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 دادإـع

 *(*)خلود بندر عبد العالي احلارثي 
  (***)د/ فايز سليمان حسن معاجيين  &

 ص ــــــــملخ

هددت ا درتسد ددى ارددر درلىددثر الددر االددث درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى  دد  د ل ددي  در ل ددى  دد  
 ،ذوي دض ثد  طاف درلوحت  هيسة درلىثر الر  فهوم بىض درفشياث: در ىيدة، ودرحزن، ودرخور

تلك درفهيسة. وذردك  بىت د ل ي إرر درلىثر الر   لوى دحلفيظهم بيرلح   درذي طثا الر اددئهم و 
بيي لنيد ارر درفنهج درلجثيب  درفلفثل    ابحيث ت دي ام درحيردى درودحدتة مل دفام درلة د  درفلىدتد 
ابدددث درفشددديسلت . درلددد   ددديسم  تهدددي الوالدددى  ددد  در ل دددى ذوي دضددد ثد  طادددف درلوحدددت دردددذ   تلدددثدو  

 كددى. ورجفددب درباي ددي   (  ددنود ،  دد  احددت  ثد ددز درثايرددى درنهيسيددى بفت نددى10-7اافدديسهم  ددي مددت   
ُصددففا درة ددج ديةلفي اددى درثلفاددى اددة رلتسد ددى. درلدد  اظهددث  درنلدديئج االثهددي  دد  د ل ددي  درفهدديسة 

ددد   لددددثدو   ددددي مددددت   80-%70من ددد ى اتةددددين  ددددي مدددت    %(. 66-%53%(. وديحلفدددديا مهددددي بفلو وح
تخُّل، لذرك  ي مت   ثحلل  واظهث   ليئج حجم دألالث االًثد  ثتفًىي  ي مت   ثحلل  درخ  درةياتي ودرل  

ة دى روتوصلا درنليئج ارر وةدود صدوحاى دةلفي ادى  ثتفىدى ي دلختدم ددرخ  درةياتي وديحلفيا. 
    تىلام در ل ى    ذوي دض ثد  طاف درلوحت.هي بي لختد درتسد ى . وتوص  ديةلفي اى درثلفاى

  

طادددف درلوحدددت، درفشدددياث، در دددىيدة، درة دددى ديةلفي ادددى، درثلفادددى، دضددد ثد  : الكلمـــامل املحتاحيـــة
 .درحزن، درخور
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Effect of Digital Social Stories on the Acquisition of the Skill  

of Recognizing the Concept of Certain Emotions among   

Students with Autism Spectrum Disorder 
   By 

Kholoud Bandar Al-Harthi
(*) & Dr. Fayez Suliman Maajeeny

(**) 

Abstract 

The study aimed to identify the effect of digital social stories on the 

acquisition of the skill of recognizing the concept of certain emotions: 

happiness, sadness and fear among students with Autism Spectrum Disorder 

(ASD). It also sought to examine to what extent they could maintain their 

improved performance in that skill. The study employed the experimental 

method using the Single Subject Design - the Multiple Probe Design across 

Participants. Three (7-10)-year-old ASD students from a day-care center in 

Makkah took part in the study. To collect data, digital social stories were 

designed as a study tool. The findings showed that the effect level of the 

digital social stories on the acquisition of the skill was (70% - 80%) while 

their effect on the maintenance of the skill was (53% - 66%). The effect size 

results showed a high effect between the baseline and intervention stages, as 

well as between the baseline and maintenance stages. The results revealed a 

high level of social validity for using digital social stories. The study 

recommends using the digital social story in teaching ASD students. 

Keywords: Social Story, Digital, Autism Spectrum Disorder, Emotions, 

Happiness, Sadness, Fear. 
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 ة:  ــــــدمــــمق

 ددد  درفجددديي  ديلل ددديدرى، وديةلفي ادددى، ودرلىلافادددى   لاجدددى درلحدددوُّ  دزددد  اهفادددى درلةنادددى 
ولددت دهدددلم  جدددي   .(2030درثلفدد  دردددذي ت ددىر سميدددى درففل ددى درىث ادددى در ددىودرى رلح اةددد   دد  اددديم  

روستةددددديت بف دددددلوى  -موصدددددفهي احدددددتى اهدددددموح  هددددديسد  درةدددددثن درحددددديدي ودرىشدددددثي -درلىلدددددام ملوظافهدددددي 
لوحدددز الدددر دحلايةدددي  در يرددد، ودهلفي يتددد ، وتىزيدددز  شددديسلل   ددد  مت دددى د دددلثدتاجايت  درلددد  اصددد حا تث 

ُتىددددتو دألةهددددزة درل وحاددددى اددة رجددددذ  د ل ددددي  در ل ددددى ذوي  ،درددددلىلُّم. وتفي ددددًاي  ددددب درف ددددلجتد  درلىلافاددددى
دضددد ثد  طادددف درلوحدددت رلدددلىلُّم، اذ تدددلوتم  دددب خ يئ دددهم درثوتتنادددى  ددد  درلن دددام وإ كي ادددى درلنبددد  

%(  دد  اورادديت دأل ددوس ا دديسود ارددر ان اور ددك در ل ددى رفلل ددون اةهددزة 91ذرددك ان   ويددتام .بيألحددتدث
%( ا  هددي تىددود بيرفيئددتة الددر هدد يت در ل ددى ب ددب، د ددلهتد هي رلددذد ثة در  ددثيى 73 حفورددى، واوضدد   

(. وألةل تو تث ا بث لتس    درفيئتة حثص درفىلفون الدر د دج درلةنادى بيرففيس دي  2017 اذبى، 
ارددددر دربددددثدهت  درلدددد  ُتىنددددر بيرل ددددتخُّو  درفتاو ددددى بيألبحدددديث ايراددددى درجددددودة  رل ددددن   ارددددر درف ددددلنتة 

 (.2011/2018 فيس ي  وداتة تحليج ارر درفزيت    درتسد ي   موتا،
ُادت  درة دى ديةلفي ادى احدتدهي درلد  ود بدا درلةدتم  ،و    بتل ديهلفيم مللك درففيس دي          

ودلل دث  حتندذدم الدر  -1991-ي  درةدثن درفيضد  ا لختد هي ارر ت دىتناذ تىود متدرى د  درثلف 
فبدثسد   ب وضدب در وُي ل، و ق دحلايج در ير،، درفهيسة درف لهت ى،  ج وسل  ل تث ر   تةترم

. و   دآلو ى دألختثة اضافا درف الثد  در فعاى ودر  دثيى اردر تلدك درن دوص  رللك درفهيسة در ايقا ى
جيذماى ي ل ي  درفىلو ى، و ب ا هي ت هم    ت دويث درفهديسد  دأل يدرفادى، رلضف  التهي ان ث در

ودر ددلولاى، ودرفىثةاددى، اي ان  هددت هي درىدديم هددو تنفاددى درفهدديسد  ديةلفي اددى، و ددذرك ت ددىر رلحددت  دد  
درلحددتري  درلدد   ودةههددي در ل ددى ذوو دضدد ثد  طاددف درلوحددت  دد  درفجددي  ديةلفدديا ، وهددو  ددي رفثوحددل 

شخا ددهم، لضددى  درلودصددل لتددث درل ف دد ، وصددىو ى  هددم در ددايا ودرفودلدد  ديةلفي اددى، ا يً ددي رل
(. وي هدددث ذردددك  ددد   حتودردددى اةددديملهم اددد  دأل ددد لى 2011/2018ودرلىدددثر الدددر درفشدددياث موتا،

 درفلىلةدددددى بفدددددي رشدددددىثون بددددد ، بددددديرثلم  ددددد  د دددددلو هم  هددددديسد  ر ويدددددى ةتدددددتة   ورشدددددلي   وليسلدددددي ، 
2016 /2021 .) 
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لبدل درلىبتدث  -موصدفهي خ دوة اوردر-وا  دردذدت  بيرفشدياث  ن  د  درلىدثر التهدي ورلنفاى در
لافادددى درلىدددثر الددددر  هدددد يت در ل دددى دددي  حددديو  بددديحثون  دددد  ادددتد  ددد  درتسد دددي  د لانهدددي، ردددذرك 

درة ى ديةلفي ادى، ودرنفذةدى بيرفتدت و، ودرلدتسي، بيرفحديوي  ،  ثل: ففيس ي بأ ودع    در شياثهم 
(. اذ  ن دوي Akmanoglu, 2015; Bernad-Ripoll, 2007; Wartan, 2019درفنف دلى  

الددددر اددددتم تىلُّفهددددي صددددىو ى درلىبتددددث ادددد  درفشددددكو  درفتس ددددا ى درلدددد  لددددت  لىثضددددون رهددددي، لدددديرل نفُّث 
 Gardner et al., 2021 ودرحددتو  دد  وصدد   ددي رشددىثون بدد  تجددي  درفودلدد  درلدد  تهددتد ا ددنهم ،)

و دددد  دربت ددددى وصدددد  دآليم درنيتجددددى ادددد  درفشددددكو  در ددددحاى. درشخ دددد ، لييالددددتدت درج ددددتي، و 
درلد  تنيوردا د ل دي  هد يت در ل دى رففهدوم  -الدر حدت الدم در ديحثت -درفحلاى، ت هث للى درتسد دي  

ليرلىبتث ا  سلبلهم ةافي رفضدلو   و ًةدي  ،دتخيذ درةثدس الرلتستهم     ي لت  نىكس  لً ي درفشياث، 
ت ددىر  الادد و ندديًت  .انددت تىبتددثهم ادد  ا دد ي  درددث ض او درةبددو  رىفددل   دديرحدديرلهم درىيطفا ددى، وذرددك 

 تلك درفهيسة. همدرتسد ى رل ش  ا  االث درة ى ديةلفي اى درثلفاى    د ل يم

 :ةــــدراســة الــمشكل
تشددددتث دئح دددديئاي  ارددددر ان در ل ددددى ذوي دضدددد ثد  طاددددف درلوحددددت  ودةهددددون صددددىو ى  دددد   

%(  ددددد  در دددددو  21%(  ددددد  در ير دددددي ، و 47انهدددددي من ددددد ى  درلىدددددثر الدددددر درفشدددددياث ودرلىبتدددددث 
 Oakley et al., 2020 د  دربت لدت  دأل دثي ى ودرفتس دا ى بح د،  دي ذلدث رهدم تحدتًري ذردك (، ويفثوحدل 

