 

 اإلطار اليظري للذراسة: 
 :احملور األول: روي اضطراب طيف التوحذ 
 :أوًلا: مفَوو اضطراب طيف التوحذ 

ّ يٛصععف زتُٛلعع١ َععٔ سععاالت   اضععطساب طٝععف ايتٛسععد ٖععٛ َصععطًم ٜطععتفد    
ايعذععص يف ايتٛاصععٌ االدتُععالٞ ايعع  تظٗععس يف ٚقععت َبهععس  ٚاالٖتُاَععات ارععدٚد٠     
     ٟ  ,Lord) ٚايطععًٛنٝات اذتطعع١ٝ اذتسنٝعع١ املتهععسز٠  املستبطعع١ بعاَععٌ ٚزاثععٞ قععٛ

Brugha, Charman, Cusack, Dumas, Frazier, & Veenstra-VanderWeele, 

2020)  

ْعع٘: عإلاقعع١ منا٥ٝعع١ َعكععد٠  تظٗععس الساضعع٘ يف َساسععٌ  ٜٚعععسف ٖععرا االضععطساب بل
  ايطفٛي١ املبهس٠  ٚتؤثس ل٢ً قدز٠ ايػعفص لًع٢ ايتٛاصعٌ ٚايتفالعٌ َعع ا"خعسٜٔع      

(Sharma, Gonda & Tarazi, 2018). 

 American Psychiatric)ٚتععععععسف ادتُعٝععععع١ األَسٜهٝععععع١ يعًعععععِ ايعععععٓفظ  

Association, APA, 2018)      ٘ : عاضعطساب تطعٛزٟ   اضعطساب طٝعف ايتٛسعد لًع٢ اْع
َعكععد  ٜػععتٌُ لًعع٢ َػععهالت َطععتُس٠ يف نععٌ َععٔ لًُععٝ  ايتفالععٌ االدتُععالٞ    
ٚايتٛاصٌ  َع ٚدٛد ضًٛنٝات زٚت١ٝٓٝ ٚستدٚد١ٜ االٖتُاَات  سٝح ختتًف غعد٠  
 ٖرٙ األلساق بل األغفاص املصابلع. 

 :ثاىًيا: أعراض اضطراب طيف التوحذ 
سصعععا٥ٞ يالضعععطسابات ايعكًٝععع١ يف  ٚفًكعععا ملعععا ُذنعععس يف ايعععديٌٝ ايتػفٝصعععٞ ٚاإل  
( سعععٍٛ املػعععهالت االدتُالٝععع١ ايععع  تظٗعععس بصعععٛز٠    DSM-5ْطعععفت٘ ارتاَطععع١ ) 

 نبري٠ يد٣ األفساد ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد اي  تتُجٌ يف: 
  .ايعذص يف ايسد ل٢ً ايتفالالت االدتُال١ٝ  نإيكا٤ ايتش١ٝ اٚ ايٛداو 
 َ طاز اٚ منط ارادث١. ضعف يف ايبد٤ بتهٜٛٔ ستادث١  اٚ اذتفا  ل٢ً 
          َػهالت يف َٗازات االتصعاٍ ايًفظعٞ  ٚغعري ايًفظعٞ  ٚلعدّ ايكعدز٠ لًع٢ ايعدَر
 بُٝٓٗا. 

 .ضعف ايتٛاصٌ ايبصسٟ َع األغفاص اثٓا٤ ايتفالالت االدتُال١ٝ 
  .ٞضعف يف يغ١ ادتطد  ٚصعٛب١ فِٗ ايتٛاصٌ اإلميا٥ 
     ٜتٓاضععب َععع املٛقععف  لععدّ ايكععدز٠ لًعع٢ اضععتفداّ تعععبريات ايٛدعع٘  ٚتعدًٜععٗا مبععا
  .االدتُالٞ
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    ٕلعععععدّ ايكععععععدز٠ لًعععععع٢ تهععععععٜٛٔ ايصعععععداقات  اٚ لععععععدّ االٖتُععععععاّ ايتععععععاّ بععععععاألقسا
(2019 Morgan.) 
( إ االضعععطسابات اذتطععع١ٝ تهعععٕٛ لٓعععد اطفعععاٍ ذٟٚ 39  ص. 2020ٜٚعععس٣ قعععريٚد )

اضطساب طٝف ايتٛسد انجعس غعٝٛلاا َكازْع١ بايساغعدٜٔ  فٗعِ ٜفتكعدٕٚ يًتٛاصعٌ        
املفسطعع١ يوصععٛات  فكععد ٜغطععٞ اذْعع٘ ْتٝذعع١ يتطععاٜك٘ ٜصععٌ    ايبصععسٟ  ٚاذتطاضعع١ٝ

ذتد ايبها٤ بػعد٠ ٚايصعسا   ٚقعد ٜتذٓعب األصعٛات املفاد٦ع١  ٚال ٜطعتذٝب  عا  ٚيف         
َاععا يععبع  األصععٛات نصععٛت ا"ذإ  ٚلسبععات    بععع  األسٝععإ ٜٓذععرب ٜٚبععدٟ اٖتُا
 اإلطفععا٤  ٚايطععالات  اَععا َععٔ ْاسٝعع١ ايًُععظ فٓذععد يععد٣ بعطععِٗ قصععٛزاا يف ساضعع١    
ايًُظ  ٚإ نعجرياا َعِٓٗ يعدِٜٗ لعدّ ايكعدز٠ لًع٢ اضعتعُاٍ نًتعا ايٝعدٜٔ يف ضعٔ           
تهٕٛ فٝ٘ ايطٝطس٠ ايدَاغ١ٝ قد تػهًت يد٣ األطفاٍ دٕٚ اضطساب طٝف ايتٛسد  
ٖٚععِ عتبععٕٛ ملععظ ارتػععب ايٓععالِ  ٚايبالضععتٝو  ٚميهععِٓٗ ايتعععسف لًعع٢ ا"خععسٜٔ      

 بٗرٙ اذتٛاع.

ٌ  َععٔ      ,Takayanagi, Kawasaki, Shinomiya, Hiroshiنُععا ٜػععري نعع

Okada, Ino & Niwa,  (2021     اْٗععِ ٜعععإْٛ َععٔ اطتفععاق املٗععازات املعسفٝعع١ )
ٚيدِٜٗ تعلخس يغعٟٛ ٚاضعم  نعريو يعدِٜٗ َػعهالت تتعًعل بعايتٓظِٝ اإلدزانعٞ           
َٚػانٌ ايتٓاضل ايبصسٟ  ٚاملس١ْٚ املعسف١ٝ  َٚٗعازات االْتبعاٙ  ٚصععٛبات ايعتفهري     

 كسا٠٤.املٓطكٞ  ٚصعٛبات يف اي

ٌ  َعٔ      ( اْع٘ غايباعا َعا ٜٛادع٘     2017) Round, Baker & Rayner نُعا ٜعس٣ نع
األطفعععععاٍ ذٟٚ اضعععععطساب طٝعععععف ايتٛسعععععد  صععععععٛبات يف ايتععععععبري لعععععٔ لعععععٛاطفِٗ  
َٚػالسِٖ ٚساالتِٗ ايعاطف١ٝ يآلخعسٜٔ  باإلضعاف١ إىل ذيعو  غايباعا َعا ٜٛادٗعٕٛ       
ىل لدٜعد َعٔ املػعهالت    صعٛبات يف ايتٛاصعٌ ايًفظعٞ; ٖٚعرا بعدٚزٙ ميهعٔ إ ٜعؤدٟ إ      
االدتُال١ٝ ٚايعاطف١ٝ  بعٌ قعد ٜعؤثس يف بعع  األسٝعإ لًع٢ ايصعش١ ايعكًٝع١  َٚعع          
ذيععو فععإٕ األطفععاٍ ايععرٜٔ ٜعععإْٛ َععٔ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد يععدِٜٗ ْكععاط قعع٠ٛ    
ْطب١ٝ تتُجعٌ يف املعادتع١ ايبصعس١ٜ يًُعًَٛعات  ٚناْعت ْكعاط ايكع٠ٛ ٖعرٙ دعص٤اا ال          
 ٚايتدخالت املطتٓد٠ إىل ايفٝدٜٛ. ٜتذصا َٔ صتا  ايدلِ املس٥ٞ 

ٚلًٝعععع٘ فععععإٕ األطفععععاٍ ذ٣ٚ اضععععطساب طٝععععف ايتٛسععععد ٜعععععإْٛ َععععٔ لدٜععععد َععععٔ   
األلععساق  ٚاملػععانٌ االدتُالٝعع١  ٚايطععًٛن١ٝ ٚاذتطعع١ٝ  ٚاملعسفٝعع١  ايعع   ٝععصِٖ   

 لٔ غريِٖ َٔ األطفاٍ.
 :احملور الجاىي: حتذيات تلييف امليَج 
 :أوًلا: مفَوو تلييف امليَج 
( ايعععرٟ 31  ص. 2018ٜفعععات تهٝٝععف املعععٓٗر  َٚٓٗععا تعسٜعععف اذتععرْٞ )   تتعععدد تعس 

لسفٗععا بلْٗععا: عزتُٛلعع١ َععٔ ايتععدخالت ايعع  تتطععُٔ االضععرتاتٝذٝات  ٚاألضععايٝب     
ايتدزٜطععع١ٝ  املصععع١ُُ ٚفًكعععا الستٝادعععات ايطعععالب  َػعععت١ًُ لًععع٢ نٝفٝععع١ تٛصعععٌٝ   
اد ب٦ٝعع١ ارتعع٣ٛ ٚتعععدٌٜ األْػععط١ ايتعًُٝٝعع١  ٚطععسم ايتكٝععِٝ  ٚب٦ٝعع١ ايصععف; إلظتعع  
تعًُٝٝعع١ َسْعع١  تتععٛا٤ّ َععع قععدزاتِٗ  ٚتطععاِٖ يف ايٛصععٍٛ ايفعععاٍ ملٓععاٖر ايتعًععِٝ          

 ايعاّع.
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 نُعععا اغعععاز املسنعععص ايعععٛطع يًُعععٛاد ايتعًُٝٝععع١ ايععع  ٜطعععٌٗ ايٛصعععٍٛ إيٝٗعععا    

National Center on Accessible Educational Materials  (2016 ٕإىل ا )
تًععف سطععب املععاد٠ ايعًُٝعع١  ٚارتعع٣ٛ     ايتهٝٝععف ٜلخععر اغععهاًيا  ٚقٛايععب لدٜععد٠  خت   

ٚاملسسًع١ ايدزاضعع١ٝ  َٚععٔ املُهععٔ تعسٜفعع٘ بلْعع٘: عزتُٛلعع١ َععٔ األضععايٝب  ٚايطسا٥ععل   
ٚاإلدععععسا٤ات املفتًفعععع١ ايعععع  ظتععععسٟ اداتٖععععا; َتطعععع١ُٓ اضععععرتاتٝذٝات ايتععععدزٜظ        
ٚارت٣ٛ ايتعًُٝٞ  ٜٚتُجٌ ا عدف ايعس٥ٝظ َٓع٘ يف دععٌ ايتعًعِٝ إٝعصاا بايصعبغ١        

يع  تتُاغع٢  ٚتطععِٗ يف ضعد استٝادعات طايععب  اٚ زتُٛلع١ َعٔ ايطععالب        ايفسدٜع١ ا 
ٚيف ٖعععرا ايصعععدد صتعععد زتُٛلععع١ً َعععٔ املفعععاِٖٝ ذات ايصععع١ً بتهٝٝعععف املعععٓٗر; َجعععٌ:     
 ايتغٝري  ٚايتبدٌٜ  ٚايتشطل  ٚايتٝطري  ٚاملٛا١َ٤.

ٜٚكصعد بعع٘ اصعطالساا: تبععدٌٜ  إضععاف١  تععدٌٜ  سععرف يف زتُٛلع١ َععٔ املهْٛععات     
املععععٓٗر ايدزاضععععٞ  َجععععٌ ارتعععع٣ٛ  األٖععععداف  األْػععععط١ ايتعًُٝٝعععع١         ايتعًُٝٝعععع١ يف

املصاسب١  ايتصاَِٝ ايتع١ًُٝٝ; ٚصٛاًل يتكِٝٝ ادا٤ ايطالب  ٚذيو ٜتِ َعٔ خعالٍ   
زتُٛل١ َٔ املٛاد/االضرتاتٝذٝات  ٚايرباَر اي  تطاِٖ يف ضد استٝادات فسد  اٚ 
 (.181  ص. 2016زتُٛل١ َٔ ايطالب )ايطامل  

 ٍنية تلييف امليَجثاىًيا: أ: 

تتُشععٛز ايٛ ٝفعع١ األضاضعع١ٝ يًُٓععاٖر ايدزاضعع١ٝ يف تُٓٝعع١ ٚلععٞ َعسفعع١ ايطععالب  
َٚٗععازاتِٗ  ٚاعجاٖععاتِٗ  ضععُٔ إطععاز قععدزاتِٗ  ٚاضععتعداداتِٗ يف اجملععاالت ايرٖٓٝعع١   
املعسفٝععع١  ٚادتطععع١ُٝ  ٚايٓفطععع١ٝ  ٚاالدتُالٝععع١  َٚعععٔ ثعععِ ٜصعععبشٕٛ قعععادزٜٔ لًععع٢     
ُع  ٜٚتطًب ذيو لٓا١ٜ خاص١ بتشًٌٝ قطعاٜا املعٓٗر    املػازن١ يف االزتكا٤ باجملت

ٚايتٛقععععات ايععع  ٜسمٗعععا يًُعععتعًُل  ٚتهٝٝعععف املعععٓٗر لًععع٢ ضتعععٛ ٜطعععُم بتًبٝععع١        
االستٝادات ايتع١ًُٝٝ يًف٦ات املفتًف١ َٔ ايطالب  ٜٚتطًب تطُل ايطالب ذٟٚ 
يتًبٝع١   اإللاق١ يف فصٌ ايتعًِٝ ايععاّ إ ٜكعّٛ املعًُعٕٛ بتهٝٝعف املٓعاٖر ايدزاضع١ٝ;      
بٝععع استٝادععات ايطععالب  فتهٝٝععف املععٓٗر ٜعععد َععٔ اٖععِ ارتطععٛات يٓذععا  ضٝاضعع١   
 .(Byrd & Alexander, 2020)دَر ٖؤال٤ ايطالب يف َٓظ١َٛ ايتعًِٝ ايعاّ 

مبٛا٤َععع١ املعععٓٗر: األدٚات  ٚايتكٓٝعععات ايععع  تطعععالد ايطعععالب يف َٛانبععع١ سذعععِ    
ٜتعًِ ايطايب  ٜٚعد تهٝٝعف   ايعٌُ ايكٝاضٞ إاث١ً بلقساِْٗ; فٗٞ تغٝري يف نٝف

املععٓٗر َععٔ اضععرتاتٝذٝات ايتعًععِٝ ايعع  ميهععٔ إ تعععصش َػععازن١ ايطععالب يف املٓععاٖر  
ايعاَعع١; َععٔ خععالٍ طسٜكعع١ ايعععسق  ٚتكععدِٜ ارتعع٣ٛ  ٚنٝفٝعع١ َػععازن١ ايطايععب   
ٚاضععتذابت٘ يعع٘; سٝععح ٜتطًععب َععٔ املعًععِ اتبععاو اضععايٝب َعٝٓعع١ دٕٚ تغععٝري ستتعع٣ٛ       

طايب َُٗات اقصس  اٚ إ ٜكدّ ايطايب ايعرٟ ٜٛادع٘ صععٛب١    املٓٗر; َجٌ: إلطا٤ اي
ٝاا  فطعال لعٔ تٛ ٝعف ايتكٓٝع١  َٚعٔ ثعِ قعد عتكعل املعًُعٕٛ           يف ايهتاب١ إدابت٘ غفٗ
َسْٚععع١ يف تهٝٝعععف املٓعععاٖر; يتعصٜعععص املػعععازن١ ايفعايععع١; باضعععتفداّ اضعععرتاتٝذٝات       
 (.980  ص. 2020)ايغٓاّ   .تدزٜظ َتٓٛل١  َٚال١ُ٥ يهٌ طايب

ايدزاضعات اذتدٜجع١ اُٖٝع١ تهٝٝعف املعًُعل يًُٓعاٖر ايدزاضع١ٝ  فعٓعدَا          ٚتؤند
ٜععصداد صتععا  املدزضعع١.  -ٚفععل خععربات ايطععالب ايجكافٝعع١ املفتًفعع١  –ٜفعًععٕٛ ذيععو 

نُعا إ َسالعا٠ اٖتُاَعات ايطعالب  ٚخًفٝععاتِٗ  ٚثكعافتِٗ  ٚقصعص سٝعاتِٗ لٓععد        
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َٚععٔ ثععِ فاضععتفداّ تطععٜٛس املٓععاٖر عتطععٔ لٓععاٜتِٗ باملدزضعع١  ٜٚصٜععد َععٔ تعًُٗععِ;   
اضرتاتٝذٝات تهٝٝف املٓاٖر اَس َِٗ بػعهٌ خعاص; يتشكٝعل ٖعدفل: اسعرتاّ تٓعٛو       
َاعا يًطعالب;       ُاعا  َٚفٗٛ ايطالب  ٚتعصٜص صتا  ايطالب; فُٔ ادٌ إ ٜهعٕٛ املعٓٗر َٗ
 -ظتععب إ ٜلخععر يف اذتطععاب اٖتُاَععاتِٗ  ٚسٝععاتِٗ  ٚظتععب إ ٜػععازى ايطععالب       

ضعععٝفُٕٗٛ َععا ٜتعًُْٛععع٘  ٜٚصعععًٕٛ إىل   -و بعععري –يف تعًُٗعععِ ألْٗععِ   –بٓػععاط  
  ٌ  ,Priestley, 2012; Sealey & Noyes, 2010; Braund & Reiss)ْتعا٥ر افطع

2006 ). 

ٚتتطًععععب َبععععادزات تهٝٝععععف املٓععععاٖر ٚقتاععععا  ٚإلععععداداا غععععاًًَا  ٚإلععععاد٠ ايععععتفهري يف  
املُازضعععات ايرتبٜٛععع١  ٚختطعععٝط ايعععدزٚع ٜٚععععد ايتعععصاّ ايتشكٝعععل ايهاَعععٌ يًُٓعععاٖر  

ٝاععا يتهٝٝععف   ايدزاضعع ١ٝ  ٚايطععغط املطععتُس يًٛصععٍٛ إىل ْتععا٥ر افطععٌ; َٓافطاععا سكٝك
املٓاٖر ايدزاض١ٝ  يرا قد تهٕٛ ل١ًُٝ تهٝٝف املعٓٗر صععب١ لًع٢ املعًُعل; بٛصعفِٗ      
ايفالًل ايس٥ٝطل  ٚاملطؤٚيل لٔ حتكٝل ايتٛاشٕ بل املٓعاٖر ايٛطٓٝع١  ٚتهٝٝفٗعا;    
 (.Choppin   2009)خاص١ لٓدَا تتطًب َداخٌ  ٚاضايٝب ددٜد٠ 

 :ثالًجا: فلشفة تلييف امليَج 
 تطتٓد فًطف١ تهٝٝف املٓٗر إىل زتُٛل١ َٔ املبادئ  ٖٚٞ: 

  .ايرتب١ٝ يًذُٝع  ايتعًِٝ يًتُٝص  ايتُٝص يًذُٝع 
 .ايتعًِٝ سل دتُٝع ايطالب  مبا يف ذيو ذٟٚ اإللاق١ 
  .اضتٝعاب بٝع املتعًُل يف ْظاّ تعًُٝٞ داَع 
 عادٍ ل٢ً ايتعًِ  ٚفسص ايتشصٌٝ املتطا١ٜٚ. سصٍٛ ايطالب اي 
 .ايطعٞ يتشكٝل ايتُٝص يف بع دٛاْب ايرباَر ايتع١ًُٝٝ 
    ٞشٜعععععععاد٠ ايتشصعععععععٌٝ األنعععععععادميٞ يًطايعععععععب  ٚاألدا٤ االدتُعععععععالٞ  ٚايععععععععاطف
 ٚايطًٛنٞ.  

     إظتععععاد ب٦ٝععععات تعًُٝٝعععع١ انجععععس ضععععٗٛي١; يععععدلِ بٝععععع ايطععععالب َٚعًُععععِٝٗ يف
  ايطٝاقات ايتع١ًُٝٝ املفتًف١.

     ٝععععص ايتعًععععِٝ  ٚضععععبط٘; يععععتُهل بٝععععع ايطععععالب َععععٔ ايٓذععععا  (Gelmez-

Burakgazi, 2020)  . 

 عياصر تلييف امليَج: :رابًعا 

اتفععل َعظععِ ايبععاسجل يف حتدٜععد لٓاصععس تهٝٝععف املععٓٗر; ٖٚععٞ زتُٛلعع١ َععٔ           
ايتغريات اي  ميهٔ اخرٖا يف اذتطاب لٓد االختٝاز  َٓٗا; سٝعح غتتعاز املعًعِ َعٔ     

ت; تبعاعععا الستٝادعععات ايطعععالب ايفسدٜععع١  ٚاٖعععداف ايعععدزع  ٚستتعععٛاٙ   ٖعععرٙ ايتهٝٝفعععا
ٚيععٝظ املكصععٛد بٗععرٙ ايعٓاصععس اْٗععا قا٥ُعع١ غععا١ًَ بٝععع ايتهٝٝفععات; ٚيهععٔ ميهععٔ        
يًُعًُععل شٜادتٗععا; يتععٛفري فععسص تعًُٝٝعع١ َفٝععد٠ دتُٝععع ايطععالب; ٚتتُجععٌ ٖععرٙ        

ٌ  َٔ:  -ايعٓاصس  طامل   ٚايٓشاع; ايBasham &Marino (2013)نُا ذنس ن
 فُٝا ٜلتٞ: -(  2016)
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    ايهُٝععع١: ٚتععععع: تهٝٝعععف لعععدد األٖعععداف ايتعًُٝٝععع١  ٚاملٗعععازات ايععع  َعععٔ املتٛقعععع
 إصتاشٖا َٔ ِقبٌ ايطايب.

          ايٛقت: ٜٚععع: تهٝٝعف ايٛقعت املفصعص إلصتعاش املُٗعات ايتعًُٝٝع١; اضعتٓاداا إىل
 استٝادات ايطالب.

    يعع  عتتادٗععا ايطععالب;  َطععت٣ٛ ايععدلِ: ٜٚعععع شٜععاد٠ سذععِ  َٚكععداز املطععالد٠ ا
 ضٛا٤ انإ ذيو بػهٌ فسدٟ  اّ بالٞ.

       طسٜكععع١ ايتعععدزٜظ: ٚتععععع تٜٓٛعععع طسا٥عععل ايتعععدزٜظ املتبعععع١; يهعععٞ تتٓاضعععب َعععع
 االستٝادات ايفسد١ٜ يًطالب.

 .ايصعٛب١: ٜٚعع تٜٓٛع َطت٣ٛ صعٛب١ املٗاز٠  اٚ ْٛو املػهالت املكد١َ يًطالب 
  فٗععِ ايطععالب; ثٝععح تٓععٛو طسا٥ععل   املفسدععات: تهٝٝععف طسٜكعع١ ايتعععبري لععٔ َععد٣
 تكِٝٝ ايطالب.

        دزدعع١ املػععازن١: ٚتعععع تهٝٝععف املػععازن١; سٝععح ٜتٛدععب إظتععاد ب٦ٝعع١ تعًُٝٝعع١
 تتٝم دتُٝع ايطالب املػازن١.

            األٖداف ايتع١ًُٝٝ ايبدًٜع١: ٚتععع ٚضعع اٖعداف تعًُٝٝع١ بدًٜع١ لٓعد اذتادع١
 بٓا٤ ل٢ً َطتٜٛات ايطالب املفتًف١. 

 ٌٜٜٚكصد ب٘: املعٓٗر ايعرٟ ٜػعٌُ َعٛاد تعًُٝٝع١ بدًٜع١  َػعتك١ َعٔ         املٓٗر ايبد :
 ارت٣ٛ ايتعًُٝٞ األضاضٞ.

 :خامًشا: التحذيات اليت تواجُ معله الرتبية اخلاصة يف تلييف امليَج العاو 
ٌ  َعٔ     ٜعس٣  ( إ َعًعِ ايرتبٝع١ ارتاصع١ ٜٛادع٘     2021)Ibrahim & Ahmed نع

اإللاقع١; سٝعُح اغعاز يف دزاضعت٘ إ املعًعِ       لدٜداا َٔ ايتشدٜات يف فصٍٛ تعًِٝ ذٟٚ
ظتد صعٛبات اثٓا٤ تدزٜظ ايطالب ذٟٚ اضطساب طٝعف ايتٛسعد  ٖٚعرٙ ايصععٛبات     
تععستبط مبذععاالت لععد٠  نايتشععدٜات املستبطعع١ بععاإلداز٠ املدزضعع١ٝ  ٚلععا٥الت ايطععالب   
ٚايتشععععدٜات املستبطعععع١ باضععععطساب ايتٛسععععد ْفطعععع٘  نععععريو ايتشععععدٜات املستبطعععع١  

 باجملتُع نهٌ.

ٌ  َععٔ لععاَس ٚدًععٍٛ )  ( إ َعًُععٞ ايطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف  2018ٚتػععري نعع
ايتٛسد ٜٛادٕٗٛ َػهالت ضًٛن١ٝ ٚانادمي١ٝ َتعًك١ بايطالب  َٚػهالت إدازٜع١  
َستبطععع١ بعععدزتِٗ  َٚػعععهالت َستبطععع١ بغٝعععاب ايٛضعععا٥ٌ املادٜععع١ يتطعععٌٗٝ ايعًُٝععع١    

 ايتع١ًُٝٝ.

ٌ  َععٔ اىععد  ٚلٝطعع٢ )      ٖٓععاى زتُٛلعع١ً َععٔ    ( ا4ٕ  ص. 2015نُععا ٜٛضععم نعع
ايعٛاَععٌ ايعع  تطععبب ايتشععدٜات ٚاملػععهالت املٗٓٝعع١ ملعًععِ ايرتبٝعع١ ارتاصعع١  ٚتتُجععٌ     

 فُٝا ًٜٞ:

        غُعععٛق ايعععدٚز املطعععٓد إىل املعًعععِ  ٚلعععدّ ٚضعععٛ  َطعععؤٚيٝات٘  لعععدّ تعععٛفس املعععٛاد
  ٚاألدٚات ايتع١ًُٝٝ ايالشّ.