(، را دل ارددر ا دذدت دردذد  درددذي ُرىدتو احددت Núñez & Conde, 2020اوراديت ا دوسهم و ىلفددتهم  
اذ ا د  رداس اي  تىبتدث اد  درحيردى    افهدي وإر ديرهي ررخدثي ديض ثدبي  در دلولاى درفلدأالث ب دوت تن

(. ولددت Martínez-González et al., 2021درىيطفاددى در ددلباى درنيتجددى ادد  ضددى  ادسد هددي  
س درةددتسة  دد  درلىددثر الددر درفشددياث در ددلباى  ثددل: درخددور، ودرحددزن ت ددوًسد اب ددأ  دد  درفشددياث  تل ددوو

ددث درزيدديدة  دد    دد ى دئصدديبي  لتددث درفة ددودة درنيتجددى ادد  درة ددوس  دد  ادسدم  دألخددثى، ورىلدد  رف و
 (. Cavalari & Romanczy, 2012درخور،  ةتًسد ذرك مثوالى اضىير  ةيس ًى بألثد هم  

وتىت  شياث در ىيدة، ودرحزن، ودرخور دأل ثث  توًاي    تىلافهي رل ل ى ذوي دض ثد   
(، و دب ذردك  دم هم Landowska et al., 2022طادف درلوحدت    دًثد رةدتستهم الدر درلفتتدز متنهدي  
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رحلددددديةون اردددددر درُففيس دددددى در يةادددددى  ددددد  درلىدددددثر التهدددددي تىثً دددددي  لني ددددد،  دددددب درفودلددددد  درف دددددب ى رهدددددي 
 Conallen & Reed, 2016).  والاد    فد  درفهدم ارومهدي دهلفيً ددي  د  تىلافهدي  اذ تةدل  ددثص

دربدددثدهت   درو دددو و خدددثون،  ح دددو  هددد يت در ل دددى الدددر د ل دددي   هددديسد   دةلفي ادددى   دددلنتة اردددر
 .درففيس ددي  درفوئفددى  دد  هددذد در ددتد احددتى(، و نهددي درة ددى ديةلفي اددى درلدد  تىددت 2013/2021

ان  د دلختدم  -موصفهي افلدا  ىلفدى رل ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت -دألوررويح ا در يحثى 
تدتخُّو  ت دويث  ى درفحلاى اردر درلةناى    تىلافهم لت ركون  حتوًدد   ي رىن  حيةى درفتتدن    دربت

ضددثوسة ب( 2021يضدد ثد  طادف درلوحددت   درفد تفث درىث دد  ، وهددذد  دي ا تتدد  توصدداي  يالددىسلفادى 
تو تث درلىلام درثلف  ره يت در ل ى. و   هني ةديت  درتسد دى راةيبدى اد  در د د  دردثئاس دآلتد :  دي 
االث درة ى ديةلفي اى درثلفاى    د ل ي  در ل ى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت  هديسة درلىدثر الدر 

  فهوم بىض درفشياث؟ 

 :ةــــدراســة الـــأسئل 
فاددى  دد  د ل ددي  در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت  هدديسة  ددي االددث درة ددى ديةلفي اددى درثل -1

 درلىثر الر  فهوم بىض درفشياث  در ىيدة، ودرحزن، ودرخور(؟
 ددي االددث درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى  دد  دحلفدديا در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت بفهدديسة  -2

 درلىثر الر  فهوم بىض درفشياث  در ىيدة، ودرحزن، ودرخور(؟

 ة  ــــدراسـداف الــــأه
تة دد  االددث د ددلختدم درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى  دد  د ل ددي  در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف  -1

 درلوحت  هيسة درلىثر الر  فهوم بىض درفشياث  در ىيدة، ودرحزن، ودرخور(.
در ش  ا  االث درة ى ديةلفي اى درثلفاى    دحلفيا در ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت  -2

 درفشياث  در ىيدة، ودرحزن، ودرخور(.بفهيسة درلىثر الر  فهوم بىض 

 ةــــدراســة الــَـّأهمي
تنبثدددق اهفادددى درتسد دددى  ددد  ضدددثوسة تدددو تث درل دددتخُّو  درفوئفدددى رل ل دددى ذوي دضددد ثد  طادددف  

، لذرك لت تفثدل درخيصى مهملىلام درلت ت هم    االثدت درفحلوى درلىلاف  درخيص ملةناي  درلوحت  اذ 
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تسد ي  درىث ادى درلد  تنيوردا  وضدوع درفشدياث رهد يت در ل دى. وُيفكد  ان اضي ى الفاوحى     جي  در
 دد  درلىددثر الددر  فهددوم درفشددياث مود دد ى درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى، تهم ُت ددهم  دد  ت ددويث  هدديس 

 د  درلىدثر الدر االدث د دلختد هي،  -درفىلفت  ودرلث دويت -درل     درفأ و  ان ت يات  لخذي درةثدس
  درلد  تنيوردا درة دى ديةلفي ادى درثلفادى بيال يسهدي احدتى درففيس دي  درف دلنتة تام درتسد ي   ي لت

  ارر دربثدهت .

 ةــــــدراســدود الــــح

دلل ددث  درتسد ددى درحيرا ددى الددر د ل ددي  در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت الوالددى  فددي ام 
 د  ى درة ى ديةلفي اى درثلفاى.مو  ،رلفشياث: در ىيدة، ودرحزن، ودرخور

 (.2021 -1443اةثيا درتسد ى خو  درف ل درتسد   دألو  ودرثي      ايم          

ُط ةا درتسد ى    احدت  ثد دز درثايردى درنهيسيدى رل ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت بفت ندى  
 روزدسة درفودسد در شثي ى ودرلنفاى ديةلفي اى. كى درليبب 

ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت  طيربلددين، وطيردد، ودحددت(  دد   دديسم  دد  درتسد ددى الوالددى طل ددى  
      (  نود .10-7تلثدو  اافيسهم  ي مت   

 ةــــدراســـات الــــــمصطلح

Digital Social Story

ُ                               ُتىددث ر درة ددى ديةلفي اددى بأ  هددي ل ددى ل ددتثة  كلو ددى بُجفددل ت دد  درفولدد ، او درفهدديسة، او                                                 ُ
ً                       درففهدددوم، او در دددلوم وصدددًفي    دددً ي  ثداددد  دحلاددديج در يرددد،        ً                     (Gray, 2010) ولدددت تىدددًث سلفًادددي ،   ً              

دة درل  تجفب مت   جفواى  لنواى  د  درىنيصدث درثلفادى،  ثدل: در دوس، ودرخدثدئ ،             ُ    وح                                                                         بيرو يئ  درُفلىتوح
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                                                                                          ودرن وص، ودرخلفاي ، ودرلىلتق در وت ،  ب ا كي اى اضي ى درث وم در ثتو اى درفلحثلدى ودرفد الثد  
 ,Keengwe                وإاديدة درلشد تل                                                           درفو ا اى، اردر ةي د، دئ ديدة  د  خ ديئج درفتدت و  ثدل: دئرةدير

    ُ                                    ًّ                                             (. وُتىث ر درة ى ديةلفي اى درثلفاى اةثدئاًّي بأ  هي ل ى دةلفي ادى تىدًث بديألةهزة درل وحادى، 2015
                                                 ن دددوص ل  ددداى و ددد الثد   دددفعاى و خ ددداي  لثتو ادددى،  بدددتوتة             تىلتدددق صدددوت  م           وتحلدددوي الدددر 

                      هدديسة درلىددثر الددر  فهددوم                                                             بفو دداةر رجددذ  د ل ددي  در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت، ي ل دديمهم  
                                                                                     درفشياث، وتةتس  تة اثضهي منحو دقاةى ودحتة. وصففا    درتسد ى درحيرا ى الوالى ل ج تنيورا 

                   ً                                  ل ل ى  نهي  فهوً ي  حتد: در ىيدة، ودرحزن، ودرخور.

Autism Spectrum Disorder

                                           ل دددوس درلودصدددل درل ف ددد  ولتدددث درل ف ددد  ودرلفيادددل ُ                                 ُرىدددث ر بأ  ددد  دضددد ثد   فددديئ  ر هدددث  ددد  
د ى    :                       وح     ً                                                 ديةلفيا  رل ير،،  ي   الوحث  لً ي الر اددئ  درلىلاف  در ذي  ثت   بىتد   د  درخ ديئج      ح   ليأل شح

ددددا ى                                                                                  ح   درفل ددددثسة، وديهلفي ددددي  درفحددددتدة، و ةيو ددددى درددددثوتت ، ودي ددددلجيبي  درفخللفددددى رلفثتددددثد  درح ح

  Individuals with Disabilities Education Act [IDEA], 2017.)     وُيىث ر اةثدئاًّي بأ  د        ًّ            ُ 
                           رل يرد،، وتشددفل صددىو ى درلىددثر   -            لتددث درل ف اددى-          وح                             دضد ثد   دد الوحث  دد   هدديسد  درلفيادل ديةلفدديا  

                                          الر  فهوم درفشياث    درفودل  درفوئفى رهي.

Emotions

                                                  هي بيروظيئ  درف توروةاى،  ثل: تىيمتث دروةد ، و دثاى ُ        ُرىب ث ان        درشىوسُ                     ُتىث ر بأ  هي حيرى    
                                  وح                                                     ضددددي  درةلدددد،، و ىددددض در ددددلولاي  درفلفثوحلددددى  دددد  درىتود اددددى، او در كدددديت، او ت  اددددى دروةدددد  بيرتددددت   

(Davidoff, 1980) وُتىدث ر اةثدئاًّدي بأ  هدي لدتسة در يرد، ذي دضد ثد  طادف درلوحدت  د  درلىدثر .                                                    ًّ            ُ   
                                       ُ            ، ودرخددور بيرة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى درلدد  ُتىددًث ا ي دد ،                                 الددر  فهددوم  شددياث در ددىيدة، ودرحددزن 

ً                          وُتىتو    ى دي لجيبي  در حاحى   ايً ي رةتست     درلىثر التهي.   ُ   و                            

  قــابــوي الســرتبــواألدب الري ــار النظــاإلط
 ددن   دضدد ثد  طاددف درلوحددت ضددف  درف ددي  لتددث درفلجي  ددى، رددذد  ددت    دد ل  در اددف ر 

ي دددل  ىدددت  و  .(2018 دردددزدسع، م تل دددي   ت ي ًندددي  لحوًظدددي ةافدددي متدددنه تلدددك درف دددى الدددر ان خ ددديئج
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 د   1(، اي  دي رىديد   1000 د   25   درففل دى درىث ادى در دىودرى بفت ندى درثيديً اردر    د لشيس 
( طفدل، ا  دي 1000    2.61(، و    ت نى ةتة ملغ د لشيس   AlBatti et al., 2022( طفًو  40

س د لشيس    ت نى  كى  ةُ  (. وُتىدتو   د ى د لشديس  Sabbagh et al., 2021( طفدل  1000   3.68توح
  دد 1 دد   ت نددى درثيدديً  ةيس ددى راح دديئاى در دديدسة ادد  درويرددي  درفلحددتة دأل ثيكاددى، اذ ُرشددخ ج  

 ,Centers for Disease Control and Prevention [CDC]( طفدًو مهدذد ديضد ثد   44

درزيدديدة درف ددثدة رن دد، دي لشدديس، اصدد حا درحيةددى  لحددى روهلفدديم ملنفاددى و دد  ظددل تلددك (. 2021
 ةود ، درة وس درل  لت تلثد ق  ى . 

وألن درة وس    درفهيسد  ديةلفي اى لتث درلف اى احت اهمو دأل د ي  درلد  تحدت  د  تفيادل  
هددديسد  درفادسدم  دددىو ى لُةفلدددى  ددد  درف ددديهث ون ر هدددث در ل دددى ذوي دضددد ثد  طادددف درلوحدددت،  ةدددت 

رلىددثر الددر  شددياثهم، او اظهيسهددي، او اددستهددي، او  هددم  شددياث دآلخددثي ، درلدد  تشددفل د درىيطفا ددى
ُرفكدد  ور دد   (.South, 2020 ددذرك  دد   ىث ددى  ددي تىنادد  و ددي دي ددلجيبى درفني دد ى رللفياددل  ىهددي  

ون تحدتًري  د  ر ىضهم ان  لىث ود الر  فهو  و در ىيدة ودرحزن     ثحلى در فورى، اي ا هم لت رجدت
ولددت ر ددلفث درة ددوس  دد  ادسدم  فهددوم درخددور، ودر ضدد،،  ،درلىبتددث ادد   شددياث درخددور ودر ضدد،

و دد  درففكددد  ان  .((Raising children, 2020ودرففيةددأة، ودي ددف زدز حل دددر  ثحلددى درفثدهةددى 
بتل الدر  دو (، Mazzei et al., 2012ركل دبود تلدك درففدي ام بىدت درلدتسي، التهدي من د،   لفيوتدى  

%(، 0%(، ودرخددور  100درفثددي : ت هددث د ددلجيملهم رفشددياث در ددىيدة، ودرحددزن، ودر ضدد، من دد ى  
 %(.40%(، ودرففيةأة  20ودي ف زدز  

ارددر  Ekman( صدنوفهي ادديرم دردنفس اركفدين 1972تىدتود  ت دنافي  درفشدياث،  فدد  اديم   
يدة، ودرحددددزن، ودرخددددور، ودي ددددف زدز، ودر ضدددد،،  ددددلى  شددددياث ا ي ددددا ى  دددد  ةفاددددب درثةي ددددي : در ددددى

ودرففيةدددأة، الُدددم  اضدددير ارتهدددي ت دددىى  شدددياث الي ويدددى: ديزدسدت، ودرةنيادددى، ودرفلىدددى، ودرشدددىوس بيردددذ ،، 
م درىديرم (Ekman & Friesen, 1976)ودرفخث، ودر تثة، ودرخجل، ودر بثييت، ودرشىوس بيرىيس  . ولدت 

يم ت ددناف  خددث ُاددثحر بىجلددى درفشددياث،  ثت ددى  دد  ازودج   دد  درثفي تنددي    دد Plutchikملوتشدداك 
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ُبددل دي ددف زدز، ودرلثلُّدد، تةيملدد    لةيملددى: در ددىيدة  ةيمددل درحددزن، ودر ضدد، ا ي دد  درخددور، وُق يرددى درلة 
(  وًادددي، و نهدددي: در ضددد،، ودرةلدددق، ودرحددد،، 15ي  دت دددىا درةيئفدددى رلضدددم  ادرففيةدددأة. و ددد  درل دددىتن

، ودي لندددين، ودرشدددىوس بيردددذ ،، ودر دددىيدة، ودأل دددل، ودر تدددثة، ودرفخدددث، ودي ل دددي ، ودرح دددت، ودرخدددور
(، تةل  ددا ارددر 2014(. و دد  ادديم  Lazarus & Lazarus, 1994ودرثدحددى، ودرحددزن، ودرىدديس  

 .(Jack et al., 2014)اس ىى  شياث ا ي ا ى رتى دئ  ين: در ىيدة، ودرحزن، ودرخور، ودر ض، 

 اضطراب طيف التوحداملشاعر لدى الطلبة ذوي 
  ُتىتو  هيسة درلىثر الر درفشياث احتى  هيم   ثيدى درىةدل درلد  تنيورلهدي  د  ابىديد   خللفدى 

( الددر  ددت درىدديرم 1985ىددود متدرددى هددذ  درن ثيددى  دد   جددي  دضدد ثد  طاددف درلوحددت ارددر ادديم  تاذ 
دددا درن ثيدددى بيرىفلادددي  درفىثةا دددى ديةلفي ادددى، وادددز  ضددد Cohen دددوهت   ى  درلفيادددل حتددده دهلف 

ديةلفيا  رت هم اردر درة دوس  د  احدتى  هي هدي او ةفاىهدي، وهد  خفدس  هديم و سئا دى الدر درنحدو 
:  ا( درلىددثر الددر تىدديمتث دروةدد ، و  ( تفتتددز تىدديمتث دروةدد  (Hadwin et al., 2015)دآلتدد  

درفبنادى بيرث وم درلخ ا اى، و ج( درلىثر الر درفشياث    درفودل ، و د( درلىثر الر درفشياث 
الر درثغ ي ، و هد( درلىثر الر درفشياث درفبناى الر ديالةيد،  يرفة ود مهي لتسة در يرد، الدر 

 تحت ت درحيرى درىةلاوحى رلشخج وإن خيرفا درودلب.
                                           ضدى  در ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت  د  درلىدثر                تل دي     دب ي                 و   زدويدى اخدثى،  

                             ب ددىو ى تف ددتث درحيرددى درىيطفاددى        لفتددز             دديح،      دضد ثد     ب ددب،                     اذ لددت  نددلج ذرددك           الدر درفشددياث
                  هد يت در ل دى    %(   55       رتى       ، ر هث Alexithymia  (Cook et al., 2013)                ر فر ار  تثافاي 

  Milosavljevic et al., 2016 وا  ت ذرك ان  درنليئج درفلتدخلى رتسد ي  درلىثر الدر درفشدياث ،)                                                              
       لدت تىدت               و د  درفةيمدل،   . (Bird& Cook, 2013                               ارر دستفيع  ىدت  ذردك ديضد ثد       تىود   لت        رت هم

ً       ، و نيًت الا  (Ashwin et al., 2006)                             خلل    وظافى درلوزة درت يغاى         لاجى               صفى ا ي اى رهم     لت       
ددت احدتهفي صددفى الي ويدى ررخددث                      اذ  د  درففكدد  ان توةددت                                          ُّ                        ي ت دون درىولددى ودضدحى متنهفددي، و دي اذد اُّ

             لددت تل ددب، بىددض       (، او Poquérusse et al., 2018                             ً    اولددى وظافاددى  ثت  ددى ب هوسهفددي  ًىددي  
                درىود ل    ذرك.
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 ر  ـــاعـــرف على املشـــرة يف التعـــؤثـــل املـــوامـــالع
 :ةـــاعيــارات االجتمــالمهأ( 

تلدددأال ث  هددديسة درلىدددثر الدددر درفشدددياث بيرفهددديسد  ديةلفي ادددى رل ل دددى ذوي دضددد ثد  طادددف 
-درلوحت،   لفي د خفض   لوى تلك درفهيسد  ودةهود صىو ى    دلى درلىثر الدر  شدياث درحدزن 

دتة اادثدً دضد ثد  طادف درلوحدت  -تحت ًتد  لجيوًزد ذردك تدأالتث درىفدث درز ند ، ودرةدتسة درفىثةا دى، و وح
Williams &) (Gray, 2013 . 