       ارتاصععع١ لعععدّ تعععٛفس ايٛقعععت ايهعععايف يًُعًعععِ; يٝكعععّٛ بتًبٝععع١ اذتادعععات ايفسدٜععع١
 يًطالب ذٟٚ اإللاق١.
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     ٙلالقعع١ املعًععِ بععإداز٠ املدزضعع١; سٝععح ُتذُععع ادبٝععات ايرتبٝعع١ ارتاصعع١ لًعع٢ إ ٖععر
  ايعالق١ ذات اثس باي  ل٢ً ادا٤ املعًِ.

 .لالق١ املعًِ بايطالب  ٚقدزت٘ ل٢ً ضبط ضًٛنٝاتِٗ  ٚتعدًٜٗا 

  ٝ ٝعف املٓعاٖر   ٚتس٣ ايباسجتإ إ َػهالت َعًِ ايرتب١ٝ ارتاص١ فُٝعا ٜتعًعل بته
ٜعععستبط مبذُٛلععع١ نعععبري٠ َعععٔ ايتشعععدٜات املستبطععع١ ببعطعععٗا ايعععبع   فاملػعععهالت   
اإلدازٜعع١  ٚايصععف١ٝ  ٚاملػععهالت املستبطعع١ بطبٝععع١ املععٓٗر ْفطعع٘  ٚاملػععهالت املستبطعع١     
بايطالب اْفطِٗ  َعٔ سٝعح: قعدزاتِٗ  ٚدزدعات اضعطساباتِٗ ايطعًٛن١ٝ  ٚاأللبعا٤        
ٝع١ ارتاصع١  نعريو ْكعص املعٛازد املفصصع١       ٚاملطؤٚيٝات األخس٣ ل٢ً َعًعِ ايرتب 

يتعًِٝ ذٟٚ اإللاق١  نٌ ذيو قد ٜعؤثس لًع٢ قعدز٠ املعًعِ ايتدزٜطع١ٝ  ٚلًع٢ قدزتع٘        
يف َال٥ُعع١ املععٓٗر ملطععتٜٛات ايطععالب  األَععس ايععرٟ عتععتِ دزاضعع١ تًععو املػععهالت يف       
َدٜٓعع١ دععد٠  ٚايعُععٌ لًعع٢ سًععٗا  ٚتععٛفري نععٌ ايطععبٌ ايعع  تطععالد املعًععِ يف ايكٝععاّ  

 زٙ ل٢ً املطت٣ٛ املطًٛب.بدٚ

 ميَج الذراسة وإجراءاتَا 
 :أوًلا: ميَج الذراسة 

ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايتعسف ل٢ً ٚاقع حتدٜات تهٝٝف املعٓٗر ايععاّ يًطعالب    
ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد يف املسسًعع١ اإلبتدا٥ٝعع١ مبدٜٓعع١ دععد٠ َععٔ ٚدٗعع١ ْظععس        
 ملٓٗر ايٛصفٞ املطشٞ.َعًُٞ ايرتب١ٝ ارتاص١  يرا فإٕ َٔ املٓاضب اضتفداّ ا

 :ثاىًيا: جمتنع الذراسة 
ٜتهععٕٛ زتتُععع ايدزاضعع١ َععٔ بٝععع املعًُععل ٚاملعًُععات ايكععا٥ُل لًعع٢ تععدزٜظ      
طعععالب ذٟٚ اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد يف املسسًععع١ االبتدا٥ٝععع١ بتفصصعععٞ ايتٛسعععد        
 ٚاإللاق١ ايفهس١ٜ مبدازع ايدَر  َٚدازع ايتٛسد اذته١َٝٛ مبد١ٜٓ دد٠.

 اسة:ثالًجا: عيية الذر 
مت تطبٝععل ايدزاضعع١ لًعع٢ لٝٓعع١ َتاسعع١ َععٔ افععساد زتتُععع ايدزاضعع١  سٝععح قاَععت   
ايباسجتإ بايتٛد٘ إىل بٝع َهاتب ايتعًِٝ يًبٓل ٚايبٓات بعد اضعتالَٗا خطعاب   
تطععٌٗٝ املُٗعع١ َععٔ إداز٠ ايتعًععِٝ مبدٜٓعع١ دععد٠  َٚععٔ خععالٍ ٖععرٙ املهاتععب مت إزضععاٍ        
    ٚ ٟ اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد يف   االضعععتبا١ْ إىل بٝعععع َعًُعععٞ َٚعًُعععات طعععالب ذ
ُاعا َٚعًُع١ً بٗعرٙ    150املسس١ً االبتدا١ٝ٥  ٚقد مت تطبٝعل االضعتبا١ْ لًع٢ لعدد )     ( َعً
املعدازع َعٔ خععالٍ اضعتبا١ْ إيهرتْٚٝعع١  سٝعح مت تٛشٜععع االضعتبا١ْ لًعع٢ بٝعع افععساد       
%( تكسٜباعا َعٔ    95(  اٟ َعا ْطعبت٘ )  142ايع١ٓٝ  ٚٚصٌ زتُٛو االضتذابات ٚايعسدٚد ) 
 هًٞ.ايعدد اي

           رابًعا: إعذاد استتيياٌ حتتذيات تلييتف املتيَج العتاو للطتالب روي اضتطراب طيتف التوحتذ يف
 املرحلة االبتذائية:

 :ٌاهلذف مً االستييا 

ايتعسف ل٢ً حتدٜات تهٝٝف املٓٗر ايعاّ يًطالب ذٟٚ اضطساب طٝعف ايتٛسعد    
 يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْظس َع٢ًُ ايرتب١ٝ ارتاص١.
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 اء االستيياٌ:مصادر بي 

التُدت ايباسجتعإ لًع٢ األدبٝعات ٚايدزاضعات ايطعابك١ ايعسبٝع١ ٚاألدٓبٝع١ ايع           
تٓاٚيعععت حتعععدٜات تهٝٝعععف املعععٓٗر ايععععاّ يًطعععالب ذٟٚ اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد يف       
املسس١ً االبتدا١ٝ٥; ٚذيعو يًٛقعٛف لًع٢ اٖعِ ايتشعدٜات ايع  ظتعب تٓاٚ عا يف ٖعرٙ          
 يدزاضععععععات نُععععععا ًٜععععععٞ: دزاضعععععع١    ايدزاضعععععع١  ٚتطععععععتعسق ايباسجتععععععإ ٖععععععرٙ ا  

Almoghyrah(2021 َٔ  ٌٚدزاض١ ن  ) Ibrahim & Ahmed (2021   ٌٚدزاض١ نع  )
 َٔMaryanti, Nandiyanto, Hufad & Sunardi (2021 ( ٚدزاض١ املفعسٜر  )2021  )
 (. 2020(  ٚدزاض١ ايػٗسٟ )2020)Pratama (  دزاض١ 2021ٚدزاض١ ايتِٜٛ )

 ٌحتذيذ متغريات االستييا: 
بعععد إ سععددت ايباسجتععإ حتععدٜات تهٝٝععف املععٓٗر ايعععاّ يًطععالب ذٟٚ اضععطساب   

طٝعععف ايتٛسعععد يف املسسًععع١ االبتدا٥ٝععع١  فكعععد اقتصعععس االضعععتبٝإ لًععع٢ ٖعععرٙ األبععععاد.    
ٕ  ٖعرا  سٝعح ٜتعليف   مخطع١ ابععادع لًع٢ ايٓشعٛ      ( لبعاز٠ً  تتعٛشو لًع٢   30َعٔ )  االضعتبٝا
 ايتايٞ:

 ( لبازاتع.6ٓاٖر ايدزاض١ٝ  ٜٚتطُٔ )ايبعد األٍٚ: ايتشدٜات املتعًك١ بامل 
 ( ُٔلبازاتع.6ايبعد ايجاْٞ: ايتشدٜات املتعًك١ بايب١٦ٝ ايصف١ٝ  ٚتتط ) 
 ( ُٔلبازاتع.6ايبعد ايجايح: ايتشدٜات املتعًك١ باملعًِ  ٚتتط ) 
        ايبعععععد ايسابععععع: ايتشععععدٜات املتعًكعععع١ ايٛضععععا٥ٌ املطععععالد٠ ٚايتكٓٝعععع١ ايتعًُٝٝعععع١
 ( لبازاتع.6ٜٚتطُٔ )

 ( لبازاتع.6بعد ارتاَظ: ايتشدٜات املتعًك١ باإلداز٠ املدزض١ٝ  ٚتتطُٔ )اي 

 :)اخلصائ  الشيلومرتية لالستيياٌ )الصذق، والجيات 
 :صذق االستياىة 

اضتفدَت ايباسجتإ يف ٖرٙ ايدزاض١ صدم ارهُل; سٝح لسضت االضعتبا١ْ   
ألبععدا٤ ازا٥ٗععِ  (;20يف صععٛزتٗا األٚيٝعع١ لًعع٢ زتُٛلعع١ َععٔ ارهُععل  بًعع  لععددِٖ )  
َٚكرتساتِٗ ل٢ً االضتبا١ْ َٔ سٝح: ايصٝاغ١  َٚٓاضب١ ٚاْتُعا٤ ايفكعسات ملػعه١ً    
ايبشعععح  ٚفسضعععٝت٘  سٝعععح مت سعععرف  ٚتععععدٌٜ  ٚتغعععٝري  ٚإضعععاف١ بعععع  ايفكعععسات         
ٚنريو إلاد٠ صٝاغ١ بع  ايفكسات  ٚمت تعدٌٜ َا ًٜعصّ تعدًٜع٘; سٝعح اصعبشت     

 ابعادع.  ( فكس٠ً  َٛشل١ ل٢ً مخط30١األدا٠ تطِ )

 :صذق اليياء 

مت ايتلند َٔ صدم بٓا٤ األدا٠ لٔ طسٜل سطاب َعاَالت ازتباط بريضٕٛ بل 
دزدععات نععٌ بععععد َععٔ األبععععاد ٚايدزدعع١ ايهًٝعع١ يعععودا٠  ٚذيععو َعععٔ خععالٍ تطبٝعععل        
ُاعا َعٔ لٝٓع١ ايدزاضع١  نُعا ٖعٛ       29االضعتبا١ْ لًع٢ لٝٓع١ اضعتطالل١ٝ قٛاَٗعا )      ( َعً
ٔ ادتععدٍٚ إ قععِٝ ازتبععاط نععٌ ستععٛز َععع      ٜتطععم َعع سٝععح  (.1َٛضععم يف دععدٍٚ ) 

ٝاا لٓععد َطععت٣ٛ داليعع١          ٖٚععرا 0.01ايدزدعع١ ايهًٝعع١ يًُكٝععاع َٛدبعع١ ٚدايعع١ إسصععا٥
 ٜؤند ل٢ً صدم بٓا٤ املكٝاع.
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 ( معامالت اصتباط نل بعز مً األبعار، ّالزصد٘ الهلٔ٘ للنكٔاؼ1دزّل )

معامــــــــل اصتبــــــــاط   األبعار و

 بريعٌْ

قٔنـــــــــــــــــ٘ 

 الزالل٘

 مغتْٚ الزالل٘

 0.01رال عيز  0.00 0.82 التشزٓات املتعلك٘ باملياٍر الزصاعٔ٘ 1

 0.01رال عيز  0.00 0.85 التشزٓات املتعلك٘ بالبٔٝ٘ الصفٔ٘ 2

 0.01رال عيز  0.00 0.89 التشزٓات املتعلك٘ باملعله 3

التشزٓات املتعلك٘ بالْعاٜل املغـاعزٗ، ّالتكئـ٘    4

 التعلٔنٔ٘

 0.01رال عيز  0.00 0.88

 0.01رال عيز  0.00 0.83 التشزٓات املتعلك٘ باإلراصٗ املزصعٔ٘ 5

 0.01رال عيز  1 عباصات املكٔاؼ نهل

   :صذق االتشاق الذاخلي 

 ٚفُٝا ًٜٞ لسق يٓتا٥ر ايتشكل َٔ صدم االتطام ايداخًٞ راٚز االضتبا١ْ: 

 لذراسية(:صذق االتشاق الذاخلي لفكرات احملور األول )التحذيات املتعلكة باملياٍج ا 

 ( معامالت الصزم لهل عباصٗ مع الزصد٘ الهلٔ٘ للبعز األّل )التشزٓات املتعلك٘ باملياٍر الزصاعٔ٘(2دزّل )

اصتبـاط   معامل العباصٗ و

 بريعٌْ

قٔنــــــــــــ٘ 

 الزالل٘

ــتْٚ  مغــــــــ

 الزالل٘

ٗ فَٔا التعزٓالت الالطم٘ )التهٔٔف،  1 ٘ مضى٘، ّمتْفض املياٍر العام

 اإلضاف٘، التبزٓل(.

 0.01رال عيز  0.00 0.79

٘ مع الْقت املدصص لتشكٔكَا مع   2 تتياعب أٍزاف املياٍر العام

 بعض طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.86

 0.01رال عيز  0.00 0.77 حتتْٖ املياٍر العام٘ علٙ ادتْاىب املَاصٓ٘، ّالْدزاىٔ٘.  3

 0.01رال عيز  0.00 0.77 ٘، ّالتيظٔنٔ٘.تينٕ املياٍر العام٘ املَاصات االىتكالٔ 4

ــْٖ امليــاٍر العامــ٘ علــٙ أىؾــط٘ علنٔــ٘ متيْعــ٘، ّصــْص        5 حتت

 ّأؽهال تتياعب مع طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.82

٘ علٙ مفأٍه، ّمصطلشات، تياعب قزصات  6 ٖ املياٍر العام حتتْ

 طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز. 