 :ةــرفيَّـل المعـــوامـــالعب( 

رىددت د خفدديً دسةددى درددذليت احددت درىود ددل درلدد  تدد الث  دد   هددم در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف 
. و    كو ي    ثيى درىةل ودةهود صىو ى درلىدثر (Salomone et al., 2019) درلوحت رلفشياث

ياث دآلخدددثي  و ةيصدددتهم، وذردددك ر دددير  الدددر  هفدددى ديالةددديد درخددديطع، و هفدددى درلىدددثر الدددر  شددد
 (.2019در ل ى  نخفض  دسةى درذليت   و ، 

 أوجه الشبه واالختالف بني الطلبة يف التعرف على املشاعر
اظهددث در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت تشدديمًهي  دد  لددتسة درلىددثر الددر درفشددياث متددنهم  

 ل دددي ، اذ دتفةدددود  ددد  ز ددد   دددثاى و دددت  الدددثد هم  ددد  در ل دددى ذوي دضددد ثد   دددث  درحثلدددى وتشدددلا دي
 ددب طل ددى  - ددذرك-(، ودت ددق اددمهددم Greco et al., 2021د ددلجيملهم رلل ىددثُّر الددر درفشددياث  

تىبتثيددى ادد  درفشددياث ديةلفي اددى لدديرفخث  يس ددو ً  : س ددفوددرلىلددام درىدديم  دد  بىددض درفهدديسد ،  ثددل
درف لددين للليهفددي الددر  شددياث  ، وتىث  ددا(Kotroni et al.,) 2019ودرىدديس  لشدديمهى ةافددي متددنهم 

  .(Shanok et al., 2019)در ىيدة، ودرحزن، ودرخور، ودر ض،    وةدو  ا هديتهم تىثً دي  لشديمًهي 
ز دد  و ندديًت الادد ، تددللخ ج اوةدد  درشدد   متددنهم و ددت  الددثد هم  دد  درل ىددثُّر الددر درفشددياث  دد  حتدده: 

 درفأرو ى. دي لجيبى، ودرث وم درلىبتثيى، ودرل ىثُّر الر درفشياث
ُوةت  دخلو ي  مت  در ل ى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت و دت  الدثد هم  د   والر درن اض، 

ى    درلىثر الر درفشياث د خفضا د لجيبيتهم    درلىثر الدر  شدياث  اذ    ي  درلث اى درخيص 
، وتىدددث ر (Kwack, 2016)دروةدد   ةيس دددى بير ل دددى ذوي دضددد ثد   دددث  درحثلدددى وتشدددلا دي ل ددي  
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دددز در ل دددى ذوو دضددد ثد  طادددف  در ل دددى ذوو صدددىو ي  دردددلىلُّم الدددر  شدددياث دروةددد  لي لدددى، متنفدددي سل 
ر ددى درج ددت   شددياث درلوحددت الددر درجددزت در ددفل   نهددي، اي ا هددم رددم ر هددثود  ثوًلددي  دد  درلىددثر الددر

(Girli & Dogmaz, 2018)    ل دى در ، ا  ي در ل ى ذوو دئايلى درف ثي ى ح لود الر اددت  االر
لدت   . والاد (Ho et al., 2020)ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت  د  درلىدثر الدر درفشدياث درثي ويدى 

 ي ي رفهيسة درلىثر الر درفشياث  ادسد ً  دأللل لبتو  ان در ل ى ذوي دض ثد  طاف درلوحت هم درف ى 
 .درل  ت ياتهم    د ل يمهيرشتث ارر ضثوسة تو تث درل تخُّو  

 :ةـــاعيــة االجتمــــالقص

رلىلدام  -( 1991 -درة ى ديةلفي اى  د  ت دىتناي  درةدثن درىشدثي   Grayطو س  ةثدي 
( مهددتر 1993طلبلهدي  دد  ذوي دضد ثد  طاددف درلوحدت، و دد  الاددم   شدثتهي د ددلثدتاجاًى تىلافا دى ادديم  

ىددت و  .((Gray, 2010  دياتة درفىلفددت  وديخل يصددتت  واورادديت دأل ددوس  دد  تىلددام هدد يت در ل ددى 
 Hagiwara & Smith  درحي دد، دآلردد  و دداً ي  ددد  تىلدددافهي    ددنود  دت ددب د ددلختد هي را دد

Myles, 1999 ،)  ُصدددنحوفا و  ،( د دددتسةا  وًادددي  ددد  ا دددودع درثودردددي  ديةلفي ادددى2015و ددد  اددديم
در ل ددى  دد   ثحلددى  ددي لبددل اور ددك اد   لدديئج ارجيما ددى  ددب  بفىنددر ا هدديُ فيس ددى   ددلنتة ارددر دربددثدهت ، 

(  دددنود ، وصدددوًي اردددر طل دددى درفثحلدددى درثي ويدددى دون 5-3 فددد  تلدددثدو  اافددديسهم  دددي مدددت    ،فتس دددىدر
دم درفولد  درجت دت او   (National Autism Center [NAC], 2015). درثي ندى اشدثة  هد  ُتة حو

 فهوً ي، د ل ي  در ير،  هيسًة دةلفي ا ى، او  لوًلي، او وتهتر ارر درفىةوت ارر  ثدحل  هلى درفهم، 
او درلولىددددي  درفني دددد ى رل ددددلوم، اضددددي ى ارددددر توضددددا  دي ددددلجيبي  درلدددد  لددددت تددددلوتم  ددددب درفودلدددد  

 (. 2018درف لهت ى، ويفك  لثدتتهي رل ل ى درذ   ي ر ل اىون درةثدتة  درزدسع، 

 :ةــرقميـة الـاعيـة االجتمـالقص

ددل در ل ددى ذوو دضدد ثد  طاددف درلوحددت د ددلختدم درة ددج ديةلفي  اددى درثلفاددى  ةيس ددًى ُرفضوح
رىدود تفضدتلهم رهدي اردر لدت (  و Anthony & Bobzien, 2021دروسقادى   ديةلفي ادى بيرة دج

م  دد  درلىلددام، بحتدده رفكدد  اضددي ى More, 2008دأل دد ي  دآلتاددى   (:  ا( تددو وحث رهددم حثيددى درددلحكُّ
ي  درفخللفى دون و  ( تفكوحنهم    دي لفيدة  نهي بي لةوراى    دربت   فضلى رهم   وص وصوس 

و د( ُت ددف م   و ج( ت دديات  دد   ددهورى دروصددو  ارتهددي  درحيةددى ارددر   ددياتة  ددخج   خددث رةثدتتهددي
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 هددد  توئدددم در ل دددى دردددذ    ودةهدددون ل دددوًسد  ددد   هددديسد   ركوردددذ .منددديًت الدددر خ يئ دددهم درفخللفدددى
(، 2020بدت درىزيدز، درلودصل ديةلفيا ، وتنف  درفهيسد  درحايتادى رل ل دى ذوي دئايلدى درف ثي دى  ا

(، اذ 2017اضددي ى ارددر تأالتثهددي دئرجدديم   دد  تنفاددىح دئدسدمح ديةلفدديا   دد    ددو  درددت ج  خلتددل، 
تىدددت احدددت درل دددتخُّو  درلددد  تل لوددد، الدددر درفلدددل در ددديئت  ددد  درجدددو درلةلتدددتي، وت ددديات  ددد  ةدددذ  د ل دددي  

هددت درف لددو ت  رةددثدتة درة ددى، در يردد، ردحددتدث  دد  االندديت  شدديهتت  و ددفيا  رهددي، وتددو وحث درولددا ودرج
 (.(lambert & Hessler, 2018اضي ى ارر للى ت لفلهي 

 :ةــــابقـــات الســـدراســــال
 وةت درىت ت    درتسد ي  درل  تنيورا  ل تثي درتسد ى    دربت ي  درىث ادى ودألةنبادى، ور د   

وضدددىهي در يحثدددين يخلادددديس   دددل ىت دخلاددديس بىدددض  نهدددي  لو هدددي ردددم ت ددددلورح درفىدددي تث دآلتادددى درلددد دُ 
درتسد ي :  ا( ان ت ون درىتنى درل  ُاةثيدا التهدي درتسد دى  د  در ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت، 
و  ( ان ت لنت درتسد ي  ارر درفنهج درلجثيب  او   ى درلجثيب ، و ج( ان  لدثدو   دتدهي درز ند   دي 

لددددتم اردددر دألحددددتث تثتتً دددي ز ناًّددددي (. ورلن ددددام د لىثدضدددهي، ستبددددا  ددد  دأل2022-2016مدددت  اادددودم  
ت ياترًّي، ارر ةي ، درلىلتق الر  دي ةديت  تهدي  ربادين اوةد  ديتفديا وديخدلور متنهدي، اضدي ى اردر 

 ةود ، دئ يدة  نهي و ي لت تضاف  درتسد ى درحيرا ى.
رلنفاى بىض  هيسد  درلفيادل ديةلفديا  رل ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت  دب اخدوتهم،  
دسد دددى هدددت ا اردددر در شددد  اددد  االدددث درة دددى ديةلفي اددددى  Ashmeade( 2016شممم )   أاةدددثى 

ود لنت  ارر ت ي ام درحيرى درودحتة    ت دفام . درثلفاى    ت ويث  لولاي  درفشيسلى ديةلفي اى
د ابددث درفوضددواي   نهًجددي رلتسد ددى  ل ددى ذوي دضدد ثد   دد  در شدديسًلي  تهددي الوالددى  .درلة دد  درُفلىددتوح

ورجفدددب  .(  دددنى  ددد  درويردددي  درفلحدددتة دأل ثيكادددى15-13تلدددثدو  اافددديسهم  دددي مدددت   طادددف درلوحدددت 
( رىثضدهي، iPadدرباي ي  ُصففا درة ى ديةلفي اى درثلفاوحى اددة رلتسد ى، اضي ى ارر ةهديز    ديد  

ددلا اهددم  ليئجهددي ارددر ان  ةفاددب درفشدديسلت  اظهددثود زيدديدة  دد   .ت ددثدس در ددلومر اددي  ود ددلفيسة  وتوص 
ددددددد   لو   الدددددددر ودحدددددددت   طيرددددددد،   حدددددددي   متنفدددددددي وت ثدسهدددددددي، ديةلفي ادددددددى درفشددددددديسلى  دددددددلولاي   دددددددتة وح

ل د ل يمهي،  .وا يس   ليئج در وحاى ديةلفي اى  ود ةى درفشيسلت  وإخوتهم واورايت ا وسهم رلل تخُّ
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 Almutlaq( 2018ال طلممو رتمم )    و دد   ددايا تنفاددى درفهدديسد  ديةلفي اددى، اةددثى  

and Martella  دسد ى هت ا اردر ا  دي  در ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت  هديسة درثنديت الدر
د  .دآلخثي  ُ  لنتًة ارر ت ي ام درحيرى درودحدتة  نهًجدي رلتسد دى، ودرفلفثوحدل  د  ت دفام درلة د  درُفلىدتوح

و يسم  تهي الوالى  د  در ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت دردذ   تثدوحدا اافديسهم  .ابث درفشيسلت 
ددى ديةلفي اددى درثلفاددى  .(  ددنود   دد  درويرددي  درفلحددتة دأل ثيكاددى10-7    ددي مددت ود ددُلخت ا درة  

د  اددت در ل ددى  .رلتسد دى دة ( ادiPadدرلد  ُتىدًث الددر ةهديز دآل  دديد   وا ديس  اهددم  ليئجهدي ارددر تح ُّ
" ىىالدددر درثحددد، ودر ددد" ددد  تةدددترم درثنددديت الدددر دآلخدددثي ، وديمل دددي ى، ودردددثد الدددر درفجدددي و  بكلفدددى 

دة، واوضدددحا  لددديئج در دددوحاى ديةلفي ادددى سضدددي درفشددديسلت   وتىفافهدددي  ددد   دددايلي    كي اوحدددى  ُلىدددتو
ى ديةلفي اى درثلفاى درل  ا يس ارتهي  ىلفوهم والثد هم  .ود لح ي هم رلة  

اةدثى رل ل ى ذوي دض ثد  طادف درلوحدت،     درلفيال ديةلفيا   هيسة درفشيسلى وألهف اى 
 دد   لهمدسد ددى هددت ا ارددر زيدديدة ُ شدديسل Boşnak and Turhan( 2020بوسممك و ر)وانمم    

د ابددث درفشدديسلت -درل ىدد،  ددب الددثد هم. ود ددلخت ا ت ددي ام درحيرددى درودحددتة   نهًجددي  -درلة دد  درُفلىددتوح
رلتسد ى درل   يسم  تهي الوالى    در ل ى ذوي دض ثد  طاف درلوحت درذ   تثدوحا اافيسهم  ي مت  

وت وو ددا ادودتهددي  دد  ل ددى دةلفي ا ددى سلفاوحددى  .(  ددنود   ددب الوالددى  دد   ىلفددتهم  دد  دورددى تثلاددي5-7 
وخُل ددا اهددم  ليئجهددي ارددر زيدديدة  .ُتىددًث بيرحي دد، دآلردد ، ود ددلفيسة ر اددي  ت ددثدس  ددلوم درفشدديسلى

دة، وا وضد   شيسلى در ل ى  د  لث دى درلىد،، اردر ةي د، حفديظهم الدر هدذ  درفهديسة  د  مت دي   ُلىدتو
 ىلفدددوهم  سدت ارجيما دددى اددد  زيددديدة  دددتة د ل دددي  درفشددديسلت ، و دددهورى د دددلختدم درة دددج،  دددي لدددت  دددتام 

 رلة ى ديةلفي اى درثلفاى.در وحاى ديةلفي اى 
ددددى   ورل شدددد  ادددد  تجث ددددى  ىلفدددد  در ل ددددى ذوي دضدددد ثد  طاددددف درلوحددددت  دددد  د ددددلختدم درة  

دسد دى هدت ا اردر ت دويث   .Smith et al( 2020سم )  رخرم ر   ديةلفي ادى درثلفادى اةدثى 
دا لدلُّ  ىلودم   ددلوًلي ودحدًتد ر ددل طيرد،. ود ددلنت    دلولاي  در ل دى او درلةلتددل  نهدي او زييدتهددي،  ةدت حددت 

( طيرً ي ذوي دضد ثد  22درل   يسم  تهي   -ت ي ام درحيرى درودحتة -درتسد ى ارر درفنهج درلجثيب 
(  دنى  د  درويرددي  11-5تثدوحدا اافديسهم  دي مدت   درددذ    - د  ادتد   د  درفدتدس -طادف درلوحدت 

( ود دل ي ى ر ادي  iPadوةهديز    ديد   ل ى دةلفي اى سلفاىدرفلحتة دأل ثيكاى. وت و  ا ادودتهي    
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وخل دددا  ليئجهدددي اردددر  يالادددى درة دددى ديةلفي ادددى درثلفادددى رددد ىض در ل دددى، متنفدددي درددد ىض  .در دددلوم
 .دآلخث  نهم رم رحةق دي لفيدة در يةاى

 Mammad( 2018ت تم   ر)ونم ت)  اةدثى ، وألهفا ى درلىثر الر درفشياث دأل ي دا ى 

and Touhami  دسد ى هت ا اردر  ىث دى االدث رع دى تىلافادى ُر لدق التهدي د دم(JESTIMUlE) 
 دددد  درلىددددثر الددددر  فهددددوم درفشددددياث دأل ي ددددا ى: در ددددىيدة، درحددددزن، درخددددور، در ضدددد،، دي ددددف زدز، 

 فهدددو   درضدددحك ودألردددم. ود دددُلختم درفدددنهج  ددد   درلجثيبددد  ذو درفجفدددوالت   ودرففيةدددأة، اضدددي ى اردددر
( طيرً ددي ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت، تلددثدو  17درضدديب ى ودرلجثيبا ددى  نهًجددي رلتسد ددى رىتنددى مل ددا  

ود ددددُلختم   ادددي  تةددددت ث درلوحدددت در فددددور   .(  دددنى  دددد  درففل دددى درف ث اوحدددى14-5اافددديسهم  دددي مددددت   
Childhood Autism Rating Scale (CARS)  اددًة تشخا داوحى، وت بتدق درل ع دى درلىلافا دى اددًة

وا ددديس  درنلددديئج اردددر ان در ل دددى لددديدسون الدددر درلىدددثر الدددر درفشدددياث، ور ددد  تةدددل   ددد ى  .رلتسد دددى
د ددلجيبيتهم در ددحاحى  دد  درلىددثر الددر  فهددو   درضددحك ودألرددم، وتلشدديب  د ددلجيبيتهم  دد  درلىددثر 

 الر درضحك ودر ىيدة.
 Brooks( 2020بممم ر)   رلل ىدددثُّر الدددر  شدددياث دآلخدددثي ، اةدددثى  ددد   دددايا   شددديب  و  

 .دسد ددى هددت ا ارددر درلىددثر الددر  شددياث در ددىيدة، ودرحددزن، ودر ضدد،، ودرخددور  دد  تىدديمتث دروةدد 
ود ُلختم درفنهج     درلجثيب  ذو درفجفوالت  درضيب ى ودرلجثيبا ى  نهًجي رلتسد دى رىتندى   كو  دى   د  

وُصددففا  .(  ددنود   دد  درويرددي  درفلحددتة دأل ثيكاددى8-4تثدوحددا اافدديسهم  ددي مددت   ( طددو  10 
 .ادودتهي    در وس درفوتولثدةاى رلىيمتث وة  ا هي  ه يت در ل ى درل  ُاثضا الر درحي ، دآلر 
ة، وتوصددلا درنلدديئج ان در ل ددى لددت اظهددثود دخلو ددي   دد  لددتسة درلىددثر الددر تىدديمتث درفشددياث درفحددتد

س رهي.  اضي ى ارر ا  هم ليدسون الر درلىثر الر درفشياث  لاجى رللىًث درفل ثوح
 دد  ا كي اددى ت دناف در ل ددى ذوي دضدد ثد   .Lee et al( 2022لمم) رخرمم ر   وتحةدق  

وتنيورا درتسد ى اس ىى  شدياث: در دىيدة، ودرحدزن، ودرخدور،  .طاف درلوحت رلفشياث ت ناًفي  جيزيًّي
د ابددث درفشدديسلت  ود ددلنت  ا .ودر ضدد، رددر ابحدديث ت ددي ام درحيرددى درودحددتة مل ددفام درلة دد  درُفلىددتوح

 و ددديسم  تهدددي الوالدددى طل دددى ذوي دضددد ثد  طادددف درلوحدددت دردددذ   تلدددثدو  اافددديسهم  دددي مدددت   . نهًجدددي رهدددي
وت و  دددا ادود  درتسد ددى  دد  ُةفددل  جيزيدددى  دديئىى  دد  درثةي ددى در دددتناى،  .(  دد  دورددى در ددت 7-8 
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و لج انهدي زيديدة ادتد دي دلجيبي   . ل اذن هو  ىتت، ووسدة ذدملى بفىنر حزينى ثل: د  رأ ل درى
 در حاحى    ت فاى درفشياث درفوئفى ر ل ةفلى، وحي   ةفاىهم الر درفهيسة.

، ودربت ددي  درلدد  را هددث تنددوُّع درتسد ددي   دد  اهددتد هي، واتنلهددي، و نهجهددي، وادودتهددي، و ليئجهددي
دخللفدا درتسد دى  د  ، ورلوضا  ةود ، ديتفيا وديخدلور متنهدي و دت  درتسد دى درحيرا دى .ُاةثيا  تهي

 يحاددددددى درىتنددددددى ادددددد  بىددددددض درتسد ددددددي  درلدددددد  د ددددددلهت ا درفثحلددددددى درىفثي ددددددى  دددددد  در ل ددددددى درفددددددثدهةت  
 Ashmeade, 2016; Mammad & Touhami, 2018 درف دى  (، ودتفةا ةزئًاي  دب بىضدهي  د

(، و   درفثحلى درل  تةب  دي Brooks, 2020; Boşnak & Turhan, 2020درىفثيى درف لهت ى  
و دد  ةي دد، دألدود    (.Almutlaq & Martella, 2018(  ددنود ،  ثددل دسد ددى  10-7مددت   

يرل باةددي  درلىلافاددى لدخللفددا درتسد ددى درحيرا ددى  ددب بىددض دسد ددي  درفحددوس درثددي    دد  اددة درتسد ددى، 
 Mammad & Touhami, 2018, 2020; rooksB ودتفةددا  ددب ةفاددب دسد ددي  درفحددوس ،)

 دألو     د لختد هي رلة ى ديةلفي اى درثلفاى اددة سئا ى رلتسد ى.
دددل وارًضدددي ود دددلفيد  درتسد دددى درحيرا دددى  ددد  دألُطدددث درن ثيدددى رلتسد دددي  در ددديبةى،  ا كنهدددي درلوصُّ

د ابدددث درُفشددديسلت ت دددفام درلة ددد  -رلل دددفام درفنهجددد  درفني ددد،   ثدددل درتسد دددي  دآلتادددى:  -درُفلىدددتوح
 Almutlaq & Martella, 2018; Boşnak & Turhan, 2020; Lee et al., 2022; 

Smith et al., 2020)وطثيةدددى دخلاددديس درُفشددديسلت  ، ، ود دددلفيد   ددد  دأل ددديرت، دئح ددديئاى
 Almutlaq & Martella, 2018) ،،ود ددلفيسة درفوحدد   وت ددفام اددة در ددوحاى ديةلفي اددى

ل درف ددلةل  ددي  دددبق  دددي لدددت . و (Ashmeade, 2016)رللحةدددق  ددد  اةددثدتد  تنفتدددذ درل دددتخُّ ددد   فو يلوضح
تضددداف  درتسد دددى درحيرا دددى رلتسد دددي  در ددديبةى، ورىلهدددي احدددتى درفجدددود  در حثا دددى درفىثةا دددى،  ةدددت تنيوردددا 