 0.01رال عيز  0.00 0.83

 :)صذق االتشاق الذاخلي لفكرات احملور الجاىي )الييئة الصفية 

 ( معامالت الصزم لهل عباصٗ مع الزصد٘ الهلٔ٘ للبعز الجاىٕ )البٔٝ٘ الصفٔ٘(3دزّل )

معامل اصتباط  العباصٗ و

 بريعٌْ

ــ٘  قٔنــــــــــ

 الزالل٘

مغـــــــــتْٚ 

 الزالل٘

تهٔٔــف تغـن  طبٔعـ٘ البٔٝـ٘ الصــفٔ٘ للنعلـه بـالتيظٔه، ّال      7

 املياعب رتصاٜص طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.87

٘ خبلٍْا مً املجريات املؾتت٘ لطالب سّٖ  8 ٘ الصفٔ تتنٔظ البٔٝ

اضطضاب طٔف التْسـز، نعـزو ّدـْر رىـاصٗ سـارٗ، أّ  ـري       

 سلو.

 0.01رال عيز  0.00 0.84

هـل  ٓغن  تيظٔه البٔٝ٘ الصفٔ٘ بتشزٓز مغاس٘ ؽدصٔ٘ ل 9

 طالب مً سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.76

تتنٔظ البٔٝ٘ الصفٔ٘ بضّتني ثابت، ّمعتار علُٔ طـالب سّٖ   10

 اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.90

تغــن  البٔٝــ٘ الصــفٔ٘ بتكٔــٔه طــالب سّٖ اضــطضاب طٔــف    11

 التْسز ّعط زتنْع٘ صغريٗ. 

 0.01رال عيز  0.00 0.88

تزعه البٔٝ٘ الصفٔ٘ اعتدزاو ّتطبٔل اعرتاتٔذٔات الـتعله،   12

 مجل اعرتاتٔذٔ٘ التعله التعاّىٕ، التعله باألقضاٌ، ّ ريٍا.

 0.01رال عيز  0.00 0.82
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  :)صذق االتشاق الذاخلي لفكرات احملور الجالح )املعله 

 ملعله(( معامالت الصزم لهل عباصٗ مع الزصد٘ الهلٔ٘ للبعز الجالح )ا4دزّل )

معامل اصتباط  العباصٗ و

 بريعٌْ

قٔن٘ 

 الزالل٘

مغتْٚ 

 الزالل٘

أمتلو املعضف٘ اليظضٓـ٘ الهافٔـ٘ بتهٔٔـف امليـاٍر العامـ٘; لتياعـب        13

 طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.90

أمتلو ارتربٗ العنلٔ٘ الهافٔ٘ يف تهٔٔـف بعـض امليـاٍر الزصاعـٔ٘      14

 لتياعب طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.)نالضٓاضٔات(; 

 0.01رال عيز  0.00 0.82

٘ ألٍزاف امليَر العاو; لتياعب طالب  15 ٘ املياعب أعز الْعاٜل التعلٔنٔ

 سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.91

٘ األٍزاف الغلْنٔ٘ مً  16 ٘ اؽتكام ّصٔا  ٘ يف نٔفٔ أمتلو املعضف

 امليَر العاو. 

 0.01رال عيز  0.00 0.77

أمتلو املعضف٘ بالتكئ٘ أّ التطبٔكات اذتزٓج٘ اليت ختزو الطالـب   17

 مً سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.83

اعتدزو األىؾط٘، ّالْعاٜل التعلٔنٔ٘ املدتلفـ٘ يف تكٔـٔه طـالب     18

 سّٖ اضطضاب طٔف التْسز علٙ الْادبات ّاالختباصات.

 0.01 رال عيز 0.00 0.93

 :)صذق االتشاق الذاخلي لفكرات احملور الرابع )الوسائل املشاعذة، والتكيية التعلينية 

( معامالت الصزم لهل عباصٗ مع الزصد٘ الهلٔ٘ للبعز الضابع )الْعاٜل املغاعزٗ، ّالتكئ٘ 5دزّل )

 التعلٔنٔ٘(

معامل اصتباط  العباصٗ و

 بريعٌْ

قٔن٘ 

 الزالل٘

مغتْٚ 

 الزالل٘

التكئ٘ التعلٔنٔ٘ الالطم٘ لتهٔٔف املياٍر العام٘; لتياعـب   تتْفض 19

 خصاٜص طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.65

تتْفض أؽهال بزٓل٘ مً املياٍر التعلٔنٔ٘، مجل: الهتب )املصْصٗ، أّ  20

 اإللهرتّىٔ٘، أّ الصْتٔ٘( اليت تغاعز علٙ تهٔٔف امليَر العاو.

 0.01عيز رال  0.00 0.66

تتْفض أؽهاًلا عزٓزٗ مً الْعاٜل التعلٔنٔ٘ )احملغْع٘، ّاملصْصٗ،   21

 ّاملهتْب٘( اليت تغاعز يف عنلٔ٘ تهٔٔف امليَر العاو.

 0.01رال عيز  0.00 0.78

ُتشزر الْعاٜل التعلٔنٔ٘ ّالتكئ٘ يف ارتطـط الرتبْٓـ٘ الفضرٓـ٘;     22

 مما ٓغاعز علٙ تهٔٔف امليَر العاو.

 0.01رال عيز  0.00 0.70

ُتَكٔه ُّتطْص دْرٗ الْعاٜل التعلٔنٔ٘ اذتالٔ٘ بؾهل مغـتنض، مـً    23

 سٔح مالٛمتَا رتصاٜص طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.86

ــاٍر     24 ــ٘ املياعــب٘ يف تهٔٔــف املي ــْفض أخصــاٜٕ للْعــاٜط التعلٔنٔ ٓت

 العام٘. 

 0.01رال عيز  0.00 0.64

  الذاخلي لفكرات احملور اخلامص )اإلدارة املذرسية(:صذق االتشاق 
 ( معامالت الصزم لهل عباصٗ مع الزصد٘ الهلٔ٘ للبعز ارتامػ )اإلراصٗ املزصعٔ٘(6دزّل ) 

معامل اصتباط  العباصٗ و

 بريعٌْ

قٔن٘ 

 الزالل٘

مغتْٚ 

 الزالل٘

تْفض اإلراصٗ املزصعـٔ٘ للنعلـه الفـضل الهافٔـ٘ لتطـْٓض الهفآـات        25

 .صٓغٔ٘، ّطضم تهٔٔف امليَر العاوالتز

 0.01رال عيز  0.00 0.71

متي  اإلراصٗ املزصعٔ٘ اذتضٓـ٘ للنعلـه فـشف، أّ رضـاف٘ ّسـزات       26

 تزصٓغٔ٘ خاص٘ بالطالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

 0.01رال عيز  0.00 0.86

ًٔا لتهٔٔف امليَر العاو، مبا ٓياعـب   27 تْفض اإلراصٗ املزصعٔ٘ رلًٔلا علن

 ب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.طال

 0.01رال عيز  0.00 0.70

تتعــاٌّ اإلراصٗ املزصعــٔ٘ مــع املعلــه يف تــْفري التكئــات التعلٔنٔــ٘    28

 املياعب٘.

 0.01رال عيز  0.00 0.75

29  ٘ ُ ّرصؽار مً ِقبل املؾضفني الرتبْٓني فٔنا خيص عنلٔ ٓتْفض تْدٔ

 تهٔٔف امليَر العاو. 

 0.01رال عيز  0.00 0.73

٘ علٙ سضْص الزّصات، ّاملؤمتضات يف الرتبٔ٘  30 ٗ املزصعٔ ُتؾذع اإلراص

 ارتاص٘ اليت تغاعز علٙ تهٔٔف امليَر العاو.

 0.01رال عيز  0.00 0.74
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   :ثيات االستياىة 
مت ايتلند َٔ ثبعات االضعتبا١ْ َعٔ خعالٍ تطبٝكٗعا لًع٢ ايعٝٓع١ االضعتطالل١ٝ          
 َٚٔ ثِ اضتفداّ ايطسم ايتاي١ٝ:

  بطريكة التجزئة اليصفيةالجيات.   
 ( معامالت الجبات بطضٓك٘ التذظٜ٘ اليصف7٘ٔدزّل )

  و

 اعه البعز

عـــــــــــــــزر 

 العباصات

معامــــــــــــل 

 االصتباط

قبـــــــــــــــــــل 

 التعزٓل

معامــــــــــــل 

 االصتباط

بعــــــــــــــــــــز 

 التعزٓل

مغـــــــــــــــــتْٚ 

 الزالل٘

 0.01رال عيز  0.89 0.80 6 التشزٓات املتعلك٘ باملياٍر الزصاعٔ٘ 1

 0.01رال عيز  0.89 0.81 6 ٝ٘ الصفٔ٘التشزٓات املتعلك٘ بالبٔ 2

 0.01رال عيز  0.94 0.88 6 التشزٓات املتعلك٘ باملعله 3

التشـــزٓات املتعلكــــ٘ بالْعـــاٜل املغــــاعزٗ ّالتكئــــ٘    4

 التعلٔنٔ٘

 0.01رال عيز  0.65 0.48 6

 0.01رال عيز  0.92 0.85 6 التشزٓات املتعلك٘ باإلراصٗ املزصعٔ٘ 5

 0.01رال عيز  0.88 0.78 30 لعباصات االعتباى٘ نه

 -0.65ٜتطعععم َعععٔ ادتعععدٍٚ ايطعععابل إ قعععِٝ َعاَعععٌ االزتبعععاط تساٚسعععت بعععل )   
(  ٚبٝعٗعا قععِٝ   0.88(  نُعا بًغعت قُٝعع١ َعاَعٌ االزتبعاط يًُكٝععاع نهعٌ)      0.94

ٝاا  إعععا ٜػعععري إىل ثبعععات االضعععتبا١ْ  ٚصعععالسٝتٗا يًتطبٝعععل      َستفعععع١ ٚدايععع١ إسصعععا٥
 ايٓٗا٥ٞ.

 كروىياخ . الجيات بطرقة ألفا 
 ( معامالت الجبات بطضٓك٘ ألفا نضّىباذ8دزّل )

 معامل ألفا نضّىباذ عزر العباصات اعه البعز و

 0.88 6 التشزٓات املتعلك٘ باملياٍر الزصاعٔ٘ 1

 0.92 6 التشزٓات املتعلك٘ بالبٔٝ٘ الصفٔ٘ 2

 0.93 6 التشزٓات املتعلك٘ باملعله 3

 0.79 6 غاعزٗ ّالتكئ٘ التعلٔنٔ٘التشزٓات املتعلك٘ الْعاٜل امل 4

 0.84 6 التشزٓات املتعلك٘ باإلراصٗ املزصعٔ٘ 5
 0.96 30 عباصات االعتباى٘ نهل

-0.96ٜتطعععم َعععٔ ادتعععدٍٚ ايطعععابل إ َععععاَالت ايفعععا نسْٚبعععا  تساٚسعععت بعععل ) 
  ٖٚععٛ ثبععات 0.96(  نُععا ٜتطععم اٜطاععا إ َعاَععٌ ايجبععات ايعععاّ يالضععتبا١ْ بًعع     0.79
ٍٍ; إا ٜ  دٍ ل٢ً إ االضتبا١ْ تتصف بدزد١ لاي١ٝ َٔ ايجبات.لا

 ىتائج الذراسة: 
 :ما واقتع التحتذيات التيت تواجتُ تلييتف املتيَج العتاو للطتالب روي          اإلجابة عً سؤال الذراسة

 اضطراب التوحذ يف املرحلة االبتذائية مبذيية جذة مً وجَُ ىظر معلني الرتبية اخلاصة؟

مت ايتشكل َٔ اإلدابات ل٢ً َكاٜٝظ ٚابععاد   َٔ ادٌ اإلداب١ لٔ ٖرا ايطؤاٍ 
االضععتبا١ْ َععٔ خععالٍ سطععاب ايتهععسازات ٚايٓطععب امل٦ٜٛعع١ إلدابععات افععساد ايعٝٓعع١ لًعع٢   
ايعبعععازات ارتاصععع١ مبكٝعععاع ايتشعععدٜات ايععع  تٛادععع٘ َعًُعععٞ ذٟٚ اضعععطساب طٝعععف  

 ايتٛسد.
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 .اليعذ األول: التحذيات املتعلكة باملياٍج الذراسية 
 اليغب املْٝٓ٘ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ حنْ التشزٓات املتعلك٘ باملياٍر الزصاعٔ٘.( التهضاصات 9ّدزّل )

 العبــــاصات و

 خٔــــــــــاصات اإلدابــــــــــــ٘ـ

مْافــــــــــــل  اجملنْع

 بؾزٗ

ــل    ري مْافل ستآز مْافل  ــري مْاف

 بؾزٗ

 % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص

1 

ــاٍر ــا   امليـــ ــْفضٗ فَٔـــ ــ٘، ّمتـــ ــ٘ مضىـــ العامـــ

التعــزٓالت الالطمــ٘ )التهٔٔــف، اإلضــاف٘،  

 التبزٓل(.

11 7.70 28 19.70 37 26.10 58 40.80 8 5.60 142 100% 

2 

ــ٘ مــع الْقــت      تتياعــب أٍــزاف امليــاٍر العام

املدصص لتشكٔكَا مع بعض طالب سّٖ 

 اضطضاب طٔف التْسز.