دأللددثدن،  برف دديدسة ديةلفي اددى ليرلىدد،  دددرتسد ددي  درفهدديسد  ديةلفي اددى درل ف ا ددى ليرثندديت، و هدديسد  د
اي ان درتسد دددى درحيرا دددى تنيوردددا احدددتى  هددديسد  درلفيادددل ديةلفددديا  لتدددث درلف ددد  بي دددلختدم تةنادددى 

 -مود د ى درفودلد  درة  داى-درة ج ديةلفي اى درثلفاى    تنفاى  هيسة درلىثر الر درفشياث 
  ي  درىث اى    هذد درفجي . رل ل ى ذوي دض ثد  طاف درلوحت،  ي لت  تام درتسد
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د لنت  درتسد ى    ضوتح  شكللهي وا  للهي واهتد هي ارر احت درفنيهج درلجثيبا ى درفلفثوحل  د   
، وُيىدتو  نهًجدي Single Case Research Designs (SCRDs)ابحديث ت دي ام درحيردى درودحدتة 

دد  الاددم  رُ  دد  درلث ددويت  لير دديحثت  ودرفىلفددت   دد  تةتددام  يالاددى درل ددتخُّو  درف ددلخت ى  ددب در ل ددى، و ح فكو
مزيدديدة او -د ددلخوص د ددلنليةي  حورهددي، وذرددك رىندد  دهلفي دد  ملوالتددق درل تتددث  دد   ددلوم در يردد، 

ويهددلم  .(Richards, 2019)ب ددفل  وحددتة ا ي ددا ى رجفددب درباي ددي  وتحلتلهددي  - ة ددين او تح ددت 
بيال يس درل تخُّو   فيس ي    لنتة ارر دربثدهت  بيي لنيد ارر ت ثدس اةثدت درتسد ى  رلح دو  الدر 
درنلدددددديئج  ف ددددددهي،  ددددددي لددددددت  ثبددددددا در ددددددوحاوى درخيسةاددددددى رهددددددي او تىفددددددام  ليئجهددددددي  او لدددددد  و خددددددثون، 

دددى    دددًثد رةلدددى ادددتد در ل دددى ووةدددود2011/2020 ت دددي    ددد   (. وي دددلختم  ددد   جدددي  درلث ادددى درخيص 
 . (Ledford & Gast, 2018)خ يئ هم 

دة،  ددي ر ددفر مل ددفام درلة دد    د ددلخت ا درتسد ددى احددت ت ددي ام درخ ددو  درةياترددى درُفلىددتوح
د ابدث درفشديسلت    (  ر و د  Multiple Probe Design across participants, MPDدرُفلىدتوح

در ير،  هيسد  ةت تة، ورةتست  درىيراى الر توالتق درل تتث    در دلوم، ودرلحةُّدق  د ل ي ر يات    
 (. 2021/ 2004   وةود اولى وظافا ى مت  درفل تثي  درف لةل ودرليبب  ةون ودو ي، 

 ة  ــــدراســريات الــمتغ
 لــــــري املستقـــاملتغ

 درة ى ديةلفي اى درثلفاى.  

 عـــابـــري التـــاملتغ
ل       ى دي لجيبي  در حاحى    ت فاى درفشياث بىت  شيهتة درة دى ديةلفي ادى تفث    

درثلفاددددى، ودرلدددد  تنيورددددا الوالددددى  فددددي ام رلفشددددياث: در ددددىيدة، درحددددزن، ودرخددددور، ولددددت قا ددددا مددددثوث 
 %(.90ن  ى  مد لجيبي  صحاحى ر ل  فهوم، بفجفوع ت ب د لجيبي  رجفاب درة ج 
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دردذ   دخلتدثود بير ثيةدى ذوي دض ثد  طاف درلوحدت،      شيسلت  يسم    درتسد ى الوالى  
ان ُرشددخ ج درُفشدديسم بيضدد ثد  طاددف درلوحددت متسةددى  ا( و ددق اددتد   دد  درفىددي تث، و نهددي:  درة دترى
( الدددر   ادددي   دددلي فوسد متنادددى  ددد    دددخل  55اي تةدددل دسةدددى ذلددديت درُفشددديسم اددد   ، و  ( ب دددا ى

ان ر دلختم درفشديسم درل دى    د( ان ر ل اب درفشديسم د دلاىي  درن دوص در  دا ى  و ج( درخي  ى
ان   و و( (  ددددنود 10-7ان  لددددثدو  درىفددددث درز ندددد  رلفشدددديسم  ددددي مددددت     و هددددد( و ددددتلًى رللودصددددل

م رفً ددددي بيرجهددديز درل دددوح ،  ثدددل: تشدددد تل درة دددى وإايدتهدددي     ز( اي ر ددددبقر دددل اب درفشددديسم دردددلحكُّ
 او    االنيئهي.  لثة درل بتق لبل الر  هيسة درلىثر الر درفشياث درلتسي، فشيسمرل

 ة  ـــدراســي الـني فــاركـف امُلشــــوص
ـــولي   هددو احددت در ل ددى درفللحةددت  بفثلددز درثايرددى درنهيسيددى ُ نددذ  ددنى، ودر دديرغ  دد  درىفددث  .دــ

(، اضددددي ى ارددددر CARSيسز  ا ددددهث(، ُ ددددخوحجا بف اددددي  تةددددت ث درلوحددددت در فددددور  لدددد 4 ددددنود  و 7 
يعددام  ددب و  .(80  اددي   ددلي فوسد متناددى رلددذليت  دد    ددخل  درخي  ددى، و ل ددا دسةددى ذليئدد  درىدديم  

د  و د  ةي د، درفهديسد  درُّل وي دى  .ودرتر  اذ ُرىدتو ديمد  دألو  رهفدي، ُ ندتسًةي  د  ا دثة  ذد  دخدل   لو وح
، ودئةيبددى ادد  دأل د لى در  ددا ى، لددذرك درفىة ددتة  م  د  ر ددلختم درل ددى درلىبتثيدى  ثددل: درلودصددل بيرُجفدل
دددي درل دددى دي دددل  يراى  م  ددد  لددديدس الدددر دت ددديع  .درفأرو دددى   ثدددي : رفددديذد درجدددو بددديسد؟ ب دددب، درل تادددف( وا  

( دلديئق، وي  ودةد  ايو دضد ثدبي  10درلىلافي ، ود لاىي  درن دوص، ودي ل دي  رفدتة ي تةدل اد   
دددداى خيصددددى بيرح ي دددداى در ددددفع ددددل درُفشدددديسم ورتددددت  جفواددددى  دددد  درفىددددززد ح  .اى او در  ددددثيىح   و ض 

در ذدئادددددى درلددددد  ذلثتهدددددي ودرتتددددد   ثدددددل: درحلويدددددي ، ودرشددددد س، و ددددد  درفىدددددززد  ديةلفي ادددددى: درثنددددديت، 
ودرل ددفتق، واسدد درح ددو  الددر  ج ددم در ددايسة  ىددزًزد  يدرًّددي، ودهددلم بيرلىدد، بيرث ددل درددذي رىددت  ىددزًزد 

ددل للفددى  شدديطاًّي، وسلدد، بيرح ددو  ا لددر درفل ددةي  درلدد  تفثوحددل احددت درفىددززد  درث زيددى، لددذرك  ض 
"ب دددل" رلىزيدددز  رف اًّدددي. وُتضددداف ودرتتددد  اددد   هددديسة درلىدددثر الدددر درفشدددياث ا ددد  رفدددث  اندددت تىزيدددز ، 
و يرلحت ت بىت اصوح  رد ايت درل  ي تىفل. ويحزن انت ي ُرةي  ر  ان ودردت   دتلو ر، اضدي ى اردر 

واد   شدياث درخدور  م د  رخدير  ،الر  شياث درحزن در يدسة ا  تىديمتث دروةد ا   ُرجتت درلىثر 
    درلُّ وص ودروحو . 
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ه  احتى در ير ي  درفللحةي  بفثلدز درثايردى درنهيسيدى  ندذ اس دب  دنود ، وتبلدغ  .ارةـــــس 
 (، وتبلدغCARS نود  و هثي (. ُ شخ  ى بف اي  تةت ث درلوحت در فور  لديسز   10   درىفث  

( الر   اي   لي فوسد متنا  رلذليت      خل  درخي  ى، وتعام  ب ودرت هي 81دسةى ذليئهي درىيم  
ددد ى درددت خل و ددد  ةي ددد،  هدديسد  درل دددى درلىبتثيددى  هددد  ت دددلختم  . ددي مدددت   دد ىى اخدددوة  ددد  ا ددثة   لو وح

درن دددق درلودصدددل بير دددوس ودئ ددديسة، ودرلودصدددل درل ف ددد  درفحدددتود بكلفدددى،  دددب وةدددود دضددد ثدبي   ددد  
وادد  درل ددى دي ددل  يراى  م  هددي ت ددلوا، درن ددوص در  ددا ى، اضددي ى ارددر ان  ددتة  . يرلشددوي  ودرحددذر

( دلديئق، وي تودةد  اي  دضد ثدبي  ح دا ى  د  درجدي بت  در دفى  ودر  ددثي. 10د ل يههدي لدت تلجديوز  
دددل ُةفلدددى  ددد  درفىدددززد  در ذدئادددى، و نهدددي: درى دددتث،  وا ددديس  ودردددتتهي اردددر ان درفشددديسلى  ددديسة ُتفض 
ودرش س، ودرشولويتى، وتحبذ درثنيت ودرل فتق ب فلهفي  ىززي   د  درجي د، ديةلفديا ، لدذرك تىدت 

ي  دئ   ددودسد  ودألرىددي   ىددززد   يدرددى  فضددل  رهددي، وتفضددل  ىددززي   لفثلددت   دد  دأل شدد ى لأرىدد
وتثلد،  - ىدزًزد س زيًّدي-(، و شيهتة درفتت و، وتهلم    درح و  الر درفل ةي  Puzzleدرلثلت،  

ان رةي  رهي " يطثة"  ي رىت  ىزًزد رف اًّي. و شدأن درفىلو دي  درفلىلةدى بففهدوم درفشدياث،  ىد   فهدوم 
اندت س دض طل يتهدي،  در ىيدة، تشىث بيرفث  انت خثوةهي    درفنز ، وا  ي  فهوم درحدزن  م هدي تحدزن 

 اضي ى ارر ا هي تشىث بيرخور انت سلو  در ايسة راًو.
ه     در ير ي  درفللحةي  بفثلز درثايرى درنهيسيى  ندذ خفدس  دنود ، ودر ير دى  .ودـــــج 

(، CARSا دددهث(، ُ خح دددا بف ادددي  تةدددت ث درلوحدددت در فدددور  لددديسز   6 دددنود   و 10 ددد  درىفدددث  
ذد  -(، وتعام  دب ودردت هي وا دثتهي 57 خل  درخي  ى رلذليت متسةى  و  اي   لي فوسد متناى     

دد  درفكو  ددى  دد  الوالددىح اخددوة،  هدد  ُتىددتو ا بددث اخوتهددي. و دد   يحاددى  هدديسد  درلودصددل  -درددتخل درفلو وح
لىبتثيددددى  م  هددددي ت ددددلختم درلودصددددل درل ف دددد  بُجفلددددى  كو  ددددى  دددد  للفلددددت ، وتلودصددددل بير ددددوس درودرل ددددى 

دأل  لى در  ا ى درفأرو ى،  ثل: " ادف حيردك؟"، و د  ةي د، درلُّ دى دي دل  يراى   ا ت،وتجودئ يسة، 
 م هي تلو ب دألود ث، ولديدسة الدر د دلاىي  درن دوص در  دا ى درفأرو دى، اضدي ى اردر ان  دتة د ل يههدي 

اى  فعا ى او ب ثي ى. و نديًت الدر  دي ا ديس 10لت تلجيوز     اراد  ( دليئق، وي تودة  دض ثدبي  ح  
ل ا ودًاي    درفىدززد :  ا( درفىدززد  در ذدئاودى،  ثدل: درى دتث، ودرحلتد،،  ودرتتهي  من درفشيسلى ُتفضو

و ج(درفىدددددززد  درفيدرودددددى،   و  ( درفىدددددززد  ديةلفي ادددددى،  ثدددددل: درثنددددديت، ودرل دددددفتق  ودرشدددددولويتى
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و هدددد( درفىدددززد     وفتدددتدرو د( درفىدددززد  درنشددديطاوى، ليرث دددم، و شددديهتة   دئ   دددودسد ، ودألرىدددي 
درفىلو دي  درفلىلةدى بففهدوم   د و و( درفىدززد  درل ف ادى،  ثدل: "مثد دو". و   درث زيوى،  ثدل: درفل دةي 

درفشددياث،  ىدد   فهددوم در ددىيدة  هدد  تشددىث بدديرفث  انددت اا يئهددي احددت درفىددززد ، وانددت درخددثوج  دد  
ددي  فهددوم درحددزن،  م  هددي تحددزن انددت سميددى  ددخج    كدد   ُ لددأالثة بدد ، اضددي ى ارددر ا هددي تشددىث درفنددز ، ا  

 بيرخور انت تو اخهي ب و   اي . 
ُ  ص امل شــــائـــخص:  1جدول   ةــــدراســـني يف الــــاركــــ   

ُ     امل شارك   
 رـــــالعم

 النوع
                                            ش دة أعراض اضطراب طيف التوحد على مقياس كارز 

(CARS) الشهر السنة 
  (  25             ب ا ى متسةى   ذلث 4 7     ورتت
  (  27             ب ا ى متسةى   ا ثر 2 10      يسة
    (    30              وح          ب ا ى ارر  لو وح ى متسةى   ا ثر 6 10    ةود

ً                        س ت، درف شيسلت  منيت  الر ت ل ل درىفث درز ن  ة.تلحوظ            ُ      ُ 

 ة  ـــــة الصحيَّـــــالبيئ
 ددددلىل م  .مت ددددى تىلافاددددى  أرو ددددى رهددددم  دددد ُط ةددددا درتسد ددددى  دددد  درف ددددل درتسد دددد  رلفشدددديسلت ،  

درفشيسلين ورتت و يسة  ًىي      ل ا يدرف  ُتتس   ةا  درفهديسد  درف هلدى رو دت يج بفدتدس  درلىلدام 
م(، ذو اضيتة وتهويى ةتتتت ، ويوةت ب   ىلفلين، واس ىى طدو  ذوي 4*4درىيم، و ل ا   يحل   
    دفو ى بىضدهي و بوسة ا ي هي اس ب طيوي -الوالى طو  وطير ى ودحتة-دض ثد  طاف درلوحت 

(، 1-1ودحلوى درف ل الر اس ىى اسلين: سل  درلىلام درفدثدي   .بجي ، بىض، ولث اين رفىلفيتهم
حدديئ  امدداض درل ددون  ىلًةددي احددا  درف دل بو  .وسلد  درلىدد،، وسلدد  تندديو  وة دى دئ  دديس، وسلدد  درفنددون 

 وةدددت و  .حضدددوس ودربادددي الاددد  روحدددى درلىزيدددز، وروحدددى درفهددديم درتو ا دددى، وةدددتدو  در ل دددى، وروحدددى در
خز لددين احددتدهفي رحفدد    ددللز ي   ىلفددي  درف ددل، واخددثى مددتدخلهي صددنيد ق رحفدد  دألرىددي . ولددت 
ت   د  سلد  درلىلدام درفدثدي دردذي رةدب ر ديس در دي  وسلد  حةيئد، در ل دى  تفا ةفاب ةل دي  درفشديسلا

ددي درفشددديسلى ةددود تُدددتس   ةادد  درفهددديسد  رهددي  تىلافاددىتو   دددل درلهت ددى مت دددى ُادد ،ويفددت  سلدد  درل ىددد،. ا  
م(، ُ جهددًزد بيئضدديتة 7*5دأل دديدرف ، و ل ددا   دديحى حتددز  درفكددي      دد درفهت ددى ي لةيرهددي ارددر در
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، -الوالددى طددو  وطير ددى ودحددتة-ودرلهويددى، ويضددم  ىلفددى واس ىددى طل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت 
 ددد  رلفىلفدددى، والوالدددى ( حورهدددي اس ىدددى لدددثد  رل ل دددى، ولث U دددكل حدددثر   ددد  طيوردددى  الدددر ويحلدددوي 

(،  حيًطدي بحديئ   امداض 1-1اسلين: سل  درل ى،، وسل  درنشدي  دي دلةور ، وسلد  درلىلدام درفدثدي  
لًةددددي الادددد  دألافددددي  درفناددددى رل ل ددددى، وروحددددى درلىزيددددز، وروحددددى درحضددددوس ودرباددددي ، وروحددددى  درلددددون،  ىو

درف دل لدذرك الدر خز دى روضدب  دئ جيزد ، وةتدو  در ل ى درتو ا ى، وسل  روضب حةيئبهم، ودحلوى 
  للز ي   ىلفى درف دل ودر ل دى. ولدت تفدا ةفادب ةل دي  درُفشديسلى  د  سلد  درلىلدام درفدثدي دردذي 

 (.Uرةب ر يس سل  درل ى، ويفت  در يورى  

 ة ــــدراســــأدوات ال
بىددت ديطددوع الددر دألدماددي ، صددففا وطددوس  دألدود  دآلتاددى رجفددب درباي ددي  دروز ددى ادد   

ل بيرة ددى ديةلفي اددى درثلفاددىدرف درفةيملددى درفوةهددى ارددر درفىلفددي  رجفددب ماي ددي  :  ا( شدديسلت  ودرل ددتخُّ
ددي اذد دس  ددن الددر  هدديسة هم درفشدديسلت  ةافددي رخددلج بيرفددتة درز ناددى ي ل دديههم، اضددي ى ارددر  دد دره  اف 

أدود   وحاددى او بددبدديألةهزة درل   -در ددىيدة، ودرحددزن، ودرخددور-درلىددثر الددر  فهددوم درفشددياث درفحددتدة 
 دألوردر  و د( در يحثدى  للبلددردذي  دج درة دى، و ج(   د لفيسة  ودصدفي  درُفشديسلت و  (  اخثى 

( 10(  ل ددد   بىدددتد   ددد  درفودصدددفي : درل دددون دألمددداض، و ي دددى ب ادددي   Androidةهددديز ردددوح   
د دلفيسة   و و( حي ل حت تي رلثبتدا درجهديز درل دوح    و هد(بك ل (2160×1080  موصى، ودلى 

ب يلي  رلفشدياث  د  و ز(   تحت ت درفىززد  درل  اس لا ارر اورايت ا وس درفشيسلت  راةيبى انهي
را بحذر درن وص  د  Twinklدرفولب درلىلاف    ( درفخلج  ملةترم دأل ش ى دروسقاى رل ل ى، وُاتوح

  دتفديا درفوح ددت   د دلفيسة تىلافدي  و  ( (  دم15*12التهدي، ووضدىهي  د  اطديس ا دود بحجدم  
ل  ر ادددي  درفىلفدددى درثي ادددى   و  ( ر ادددي    ددد ى ديتفددديا متلدددى د دددلفيسة  دددو ى اةدددثدتد  تنفتدددذ درل دددتخُّ

ل ثصدددت دي دددلجيبي   ددد   ثحلدددى درخددد  رد دددلفيسة   و ي( دئةدددثدتد  درفل ىدددى  ددد  االنددديت تنفتدددذ درل دددتخُّ
  وتخلل  اد  د دلفيسة درخد  درةيادتي د لفيسة رثصت دي لجيبي      ثحلى درل تخُّل  و م( درةياتي

   ت جلتهي ي لجيبي  در ير، درفخللفى،  ودت دي لجيبي  درفلةنى، او لتث درفلةنى، او در حاحى، 
د دلفيسة در دوحاى ديةلفي ادى  رفىث دى  سدت   و  ( او درخ أ، وارًضي  د  حدي  ادتم وةدود د دلجيبى

ل.   ىلفل  درفشيسلت  ا  درل تخُّ
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ADDIA- AUTISM AF.M MODEL