5 3.50 20 14.10 38 26.80 67 47.20 12 8.50 142 100% 

3 

حتتـــْٖ امليـــاٍر العامــــ٘ علـــٙ ادتْاىــــب    

 املَاصٓ٘   ّالْدزاىٔ٘.

4 2.80 43 30.30 50 35.20 37 26.10 8 5.60 142 100% 

4 

تينــٕ امليــاٍر العامــ٘ املَــاصات االىتكالٔــ٘،  

 ّالتيظٔنٔ٘.

11 7.70 70 49.30 40 28.20 18 12.70 3 2.10 142 100% 

5 

ٖ املياٍر العام٘ علٙ أ ىؾط٘ علنٔ٘ حتتْ

متيْعــ٘، ّصــْص ّأؽــهال تتياعــب مــع    

 طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3 2.10 26 18.30 33 23.20 69 48.60 11 7.70 142 100% 

6 

حتتـــْٖ امليـــاٍر العامـــ٘ علـــٙ مفـــأٍه،     

ّمصطلشات تياعب قزصات طالب سّٖ 

 اضطضاب طٔف التْسز. 

3 2.10 23 16.20 38 26.80 63 44.40 15 10.60 142 100% 

ٜٛضم ادتدٍٚ ايطابل ايتهعسازات  ٚايٓطعب امل٦ٜٛع١ إلدابعات افعساد لٝٓع١ ايدزاضع١        
ل٢ً ايعبعازات ارتاصع١ ببععد ايتشعدٜات املتعًكع١ باملٓعاٖر ايدزاضع١ٝ  َٚعٔ ثعِ ميهعٔ           
ٜاا لًع٢ بععد    إلاد٠ تستٝب ٖرٙ ايعبازات سطب املتٛضطات اذتطاب١ٝ َٔ األنجس حتد
 :١ فاألقٌ  ٖٚٛ َا ٜٛضش٘ ادتدٍٚ ايتايٞايتشدٜات املتعًك١ باملٓاٖر ايدزاضٝ

( املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضاف املعٔاصٖ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ عً العباصات املتعلك٘ ببعز 10دزّل )

 التشزٓات املتعلك٘ باملياٍر الزصاعٔ٘ مضتب٘ سغب املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضافات املعٔاصٓ٘

 العباصات و

املتْعــــــــــــــط 

 اذتغابٕ

الحنـــضاف ا

 املعٔاصٖ

 الرتتٔب

1 

ٖ املياٍر العام٘ علٙ مفأٍه، ّمصطلشات تياعب قزصات سّٖ  حتتْ

 اضطضاب طٔف التْسز. 

2.55 0.96 1 

2 

تتياعـب أٍـزاف امليــاٍر العامـ٘ مــع الْقـت املدصــص لتشكٔكَـا مــع       

 بعض طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

2.57 0.96 

2 

3 

حتتْٖ املياٍر العام٘ علٙ أىؾط٘ علنٔـ٘ متيْعـ٘، ّصـْص، ّأؽـهال     

 تتياعب مع طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

2.58 0.95 

3 

4 

املياٍر العامـ٘ مضىـ٘، ّمتـْفضٗ فَٔـا التعـزٓالت الالطمـ٘ )التهٔٔـف،        

 اإلضاف٘، التبزٓل(.

2.83 1.06 

4 

 5 0.95 2.99 زاىٔ٘.حتتْٖ املياٍر العام٘ علٙ ادتْاىب املَاصٓ٘، ّالْد  5

 6 0.89 3.48 تينٕ املياٍر العام٘ املَاصات االىتكالٔ٘، ّالتيظٔنٔ٘. 6

 2.83 املتْعط العاو للبعز
ٚمبٓاقػعع١ ايٓتععا٥ر ايععٛازد٠ الععالٙ فُٝععا ٜتعًععل بايتشععدٜات ايعع  تععستبط باملٓععاٖر    
 ايدزاضععع١ٝ ْفطعععٗا  ايععع  ُتعٝعععل لًُٝععع١ ايتهٝٝعععف ٚايتععععدٌٜ لًععع٢ املٓعععاٖر ايدزاضععع١ٝ   
يًطعععالب ذٟٚ اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد; ٜتطعععم ٚدعععٛد حتعععدٜات تعععستبط باملٓعععاٖر       
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ايدزاض١ٝ بدزد١ َتٛضط١  ٖٚرٙ ايتشعدٜات تعؤثس بػعهٌ َباغعس لًع٢ قعدز٠ املعًُعل        
لًعع٢ تهٝٝععف املععٓٗر; فالبععد َععٔ إ ٜتطععِ املععٓٗر باملسْٚعع١ ايهافٝعع١ ايعع  تتععٝم يًُعًععِ  
بِٗ; نريو البعد إ ٜتطعُٔ   تبدٌٜ  اٚ سرف  اٚ إضاف١ ارتربات اي  تٓاضب طال

املٓٗر َعازف  َٚٗازات تٓاضب خصا٥ص ايطالب  ٚتعستبط ازتباًطعا ٚثًٝكعا بعٛاقعِٗ      
ٚظتععب إ تتطععُٔ املٓععاٖر ارتاصعع١ بععايطالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد اْػععط١   
ل١ًُٝ َتٓٛل١  ٚصٛز  ٚاغهاٍ تتٓاضعب َعٗعِ; نُعا تعهعظ إدابعات لٝٓع١ ايدزاضع١        
املٓعاٖر ايدزاضع١ٝ املكدَع١ يًطعالب ذٟٚ اضعطساب طٝعف       اذتاد١ إىل تكِٝٝ ٚتطعٜٛس  

ايتٛسععد; ٚذيععو ملطععالد٠ َعًُععٞ ايرتبٝعع١ ارتاصعع١ َععٔ إدععسا٤ ايتعععدٜالت ايالشَعع١        
ٚاملٓاضععب١ يًطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد يف َععدازع ايتعًععِٝ ايعععاّ; نُععا         
ٜتطم َٔ اإلدابات لدّ َٓاضب١ ايٛقت املفصص يًشص١ يوٖداف ايتع١ًُٝٝ  ٚال 

ٟٛ املٓععاٖر ايعاَعع١ بصععٛز٠ نععبري٠ لًعع٢ َفععاِٖٝ َٚصععطًشات تٓاضععب قععدزات      حتتعع
طالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد  ٖٚٛ َا ٜؤند ضسٚز٠ َسادع١ املٓاٖر ايدزاض١ٝ 
 يًطالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد.

Retzlaff, Lacerda & de Oliveira (2020 )ٜٚتفعل ذيعو َعع دزاضع١ نعٌ  َعٔ       
إىل ٚدعٛد قصعٛز يف املٓعاٖر ايدزاضع١ٝ يًطعالب ذٟٚ       اي  نػفت إ املعًُل اغازٚا

اضععطساب طٝععف ايتٛسععد; نُععا اْٗععِ ٚادٗععٛا حتععدٜات تتعًععل بتهٝٝععف ايتكُٝٝععات      
نُعا ٜتفعل َعع َعا تٛصعٌ إيٝع٘        ٚصعٛب١ إدسا٤ ايتعدٜالت ل٢ً بع  ادصا٤ املعٓٗر. 
  ٔ ٌ  َع ( إ املعًُععل ٜٛادٗعٕٛ صععٛبات يف تهٝٝععف   2020)Soendari & Aprilia نع
ر ايدزاض١ٝ; ْتٝذ١ يطبٝع١ املٓاٖر اي  قد ال تتال٤ّ َع ايطالب ذٟٚ اإللاق١   املٓاٖ

ٚإ لًُٝععع١ تهٝٝعععف ايعععرباَر ايتعًُٝٝععع١ ظتعععب إ تٛضعععع يف االلتبعععاز لٓعععد تصعععُِٝ   
ٔ  املٓعععاٖر ايدزاضععع١ٝ ٚإلعععدادٖا.  & Asempa, Semordey ٚدزاضععع١ نعععٌ  َععع

Agbleze(2020     ٔ ايتشعععدٜات ايععع    ( ايععع  غعععددت إ املعًُعععل اغعععازٚا إ َعععٔ ضعععُ
تٛادِٗٗ يف تهٝٝف املٓاٖر يرٟٚ اإللاق١ بٛد املٓٗر يف بع  األسٝإ  إعا ميجعٌ   
ٜاا نعععبرياا يف ضعععبٌٝ تعدًٜععع٘; يٝٓاضعععب استٝادعععات ٚقعععدزات ايطعععالب.  ٚدزاضععع١  حتعععد

Mirasandi (2019  ايععع  اغعععازت إىل ٚدعععٛد حتعععدٜات تعٝعععل لًُٝععع١ تهٝٝعععف املٓعععاٖر )
ستبط بطبٝععع١ املٓععاٖر ايدزاضعع١ٝ; سٝععُح نػععفت   ايدزاضعع١ٝ يًطععالب ذٟٚ اإللاقعع١ تعع  

ايدزاضع١ بععٛد املٓععاٖر املكدَع١  ععؤال٤ ايطععالب  ٚلععدّ قعدز٠ املعًُععل لًعع٢ تهٝٝفٗععا    
 مبا ٜتال٤ّ ٚخصا٥ص ٚقدزات ايطالب. 

 .اليعذ الجاىي: التحذيات املتعلكة بالييئة الصفية 
ٓع١ ايدزاضع١ لعٔ    ايتهسازات  ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ إلدابات افساد لٝ (11)ٜٛضم ادتدٍٚ 

ايعبععازات ارتاصعع١ ببعععد ايتشععدٜات املتعًكعع١ بايب٦ٝعع١ ايصععف١ٝ  َٚععٔ ثععِ ميهععٔ إلععاد٠   
ٜاا لًعع٢ بعععد           تستٝععب ٖععرٙ ايعبععازات سطععب املتٛضععطات اذتطععاب١ٝ َععٔ األنجععس حتععد
 ايتشدٜات املتعًك١ بايب١٦ٝ ايصف١ٝ 

 ٜتطععم َععٔ ْتععا٥ر ايبعععد ايجععاْٞ املتعًععل بايتشععدٜات املستبطعع١ بايب٦ٝعع١ ايصععف١ٝ       
ٚدٛدٖععا بدزدعع١ َتٛضععط١ َععٔ ٚدٗعع١ ْظععس املعًُععل; ٚتععس٣ ايباسجتععإ إ املػععهالت      
 ٚايتشدٜات املستبط١ بايب١٦ٝ ايصف١ٝ َٔ اِٖ ايتشدٜات اي  قد تؤثس ل٢ً قدز٠ 
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 ( التهضاصات، ّاليغب املْٝٓ٘ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ حنْ التشزٓات املتعلك٘ بالبٔٝ٘ الصفٔ٘.11دزّل )

 اتالعبــــاص و

 خٔــــــــــاصات اإلدابـــــــــــــ٘

مْافل  المجموع

 بؾزٗ

 ري مْافل   ري مْافل ستآز مْافل

 بؾزٗ

 % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص

7 

تغــن  طبٔعــ٘ البٔٝــ٘ الصــفٔ٘ للنعلــه 

ــالتيظٔه ّالتهٔٔــــــــف املياعــــــــب    بــــــ

رتصــــاٜص طــــالب سّٖ اضــــطضاب   

 طٔف التْسز.

10 7.00 48 33.80 48 33.80 32 22.50 4 2.80 142 100% 

8 

٘ خبلٍْا مً املجريات  ٘ الصفٔ متٔظ البٔٝ

املؾتت٘ لطالب سّٖ اضـطضاب طٔـف   

التْسز، نعـزو ّدـْر رىـاصٗ سـارٗ أّ     

  ري سلو.

12 8.50 51 35.90 47 33.10 29 20.40 3 2.10 142 100% 

9 

ٓغن  تيظـٔه البٔٝـ٘ الصـفٔ٘ بتشزٓـز     

٘ لهل  ٘ ؽدصٔ طالب مً سّٖ مغاس

 اضطضاب طٔف التْسز.

13 9.20 50 35.20 45 31.70 29 20.40 5 3.50 142 100% 

10 

تتنٔــظ البٔٝــ٘ الصــفٔ٘ بــضّتني ثابــت،     

ّمعتــار علٔــُ طــالب سّٖ اضــطضاب    

 طٔف التْسز.

16 11.30 67 47.20 41 28.90 17 12.00 1 0.7 142 100% 

11 

ــٔه طــالب     ــ٘ الصــفٔ٘ بتكٔ تغــن  البٔٝ

طٔــف التْســز ّعــط  سّٖ اضــطضاب 

 زتنْع٘ صغريٗ. 

11 7.70 70 49.30 42 29.60 17 12.00 2 1.40 142 100% 

12 

تزعه البٔٝ٘ الصفٔ٘ اعتدزاو ّتطبٔل 

 ٘ اعرتاتٔذٔات التعله مجل: اعرتاتٔذٔ

 التعله التعاّىٕ، التعله باألقضاٌ.

15 10.60 66 46.50 40 28.20 19 13.40 2 1.40 142 100% 

عطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضاف املعٔاصٖ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ عً العباصات املتعلك٘ ببعز ( املت12ْدزّل )

 التشزٓات املتعلك٘ بالبٔٝ٘ الصفٔ٘ مضتب٘ سغب املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضافات املعٔاصٓ٘ 

 العباصات و

املتْعــــــــط  

 اذتغابٕ

االحنـــــضاف 

 املعٔاصٖ

 الرتتٔب

7 

نعلـه بـالتيظٔه، ّالتهٔٔـف املياعـب     تغن  طبٔع٘ البٔٝـ٘ الصـفٔ٘ لل  

 رتصاٜص طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.20 0.96 

1 

8 

٘ لهل طالب مً  ٘ ؽدصٔ ٘ بتشزٓز مغاس ٘ الصفٔ ٓغن  تيظٔه البٔٝ

 سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.26 1.00 

2 

9 

٘ لطالب سّٖ اضطضاب  ً املجريات املؾتت ٘ خبلٍْا م ٘ الصفٔ متٔظ البٔٝ

 دْر رىاصٗ سارٗ، أّ  ري سلو.طٔف التْسز نعزو ّ

3.28 0.96 

3 

10 

تغــن  البٔٝــ٘ الصــفٔ٘ بتكٔــٔه طــالب سّٖ اضــطضاب طٔــف التْســز  

 ّعط زتنْع٘ صغريٗ. 

3.50 0.86 

4 

11 

تزعه البٔٝ٘ الصـفٔ٘ اعـتدزاو ّتطبٔـل اعـرتاتٔذٔات الـتعله، مجـل:       

 اعرتاتٔذٔ٘ التعله التعاّىٕ، التعله باألقضاٌ، ّ ريٍا.

3.51 0.91 

5 

12 

٘ بضّتني ثابت، ّمعتار علُٔ سّٖ اضطضاب طٔف  ٘ الصفٔ تتنٔظ البٔٝ

 التْسز.

3.56 0.87 

6 

 3.39 املتْعط العاو للبعز
َعًُععٞ ايرتبٝععع١ ارتاصعع١ لًععع٢ ايتعاَععٌ َعععع َٓععاٖر ايتعًعععِٝ ايعععاّ  ٚتهٝٝفٗعععا;      
يتععتال٤ّ َععع ايطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد  فُععٔ املعععسٚف إ ايطععالب ذٟٚ      

ايتٛسد عتتادٕٛ إىل ب٦ٝع١ صعف١ٝ  َٓظُع١ ٚثابتع١; ثٝعح ال ميهعٔ       اضطساب طٝف 
إسداخ تغٝري َطتُس لًٝٗا  نُا عتتعاز ٖعؤال٤ ايطعالب إىل ب٦ٝع١ صعف١ٝ ختًعٛ َعٔ        
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املػتتات ٚاملجريات ايصا٥د٠; ٚيعٌ ض٤ٛ تٓظِٝ ايب١٦ٝ ايصف١ٝ يًطالب ذٟٚ اضعطساب  
ُٜشعد َعٔ قعدز٠ املعًُعل لًع٢ اضعتفداّ طعسم ٚاضعرت          اتٝذٝات تهٝٝعف  طٝف ايتٛسعد 
 املٓاٖر ايدزاض١ٝ. 

( ايع  اغعازت إىل   2021) Martin & Wilkinsٚتتفل ايٓتا٥ر َع دزاض١ نعٌ  َعٔ   
إ ايفصعٍٛ ايدزاضعع١ٝ  ايعع  تطعِ ايطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝعف ايتٛسععد يف َععدازع    
ايتعًِٝ ايعاّ مل ٜتِ تصُُٝٗا بصٛز٠ تٓاضب ٖؤال٤ ايطعالب; إعا ميجعٌ لب٦اعا لًع٢      

ستاٚيع١ إدعسا٤ بعع  ايتععدٜالت ايصعف١ٝ املُهٓع١  َجعٌ: تغعٝري َطععت٣ٛ         املعًُعل يف  
( ايع  نػعفت إ املعًُعل ٚادٗعٛا حتعدٜات      2020) Msomiإضا٠٤ ايفصعٌ  ٚدزاضع١   

يف تٓفٝر ٚتهٝٝف املٓاٖر ايدزاض١ٝ يًطالب ذٟٚ االستٝادات ارتاصع١; بطعبب ضع٤ٛ    
ٛفس َطععاس١ نافٝعع١ تٓظععِٝ ايب٦ٝعع١ ايصععف١ٝ  ٚايفصععٍٛ ايدزاضعع١ٝ ايهععبري٠ ايعع  ال تعع   
 يهٌ طايب. 

 اليعذ الجالح: التحذيات املتعلكة باملعله 

 ( التهضاصات، ّاليغب املْٝٓ٘ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ حنْ التشزٓات املتعلك٘ باملعله.13دزّل )

 العبــــاصات و

 خٔــــــــــاصات اإلدابـــــــــــــ٘

مْافـــــــــــــل  اجملنْع

 بؾزٗ

 ري مْافـل   ل ري مْاف ستآز مْافل

 بؾزٗ

 % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص

13 

أمتلــو املعضفــ٘ اليظضٓــ٘ الهافٔــ٘ بتهٔٔــف   

امليـــاٍر العامـــ٘ لتياعـــب سّٖ اضـــطضاب 

 طٔف التْسز.

29 20.40 68 47.90 29 20.40 15 10.60 1 0.70 142 100% 

14 

أمتلــو ارتــربٗ العنلٔــ٘ الهافٔــ٘ يف تهٔٔــف 

ياٍر الزصاعـٔ٘ )نالضٓاضـٔات(   بعض امل

لتياعـــب طــــالب سّٖ اضـــطضاب طٔــــف   

 التْسز.

23 16.20 63 44.40 36 25.40 19 13.40 1 0.70 142 100% 

15 

ــ٘ املياعــب٘ ألٍــزاف    أعــز الْعــاٜل التعلٔنٔ

امليَر العاو; لتياعب سّٖ اضطضاب طٔف 

 التْسز.

27 19.00 60 42.30 23 16.20 30 21.10 2 1.4 142 100% 

16 

متلو املعضف٘ يف نٔفٔ٘ اؽتكام ّصٔا ٘ أ

 األٍزاف الغلْنٔ٘ مً امليَر العاو. 

28 19.70 73 51.40 29 20.40 12 8.50 - - 142 100% 

17 

أمتلـــو املعضفـــ٘ بالتكئـــ٘، أّ التطبٔكـــات    

اذتزٓجــ٘ الــيت ختــزو الطالــب مــً سّٖ     

 اضطضاب طٔف التْسز.

33 23.20 55 38.70 28 19.70 25 17.60 1 0.7 142 100% 

18 

ــ٘   ــاٜل التعلٔنٔـ ــتدزو األىؾـــط٘، ّالْعـ اعـ

املدتلف٘ يف تكٔـٔه سّٖ اضـطضاب طٔـف    

 التْسز علٙ الْادبات ّاالختباصات.

29 20.40 60 42.30 33 23.20 19 13.40 1 0.7 142 100% 

ٜٛضم ادتدٍٚ ايطابل ايتهعسازات  ٚايٓطعب امل٦ٜٛع١ إلدابعات افعساد لٝٓع١ ايدزاضع١        
عد ايتشعدٜات املتعًكع١ بعاملعًِ  َٚعٔ ثعِ ميهعٔ إلعاد٠ تستٝعب         لٔ ايعبازات ارتاص١ بب

ٜاا لًع٢ بععد ايتشعدٜات         ٖرٙ ايعبازات سطب املتٛضطات اذتطعاب١ٝ َعٔ األنجعس حتعد
 :املتعًك١ باملعًِ فاألقٌ  ٖٚٛ َا ٜٛضش٘ ادتدٍٚ ايتايٞ
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العباصات املتعلك٘ ببعز ( املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضاف املعٔاصٖ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ عً 14دزّل )

 التشزٓات املتعلك٘ باملعله مضتب٘ سغب املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضافات املعٔاصٓ٘ 

 العباصات و

املتْعـــــــــــط 

 اذتغابٕ

االحنضاف 

 املعٔاصٖ

 الرتتٔب

13 

٘ ألٍزاف امليَر العاو; لتياعب طالب سّٖ  ٘ املياعب أعز الْعاٜل التعلٔنٔ

 اضطضاب طٔف التْسز.

3.56 1.07 

1 

14 

أمتلــو ارتـــربٗ العنلٔـــ٘ الهافٔـــ٘ يف تهٔٔــف بعـــض امليـــاٍر الزصاعـــٔ٘   

 )نالضٓاضٔات( لتياعب طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.62 0.94 

2 

15 

أمتلو املعضف٘ بالتكئ٘، أّ التطبٔكات اذتزٓج٘ اليت ختزو الطالب مـً  

 سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.66 1.04 

3 

16 

ل التعلٔنٔ٘ املدتلف٘ يف تكٔـٔه طـالب سّٖ   اعتدزو األىؾط٘، ّالْعاٜ

 اضطضاب طٔف التْسز علٙ الْادبات ّاالختباصات.

3.68 0.70 

4 

17 

أمتلو املعضف٘ اليظضٓ٘ الهافٔ٘ بتهٔٔف املياٍر العام٘; لتياعب طـالب  

 سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.77 0.90 

5 

18 

 ٘ مــً  أمتلـو املعضفــ٘ يف نٔفٔــ٘ اؽــتكام ّصــٔا ٘ األٍــزاف الغــلْنٔ

 امليَر العاو. 

3.82 0.84 

6 

 3.67 املتْعط العاو للبعز
ٜتطععم َععٔ حتًٝععٌ ْتععا٥ر ايبعععد املتعًععل بايتشععدٜات املستبطعع١ بععاملعًِ يف لًُٝعع١     
تهٝٝععف املٓععاٖر يًطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد سادعع١ املعًُععل إىل ايععرباَر   
رتدَعع١; َععٔ ادععٌ ايتدزٜبٝعع١  ٚاإللععداد ادتٝععد  ضععٛا٤ انععإ قبععٌ ارتدَعع١  اٚ اثٓععا٤ ا 
تصٜٚععدِٖ بععارتربات ٚاملعععازف ايعع  تطععالدِٖ لًعع٢ تهٝٝععف املععٓٗر; ٚيعععٌ ذيععو َععا       
ملطت٘ ايباسجتإ َعٔ إدابعات لٝٓع١ ايدزاضع١ ايع  اغعازت إىل ْكعص املعسفع١ ٚاملٗعازات          
ايهاف١ٝ ٚايالش١َ يعًُٝع١ تهٝٝعف املٓعاٖر يًطعالب ذٟٚ االستٝادعات ارتاصع١ بصعف١        
ٛسععد بصععف١ خاصعع١; ٖٚععٛ َععا ٜؤنععد ضععسٚز٠ إلععاد٠    لاَعع١  ٚذٟٚ اضععطساب طٝععف ايت 
 ايٓظس فُٝا ٜتعًل برباَر إلداد املعًُل  ٚتطٜٛسٖا.

ٚتس٣ ايباسجتإ اْع٘ َعٔ ادعٌ ايٛصعٍٛ إىل تعًعِٝ غعاٌَ يًطعالب ذٟٚ اضعطساب         
طٝعف ايتٛسععد  َٚعٔ ادععٌ حتطععل َٗعازات املعًُععل َٚعععازفِٗ سعٍٛ تهٝٝععف املٓععاٖر     
ملعععٓٗر ايدزاضعععٞ يٝطعععت بايعًُٝععع١ ايبطعععٝط١  ايدزاضععع١ٝ  ٚخاصععع١ إ لًُٝععع١ تهٝٝعععف ا 

ٚيهٓٗععا حتتععاز إىل خطععٛات ٚاضععرتاتٝذٝات َدزٚضعع١  يععرا البععد إ تعععد بععساَر إلععداد  
املعًُل ل٢ً ايهفاٜات;  فايرباَر ايكا١ُ٥ ل٢ً ايهفاٜعات َعٔ ابعسش االعجاٖعات ايع       
  ٗست يف ايعكٛد األخري٠ َٔ ايكسٕ املاضٞ.

( ايعععع  نػععععفت إ املعًُععععل   2020) Güleç-Aslanٜٚتفععععل ذيععععو َععععع دزاضعععع١    
ٜٛادٕٗٛ صعٛبات يف تهٝٝعف َٓعاٖر ايطعالب ذٟٚ اضعطساب طٝعف ايتٛسعد; ْتٝذع١        
نُعا ٜتفعل َعع      ْكص ايتدزٜب ٚارترب٠ ايالش١َ يعًُٝع١ تهٝٝعف املٓعاٖر ايدزاضع١ٝ.    
( اي  اندت ل٢ً 2020)  ,Vasconcellos, Rahme & Goncalvesدزاض١ نٌ  َٔ 
ب ذٟٚ اضعععطساب طٝعععف ايتٛسعععد  خاصععع١ َعععا ٜتعًعععل    ضععععف إلعععداد َعًُعععٞ ايطعععال  

 Otukileبتهٝٝععععف املععععٓٗر  ٚاضععععتفداّ ايتكُٝٝععععات املٓاضععععب١. ٚدزاضعععع١ نععععٌ  َععععٔ  

Mongwaketse, Mangope & Kuyini (2016  ايعع  نػععفت إ فٗععِ املعًُععل  )
يع١ًُٝ تهٝٝف املٓعاٖر ايدزاضع١ٝ يًطعالب ذٟٚ االستٝادعات ارتاصع١ َعاشاٍ قاصعساا;        

لداد  ٚا ٗست ايٓتا٥ر اٜطاا إ ايرتنٝص ايس٥ٝظ يًُعًُل ٜٓصب  ْتٝذ١ ضعف اإل
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لًع٢ اضعتهُاٍ املٓعاٖر ايدزاضعع١ٝ ارعدد٠; اضعتعداداا يالَتشاْععات  بغع  ايٓظعس لععٔ        
 ايتعدٜالت ايالش١َ يًُٓٗر ايدزاضٞ.

 اليعذ الرابع: التحذيات املتعلكة بالوسائل املشاعذة، والتكيية التعلينية 

، ّاليغب املْٝٓ٘ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ حنْ التشزٓات املتعلك٘ بالْعاٜل املغاعزٗ ( التهضاصات15دزّل )

 ّالتكئ٘ التعلٔنٔ٘

 العبــــاصات و

 خٔــــــــــاصات اإلدابـــــــــــــ٘

مْافل  اجملنْع

 بؾزٗ

 ري مْافل   ري مْافل ستآز مْافل

 بؾزٗ

 % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص

19 

تتْفض التكئ٘ التعلٔنٔ٘ الالطمـ٘ لتهٔٔـف امليـاٍر    

العام٘; لتياعب خصاٜص طالب سّٖ اضـطضاب  

 طٔف التْسز.

15 10.60 33 23.20 36 25.40 52 36.60 6 4.20 142 100% 

20 

تتـْفض أؽــهال بزٓلــ٘ مــً امليــاٍر التعلٔنٔــ٘، مجــل:  

ٗ أّ اإللهرتّىٔ٘، أّ الصْتٔ٘( ا ليت الهتب )املصْص

 تغاعز علٙ تهٔٔف امليَر العاو.

14 9.90 30 21.10 31 21.80 58 40.80 9 6.30 142 100% 

21 

ــً الْعـــاٜل التعلٔنٔـــ٘       ــْفض أؽـــهاًلا عزٓـــزٗ مـ تتـ

)احملغْع٘، املصـْصٗ، ّاملهتْبـ٘( الـيت تغـاعز يف     

 عنلٔ٘ تهٔٔف امليَر العاو

16 11.30 28 19.70 31 21.80 59 41.50 8 5.60 142 100% 

22 

ــاٜل التعلٔنٔـــ٘ ّالتكئـــ٘ يف ارتطـــط   ُتشـــزر الْعـ

الرتبْٓ٘ الفضرٓ٘; مما ٓغاعز علٙ تهٔٔف امليَر 

 العاو.

16 11.30 51 35.90 29 20.40 42 29.60 4 2.80 142 100% 

23 

٘ بؾهل  ٘ اذتالٔ ٗ الْعاٜل التعلٔنٔ ُتَكٔه ُّتطْص دْر

مغــتنض مــً سٔــح مالٛمتَــا رتصــاٜص طــالب   

 .سّٖ اضطضاب طٔف التْسز

14 9.90 43 30.30 26 18.30 52 36.60 7 4.90 142 100% 

24 

ــ٘ املياعــب٘ يف     ــْفض أخصــاٜٕ للْعــاٜط التعلٔنٔ ٓت

 تهٔٔف املياٍر العام٘. 

4 2.80 19 13.40 23 16.20 61 43.00 35 24.60 142 100% 

ٜٛضم ادتدٍٚ ايطابل ايتهعسازات  ٚايٓطعب امل٦ٜٛع١ إلدابعات افعساد لٝٓع١ ايدزاضع١        
زات ارتاصعععع١ ببعععععد ايتشععععدٜات املتعًكعععع١ بايٛضععععا٥ٌ املطععععالد٠ ٚايتكٓٝعععع١  لععععٔ ايعبععععا

ايتعًُٝٝع١  َٚععٔ ثعِ ميهععٔ إلعاد٠ تستٝععب ٖعرٙ ايعبععازات سطعب املتٛضععطات اذتطععاب١ٝ      
ٜاا لًععع٢ بععععد ايتشعععدٜات املتعًكععع١ بايٛضعععا٥ٌ املطعععالد٠ ٚايتكٓٝععع١      َعععٔ األنجعععس حتعععد
 :ايتع١ًُٝٝ فاألقٌ  ٖٚٛ َا ٜٛضش٘ ادتدٍٚ ايتايٞ

( املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضاف املعٔاصٖ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ عً العباصات املتعلك٘ ببعز التشزٓات 16دزّل )

 املتعلك٘ بالْعاٜل املغاعزٗ ّالتكئ٘ التعلٔنٔ٘ مضتب٘ سغب املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضافات املعٔاصٓ٘ 

 العباصات و

املتْعـــــــــــــط  

 اذتغابٕ

االحنــــــــــــضاف 

 املعٔاصٖ

 الرتتٔب

 1 1.06 2.27 ٓتْفض أخصاٜٕ للْعاٜط التعلٔنٔ٘ املياعب٘ يف تهٔٔف املياٍر العام٘.  19

20 

ً املياٍر التعلٔنٔ٘، مجل: الهتب )املصْصٗ، أّ اإللهرتّىٔ٘،  ٘ م تتْفض أؽهال بزٓل

 أّ الصْتٔ٘( اليت تغاعز علٙ تهٔٔف امليَر العاو.

2.87 1.12 

2 

21 

التعلٔنٔ٘ )احملغْع٘، ّاملصْصٗ، ّاملهتْب٘(  تتْفض أؽهاًلا عزٓزٗ مً الْعاٜل 

 اليت تغاعز يف عنلٔ٘ تهٔٔف امليَر العاو

2.89 1.13 

3 

22 

تتْفض التكئ٘ التعلٔنٔ٘ الالطم٘ لتهٔٔف امليـاٍر العامـ٘; لتياعـب خصـاٜص     

 طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

2.99 1.09 

4 

٘ ب 32 ٘ اذتالٔ ٗ الْعاٜل التعلٔنٔ ً سٔح مالٛمتَا ُتَكٔه ُّتطْص دْر ؾهل مغتنض م

 رتصاٜص طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.04 1.13 

5 

ُتشزر الْعاٜل التعلٔنٔ٘ ّالتكئ٘ يف ارتطط الرتبْٓ٘ الفضرٓ٘; ممـا ٓغـاعز    32

 علٙ تهٔٔف امليَر العاو.

3.23 1.08 

6 

 2.88 املتْعط العاو للبعز
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      َ تعًكععع١ بايٛضععععا٥ٌ  ٜتطعععم إعععا ضعععبل لسضععع٘ إ املعًُععععل ٜٛادٗعععٕٛ حتعععدٜات 
املطععالد٠ ٚايتكٓٝعع١ ايتعًُٝٝعع١ بدزدعع١ َتٛضععط١ ٚزمبععا ٜععستبط ٖععرا ايبعععد َععٔ ابعععاد    
ايتشدٜات بػهٌ نبري بايٓٛاسٞ املاد١ٜ ٚايدلِ املايٞ ايرٟ تٛفسٙ املدزض١  اٚ ٜتٛفس 
 عععا َعععٔ ادتٗعععات املفتصععع١  ٚتععععد ايتشعععدٜات ايتكٓٝععع١ ٚخاصععع١ يف زتعععاٍ ايرتبٝععع١     
اّ املعًُععل يًتععدزٜظ يطالبٗععِ َععٔ ذٟٚ اإللاقعع١  ايععرٜٔ   ارتاصعع١ لا٥ًكععا نععبرياا اَعع 

عتتادٕٛ إىل ٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ ٚتك١ٝٓ تطٌٗ ل١ًُٝ تعًُِٗ; فٗرٙ ايف١٦ َعٔ ايطًبع١   
يف اغد اذتاد١ إىل اْٛاو خاص١ َٔ ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ املطالد٠; يتُٓٝع١ قعدزاتِٗ   
      ٚ بعساَر ايرتبٝعع١  زغعِ قصعٛزٖا  ٚالتُععاد تكٓٝعات َٓاضعب١ يهععٌ ف٦ع١; يتشكٝعل اٖععداف 

 .ارتاص١

لًع٢ إ  ) CEC (2000 ٕیک ز ايععاد ی٠ ايطًبع١   یٚيف ٖعرا ايصعدد  تؤنعد بعع    
دعععب إ تتعععٛفس  عععِ ايتكٓٝعععات ايتعًُٝٝععع١  ٚإ تتعععٛفس  ی٠ ارتاصععع١ یَعًُعععٞ ايعععرتب
ٔ یٖععِ ايكعععدز٠ لًعع٢ اخعععت  یيععد  ٌ یاز ايععتك ٠ ارتاصععع١ بععرٟٚ اإللاقععع١   یّیات ايتععع
ٌ یز بیٚايكععدز٠ لًعع٢ تععٛف  طععِٗ يف تعًععِٝ ايطععالب  ٚيف بٓععا٤  ٠ ٖادفعع١ تیّی٥عع١ تععع
٠ املطعععالد٠ یّیات ايتععععٌی٠ ضتعععٛ اضعععتفداّ ايٛضعععا٥ٌ ٚايعععتكٔیدعععابیاعجاٖعععات إ

 & Sabaylehيًطععالب ذٟٚ اإللاقعع١. ٚتتفععل ٖععرٙ ايٓتٝذعع١ َععع دزاضعع١ نععٌ  َععٔ       

Alramamneh (2020   ٌايععع  اغعععازت إ املعًُعععل ٚادٗعععٛا لكبعععات تتعًعععل بايٛضعععا٥ )
ٗا: لدّ تٛفري ايتك١ٝٓ املٓاضب١  اٚ قًتٗا  ٖرا باإلضاف١ ٚايتك١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ  َٔ اُٖ

إىل لدّ ٚدٛد ايدلِ ايفع ايهايف الضتفداّ ايتك١ٝٓ يف ساي١ تٛافسٖا. نُا تتفعل  
( ايع  نػعفت ضعسٚز٠ تعٛفري ب٦ٝع١ َٓاضعب١ الضععتفداّ       2019) Al-Najjarَعع دزاضع١   

ل لًععع٢ إْتعععاز ايتكٓٝعععات ايتعًُٝٝععع١  ٚاذتادععع١ إىل ٚدعععٛد اخصعععا٥ٝل ٚفٓعععٝل َعععدزب
 Zahra & Aliٚتٛ ٝعف ايتكٓٝعات ايتعًُٝٝع١. ٚتتفعل نعريو َعع دزاضع١ نعٌ  َعٔ          

( اي  اغازت إىل إ ايعكبات األنجس غٝٛلاا اي  تعٛم اضتفداّ ايتكٓٝات يف 2019)
تعًِٝ ايطالب َعٔ ذٟٚ اضعطساب طٝعف ايتٛسعد  ٖعٞ: قًع١ ٚدعٛد قالعات الضعتفداّ          
ٝصا١ْٝ يًتكٓٝات ايع١ًُٝ  ٚاذتاد١ إىل انجس َعٔ  ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ  ٚلدّ تٛفس امل

َعًععععِ الضععععتفداّ ايتهٓٛيٛدٝععععا ايتعًُٝٝعععع١ يف  ايٛقععععت ْفطعععع٘ َععععع لععععدّ تٛفسٖععععا      
 باإلضاف١ إىل سكٝك١ اْٗا باٖظ١ ايجُٔ.

 اليعذ اخلامص: التحذيات املتعلكة باإلدارة املذرسية: 
لٝٓعع١ ايدزاضعع١   ايتهععسازات  ٚايٓطععب امل٦ٜٛعع١ إلدابععات افععساد    (17)ٜٛضععم ادتععدٍٚ  

لًعع٢ ايعبععازات ارتاصعع١ ببعععد ايتشععدٜات املتعًكعع١ بععاإلداز٠ املدزضعع١ٝ  َٚععٔ ثععِ ميهععٔ    
ٜاا لًع٢ بععد    إلاد٠ تستٝب ٖرٙ ايعبازات سطب املتٛضطات اذتطاب١ٝ َٔ األنجس حتد
 (18)ايتشدٜات املتعًك١ باإلداز٠ املدزض١ٝ فاألقٌ  ٖٚٛ َا ٜٛضش٘ ادتدٍٚ 

ٚدعٛد َػعهالت إدازٜع١ َتٓٛلع١  ٚإٕ      ضع١ تػعري إىل  ٜتطم إا ضعبل إ لٝٓع١ ايدزا  
ناْت بدزد١ َتٛضط١  إال اْٗا َػهالت تعٝل ل١ًُٝ تعًِٝ ايطالب ذٟٚ اضطساب 
طٝف ايتٛسد; فاإلداز٠  ا دٚز نبري يف تٛفري ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َٓاضب١ يًتعًِ ايفععاٍ  
٢  ععؤال٤ ايطععالب; يععريو فععإٕ اٟ قصععٛز إدازٟ َععٔ غععلْ٘ إ ٜععؤثس بػععهٌ ضععً  لًعع    
 ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ.
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 ( التهضاصات، ّاليغب املْٝٓ٘ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ حنْ التشزٓات املتعلك٘ باإلراصٗ املزصع17٘ٔدزّل )

 العبــــاصات م

 خٔــــــــــاصات اإلدابـــــــــــــ٘

مْافل  اجملنْع

 بؾزٗ

 ري مْافل   ري مْافل ستآز مْافل

 بؾزٗ

 % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص % تهضاص

25 

تـــْفض اإلراصٗ املزصعـــٔ٘ للنعلـــه الفـــضل الهافٔـــ٘ 

ــف     ــات التزصٓغــٔ٘، ّطــضم تهٔٔ لتطــْٓض الهفآ

 .امليَر العاو

12 8.50 56 39.40 35 24.60 34 23.90 5 3.50 142 
100% 

26 

متـــي  اإلراصٗ املزصعـــٔ٘ اذتضٓـــ٘ للنعلـــه فـــشف، أّ 

ٓغــٔ٘ خاصــ٘ بــالطالب سّٖ   رضــاف٘ ّســزات تزص 

 اضطضاب طٔف التْسز.

26 18.30 50 35.20 29 20.40 33 23.20 4 2.80 142 100% 

27 

ًٔا; لتهٔٔف امليَر العاو  ٘ رلًٔلا علن ٗ املزصعٔ تْفض اإلراص

 مبا ٓياعب طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

8 5.60 41 28.90 49 34.50 36 25.40 8 5.60 142 100% 

28 

راصٗ املزصعٔ٘ مع املعله يف تـْفري التكئـات   تتعاٌّ اإل

 التعلٔنٔ٘ املياعب٘.

15 10.60 38 26.80 46 32.40 34 23.90 9 6.30 142 100% 

29 

ُ ّرصؽار مً ِقبل املؾضفني الرتبْٓني فٔنا  ٓتْفض تْدٔ

 خيص عنلٔ٘ تهٔٔف امليَر العاو. 

12 8.50 55 38.70 47 33.10 23 16.20 5 3.50 142 100% 

30 

ؾـــذع اإلراصٗ املزصعـــٔ٘ علـــٙ سضـــْص الــــزّصات      ُت

ّاملؤمتضات يف الرتبٔ٘ ارتاص٘ اليت تغاعز علـٙ  

 تهٔٔف امليَر العاو.

25 17.60 58 40.80 29 20.40 27 19.00 3 2.10 142 
100% 

عز ( املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضاف املعٔاصٖ إلدابات أفضار عٔي٘ الزصاع٘ عً العباصات املتعلك٘ بب18دزّل )

 التشزٓات املتعلك٘ باإلراصٗ املزصعٔ٘ مضتب٘ سغب املتْعطات اذتغابٔ٘، ّاالحنضافات املعٔاصٓ٘ 

 العباصات و

ــط  املتْعـــــــــــ

 اذتغابٕ

ــضاف  االحنـــــــــ

 املعٔاصٖ

 الرتتٔب

25 

ًٔـا; لتهٔٔـف املـيَر العـاو مبـا ٓياعـب        تْفض اإلراصٗ املزصعٔ٘ رلًٔلا علن

 طالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.04 1.00 

1 

26 

تتعــاٌّ اإلراصٗ املزصعــٔ٘ مــع املعلــه يف تــْفري التكئــات التعلٔنٔــ٘       

 املياعب٘.

3.11 1.09 

2 

27 

ــات      ــ٘ لتطــْٓض الهفآ ــه الفــضل الهافٔ ــْفض اإلراصٗ املزصعــٔ٘ للنعل ت

 .التزصٓغٔ٘ ّطضم تهٔٔف امليَر العاو

3.25 1.03 

3 

28 

عنلٔ٘  ٓتْفض تْدُٔ ّرصؽار مً ِقبل املؾضفني الرتبْٓني فٔنا خيص

 تهٔٔف امليَر العاو. 

3.32 0.96 

4 

29 

متــي  اإلراصٗ املزصعــٔ٘ اذتضٓــ٘ للنعلــه فــشف، أّ رضــاف٘ ّســزات    

 تزصٓغٔ٘ خاص٘ بالطالب سّٖ اضطضاب طٔف التْسز.

3.43 1.12 

5 

30 

ُتؾذع اإلراصٗ املزصعٔ٘ علٙ سضْص الـزّصات، ّاملـؤمتضات يف الرتبٔـ٘    

 َر العاو.ارتاص٘ اليت تغاعز علٙ تهٔٔف املي

3.53 1.06 

6 

 3.28 املتْعط العاو للبعز
     ٔ Lindsay, Proulx, Thomson & Scott(2013 ) ٚيعٌ ذيعو ٜتفعل َعع نعٌ  َع

اي  اغازت إىل ٚدٛد َػهالت إداز١ٜ تتعًل بتعًِٝ ايطالب ذٟٚ اضطساب ايتٛسعد   
 َٚٓٗعععا: ضععععف املعععٛازد  ٚايتعععدزٜب  ٚايعععدلِ يتعصٜعععص تعًعععِٝ ٚدَعععر ايطعععالب املصعععابل 
( ايع  انعدت   2013بايتٛسد. ٜٚتفل َع دزاض١ نعٌ  َعٔ ٚفعا٥ٞ  ٚاذتًعٛ  ٚفشذعإ )     
لًعع٢ إ َعًُععٞ ايرتبٝعع١ ارتاصعع١ يف املععدازع ٜعععإْٛ َععٔ لدٜععد َععٔ املػععهالت; َععٔ     
اُٖٗا تكصري اإلداز٠ املدزض١ٝ عجاٙ املعًُل; ٚإُٖاٍ إداز٠ املدزضع١ يف حتطعل املٓعا     

 املدزضٞ.
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ميهعٔ تًفعٝص ٚاقعع ايتشعدٜات ايع  تٛادع٘ تهٝٝعف         َٚٔ خالٍ ايٓتا٥ر ايطابك١
املععٓٗر ايعععاّ يًطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف ايتٛسععد يف املسسًعع١ االبتدا٥ٝعع١ ٚلسضععٗا    
 تصالدٜا سطب ادتدٍٚ ايتايٞ:

 ( تضتٔب أبعار املكٔاؼ سغب املتْعطات اذتغاب19٘ٔدزّل )

 املتْعط اذتغابٕ العباصات و

 الرتتٔب

 

 األّل  2.83 اٍر الزصاعٔ٘التشزٓات املتعلك٘ باملي 1

٘ التعلٔنٔ٘ 2 ٗ ّالتكئ ٘ الْعاٜل املغاعز  الجاىٕ 2.88 التشزٓات املتعلك

 الجالح 3.28 التشزٓات املتعلك٘ باإلراصٗ املزصعٔ٘ 3

 الضابع  3.39 التشزٓات املتعلك٘ بالبٔٝ٘ الصفٔ٘ 4

 ارتامػ 3.67 التشزٓات املتعلك٘ باملعله 5

 :توصيات الذراسة 
 ٤ٛ ايٓتا٥ر اي  مت ايتٛصٌ إيٝٗا تٛصٞ ايباسجتإ مبا ًٜٞ:يف ض

     ضععسٚز٠ تكععِٜٛ ٚتطععٜٛس املٓععاٖر ايدزاضعع١ٝ املكدَعع١ يًطععالب ذٟٚ اضععطساب طٝععف
 ايتٛسد; يتتال٤ّ َع استٝاداتِٗ ٚخصا٥صِٗ.

           ضسٚز٠ َسالا٠ َصعُُٞ املٓعاٖر ايدزاضع١ٝ إ ٜتطعِ املعٓٗر باملسْٚع١ ايهافٝع١  ايع
 ايتعدٜالت املٓاضب١ يًطالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد.  هٔ املعًِ َٔ إدسا٤

       املِٗ دَر املٗازات االْتكايٝع١  ٚايتٓظُٝٝع١ يف َٓعاٖر ايطعالب ذٟٚ اضعطساب َٔ
 طٝف ايتٛسد .

       إثسا٤ ستت٣ٛ املٓٗر بلْػط١ ل١ًُٝ َتٓٛل١  ٚصعٛز  ٚاغعهاٍ تتٓاضعب َعع طعالب
 ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد.

  سالعٞ خصعا٥ص ايطعالب ذٟٚ اضعطساب طٝعف      ضسٚز٠ إْػا٤ ب١٦ٝ صف١ٝ دالُع١  ت
 ايتٛسد.

            ِٗتطٜٛس بعساَر إلعداد َعًُعٞ ايرتبٝع١ ارتاصع١ قبعٌ ارتدَع١; َعٔ ادعٌ إنطعاب
 املعازف  ٚاملٗازات املستبط١ بتهٝٝف املٓاٖر.

  لكد دٚزات تدزٜب١ٝ يًُعًُل اثٓا٤ ارتد١َ َٔ غلْٗا إنطابِٗ َٗازات تهٝٝف
 َٓاٖر ايطالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد.

      تٛفري ايٛضا٥ٌ  ٚايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ اي  تطعالد املعًُعل لًع٢ حتطعل
 ايطالب ذٟٚ اضطساب طٝف ايتٛسد.

 :مكرتحات الذراسة 
 يف ض٤ٛ ايٓتا٥ر اي  تٛصًت ايٝٗا ايدزاض١  تكرت  ايباسجتإ َا ًٜٞ: 

  إدععسا٤ دزاضععات; ملعسفعع١ ايتشععدٜات ايعع  تٛادعع٘ تهٝٝععف املععٓٗر ايعععاّ يًطععالب ذ ٟٚ
 اضطساب ايتٛسد يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥ مبٓاطل اخس٣ خبالف َد١ٜٓ دد٠.

    إدععسا٤ دزاضععات لععٔ ايهفاٜععات ايتدزٜطعع١ٝ ايالشَعع١ ملعًُععٞ ايطععالب ذٟٚ اضععطساب
 ايتٛسد يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥.
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       إدسا٤ دزاضات لٔ َعاٜري إلداد ايب٦ٝع١ ايصعف١ٝ ايدالُع١ يًطعالب ذٟٚ اضعطساب
 االبتدا١ٝ٥. طٝف ايتٛسد يف املسس١ً

   ٟٚإدععععسا٤ دزاضععععات لععععٔ َتطًبععععات إلععععداد اإلداز٠ املدزضعععع١ٝ ايدالُعععع١ يًطععععالب ذ
 اضطساب ايتٛسد يف املسس١ً االبتدا١ٝ٥.

 العربية   املراجع 
(. املعْقات اليت تْادُ معلنٕ اإلعاق٘ الغنعٔ٘ يف تزصٓػ 2021ىـــاٜـــف عبـــز اللـــُ. ) التـــْٓـــه، -

ًٔا لطلب٘ مزاصؼ التعلٔه العاو مبه٘ املهضم٘. الرتبٔ٘ اإلعالمٔ٘ رلهرت زتل٘ الرتبٔ٘ ارتاص٘ ّى

 .131-101ادتظٛ الجاىٙ(،  40) 12 ،ّالتأٍٔل

(. رّص الْعاٜط الضقنٔ٘ املتعزرٗ يف تهٔٔف املياٍر 2018اذتشىٕ، ّدزاٌ ربضأٍه عبزاهلل. ) -

ال٘ الرتبٔ٘ ّعله زتل٘ صعللتالمٔش للصه مً ّدَ٘ ىظض معلنَٔه يف املضسل٘ االبتزأٜ٘، 

 .51-27(، 61، )اليفػ

(. طٓارٗ الهفآ٘ التزصٓغٔ٘ لزٚ معلنٕ الصه ّضعاف الغنع 2016الغامل، مادز عبز الضمحً. ) -

 .115-136(، 4)5، ، اجملل٘ الرتبْٓ٘ الزّلٔ٘ املتدصص٘مً خالل مبارئ التصنٔه الؾامل للتعله

ه علٙ اعرتاتٔذٔات التعله املتنآظ لتينٔ٘ (. بضىامر قا2020ٜالغياو، عشض ماٍض مخٔػ ربضأٍه. ) -

مَاصٗ الطالب املعلنني يف تهٔٔف ميَر الضٓاضٔات ّفاعلٔتَه الشاتٔ٘ يف تزصٓغُ لشّٖ الكزصات 

 .943-1041(، 78)اجملل٘ الرتبْٓ٘، نلٔ٘ الرتبٔ٘، دامع٘ عٍْاز، املتيْع٘، 

يت تْادُ املعلنني يف اعتدزاو (. التشزٓات ال2020رنؾٔو، فاطن٘ ميصْص. )  ٔح، ععار أبْ بهض، -

التعلٔه اإللهرتّىٕ يف تعلٔه سّٖ االستٔادات ارتاص٘، املؤمتض الزّىل األّل " االفرتاضٕ" 

زتل٘ نلٔ٘ االقتصار التشْل الضقنٕ يف عصض املعضف٘ ) الْاقع، التزاعٔات، االىعهاعات( 

 .12/7/2020ىعكار ، اجمللز األّل، العزر الغارؼ، عزر خال، تاصٓخ االللبشْخ العلنٔ٘

 Doctoral) (. رصاع٘ تكٔٔنٔ٘ ألعالٔب التهفل بأطفال التْسز بادتظاٜض2020قريّر، الطاٍض. ) -
dissertation, UB1) 

(. املؾهالت اإلراصٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ اليت تْادُ املعلنات 2021املفضٓر، ىْصِ علطاٌ بً عبز الضمحً. ) -

 .335-371(، 1)37، ل٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘، أعْٔطزت يف مضانظ الضعآ٘ اليَاصٓ٘ مبزٓي٘ الضٓاض،

، ربزاعات تهٔٔف امليَر لطالب الرتبٔ٘ ارتاص٘(. 2017اليشاؼ، جنالٛ زتز زتز ستنْر. ) -

 .20 -11(، 2تضبْٓ٘، )

(. املؾهالت اليت تْادُ معلنٕ 2013عامٕ خلٔل. ) ّفاٜٕ، ستنز ، اذتلْ، عالّٖ، ّفشذاٌ، -

 .39-1(، 3)21، زتل٘ العلْو الرتبْٓ٘ ّعله اليفػ، الرتبٔ٘ ارتاص٘ مبزاصؼ ستافظات  ظٗ
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https://doi.org/10.1080/03004279.2020.1776363
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