(، درددذي رفث ددل دخل ديًسد درحددثر دألو  رخف ددى  ىددي تث، ADDIAُرشدلق درل ددفام  دد  درنفدوذج   
  ،Developmentو ج( درل دددددددددددددويث  ،Designو  ( درل ددددددددددددفام  ،Analyzeدرلحلتددددددددددددل  وهدددددددددددد :  ا(

( AF, M. ويىنددددد  درحث دددددين  Evaluationو هددددد( درلةويدددددم  ،Implementationو د( درلنفتددددددذ 
دخل يًسد رو م دألو  رف وسي درنفوذج درلذ   اضي ي خ يئج در ير، ذي دض ثد  طاف درلوحدت 
م  د درف فوح  عايًسد  يدً ي  رلحت ت  ىي تث ت فام درة ج ديةلفي اى درثلفاى درفوت ى رهم،  هو  زوو

فددديتة  ددد  تحةتدددق دألهدددتدر  درحث ددد  بمطددديس اةثدئددد  ر ددديات  ددد  ان ت دددون درنلددديئج درلىلافادددى ذد  ل
  (.2016ودرحجاون، 

 خصائص الطالب ذي اضطراب طيف التوحدأواًل: 
تحدددتد  خ ددديئج درفشددديسلت   ددد  ادددتة ةود ددد،:  ا( درلودصدددل درل ف ددد ، و  ( ادددتم وةدددود   

ا ى ب ثيى او  دفعاى، و ج( درةدتسة الدر درلفتتدز مدت  درشدكل ودألسضداى،  د( درلىي دل  دض ثدبي  ح ح
  ب دألةهزة درل وحاى، و هد( اتم تتسيبهم الر  هيسة درلىثر الر  فهوم درفشياث.

 لــــــثانًيا، التحلي
د درفجدددي   ت ،ُرة دددت بددد  ان ُت دددفم درة دددى منددديًت الدددر دحلايةدددي  درفشددديسل والدددر ذردددك ُحدددتوح

  ةلفيا  لتث درل ف  ، درفلفثوحل    درلىثر الدر  فهدوم درفشدياثدرف لهتر تنفتل  وهو درجي ، دي
 (.2012 درهيدي،  تىلفهياذ ُتىتو درففي ام      يدس درحيةي  درفهم 

دة، لفوح دلهم -1  د  ح دى ودحدتة لبدل دخلادديسهم   ةفدب ماي دي  درفشديسلت   د    ديدس  ُلىددتو
اوراديت ا دوسهم  رفىث دى  دي اذد   ةيملى  ىلفيتهم، ودرلودصل  دبلذرك ، رللحةق     ودصفيتهم

دة.   ي ود  ودةهون صىو ي     درلىثر الر  فهوم درفشياث درفحت 
دد ،  -2 دخلادديس  ودضدداب درة ددج ديةلفي اددى و حلوييتهددي، وُسوادد   دد  ذرددك تةددترم  حلددوى    و

ود ددلختدم للفددي   أرو ددى،  ثددل: للفددى درفددث  مددتًي  دد  للفددى در ددىيدة، وإضددي ى صددوس  وا ثلددى  
ليرل ى،    درحترةى، ودرحزن انت سميى  خج   ك ، ودرخور    طبت، دأل دنين. ودلعاى، 
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ورلوضددا  درففهددوم تنيورددا ل ددى در ددىيدة مهجددى دألطفددي ، ودرضددحك، وديمل ددي ى، ودرل ىدد،، 
دز  الدر بىدض  و   ل ى درحزن، در كيت، ودرىبو ، ودرفدزدج در دتع، ا  دي ل دى درخدور  ثل 

ددب  حتلددى درىددت ، و ددت درددذل  رلخلدد ، ودرحيةددى رشددخج  ةددث    ودصددفي  ر ددى درج ددت، للو ُّ
 ربه در فأ تنى    درفول   ثل دألم.

اذ تحدددتد  درحترةدددى ظثً دددي  كي اًّدددي  ددد  ل دددى   تحلتدددل در دددايا درفكدددي   رلة دددج ديةلفي ادددى -3
 در ىيدة، ودرفنز     ل ى درحزن، و ايدة دأل نين    ل ى درخور. 

 مــــــــثالًثا، التصمي
لليبى درهدتر درىديم: ان ُر دف  در يرد، درفشدياث بىدت  شديهتة درة دى درفثحلى      هذ متا 
انيصث لليبى درة دى ديةلفي ادى، وهد : درُجفدل درفن وسيدى،   تحتد ح  الم  ، و (%90 من  ى اتةين 

ثا  درة دى ا ثدر در دو ، لاد ا( تةدترم درة دى: وسواتا درىنيصث دآلتادى  د  ودروصفاى، ودرلوةتهاى. 
دة ايراى،  دب تةدترم  لدثد  صدفا رفدتة الدي تلت  اردر الدوث الدودن  مدت  دردنج ودآلخدث  ب و  ذي ةو 

در وس، ُصففا درة ج    صوس النيئاى دألبىيد تحدي     و  ( حلر  لنو ر رلفشيسلت  د لاىيب 
درث وم، سلوز  الر تىديمتث   و ج( دربت ى، اضي ى ارر  ثداية توزيب درجنس مت   خ اي  درة ج

درفدتة   و د(  ت، اضدي ى اردر ديردى درخلفادي  الدر درفكدين دردذي تجدثي ةاد  دألحدتدثدروة  ور ى درج
درز نادددى، د دددل ثلا لدددل ل دددى دقاةدددى ودحدددتة رىثضدددهي،  بدددتوتة بفو ددداةر رفدددتة الدددودن   رجدددذ  د ل دددي  

مبدددثد ج درث دددوم درفلحثلدددى  ُ  دددفًفي ،اددة رىدددًث درة دددىدرفتدددت و    و هدددد( دألددة، ُادددتو درفشددديسلت  رهدددي
 Adobe After Effects & Adobe.( مود  ى ت باة و Motion Graphicدرفو ت  ةثدةاك  

Premiere Pro 
 Grayةددثدي  يوضددىله لدد ارددر درفىددي تث دآلتاددى در دد  لليملهددي درة ددج   ددوص  ود ددلنت  

تثلوحددز الددر هددتر  و  (   تىددًث  ىلو ددي    نددى وهيد ددى رل يردد،:  ا( رلةتددام درة ددج ديةلفي اددى
ز درفىلو ى و ج(    حتد تحلوي الر  ةت ى تفهوت رلفوضوع، وة م رضاف درلفيصتل، ود لنليج ُرىزوح

تل ددددون  دددد  ا ددددودع درُجفددددل درفخللفددددى: ليروصددددفاى،    و هددددد(رللىددددت لو د( ان ت ددددون ليملددددى   ويلخ ددددهي
  مل ددى  ارجيما ددى  ز( ُت لدد،و  رل يردد، فىثةاددىتني دد، ر لهددي درةددتسد  درو و(   ودرفن وسيددى، ودرلوةتهاددى

 .تجت، ا  دأل  لى ذد  در لى بيرفوضوع درفحتد     و يذد و لر ورفيذد وا  (  ( و
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 رـــويــــــرابًعا، التط
م  دد  درفثدحددل در دديبةى  دد  ماي ددي  و ددتنيسيوهي  رلىفددل الددر ت ويثهددي  دد   ةفددب لددل  ددي ُلددتوح

 .صوستهي دألوراى

 ذـــــخامًسا، التنحي
ةلفي اددى درثلفاددى الددر  خل ددت  وذوي خبددثة  دد   جددي  دضدد ثد  طاددف اددًث درة ددى دي

درلوحت، اضي ى ارر اثضهي الر  ىلفل  درُفشيسلت   د  درتسد دى، ودألخدذ بفوح ديتهم لبدل اثضدهي 
     ثحلى درل تخُّل، وُاتوح  التهي منيًت الر بىض درفوح ي .

 سادًسا، التقويم املستمر
 لختد هي     ثحلدى درل دتخُّل،  ثدل: ازدردى دألصدود   د  اةثدت تىترو  الر درة ج لبل د

درخلفا ى    االنيت تحتُّث درثدويى، وتىت ل ةدودة در دوس، ود دلختدم خلفادى اليملدى  د  متدردى درة دى اردر 
ورىددل  ددي ُرفتددز هددذ  درفثحلددى ا كي اددى درلىددت ل ودئضددي ى الددر درة ددى  ددي ددم ذرددك  زيددت  دد   . هي لهددي

  يالتلهي. 

متا   ثحلى ت بتق درتسد ى بىت ةفب درباي ي  درثئا ى رلفشيسلت ، وت فام دألدود . و ث    
 مثوث  ثدحل سئا ى:  ثحلى درخ  درةياتي، و ثحلى درل تخُّل، و ثحلى ديحلفيا. 

 ديــاعــط القـــة اخلــرحلـ، مأواًل
 دد  ةل ددي   ثدروددى ر ددل  شدديسم   - ددي لبددل درل ددتخُّل  -ُةفىددا ماي ددي   ثحلددى درخدد  درةياددتي  

تة، دون تةترم  ىززد ، او ت ذرى سدةىى رو لجيبي  در حاحى او درخ أ  رللأ ت      لوى  الر حح
م  هيسة درلىثر الر  شياث در ىيدة، ودرحزن، ودرخور. اذ متا  درجل ى بمرةيت درلحاى الر درفشديس 

ودر  د  ا  احودر ، الم اُا تا توةتهي ، ليرجل ى در حاحى، ودرن ث ارر در  يلدى، و د  الادم   د در  
 دب ديملىديد اد  درللفدا  بيئةيبدى وُاثضا در  يلي  اشودئًاي "حزن او  ث ؟"، او "حزن او خور"، 

لدر دي ددلجيبي   دودت ملىديمتث دروةدد ، او در دو ، او ر دى درج ددت  د  االندديت تةدترم در د د . ورلحكددم ا
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در دددحاحى سواتدددا درفىدددي تث دآلتادددى:  ا( ت دددفاى ا دددودع درفشدددياث ت دددفاى صدددحاحى، و  ( د دددلختدم 
 لفي   شلةى    درف تس، الر  بتل درفثدي : خدور، وخديئ ، وخيئفدى. ورلحكدم الدر دي دلجيبي  

 دد  حددي   درخ ددأ دت ددب دآلتدد :  ا( اي ر ددف  درفشدديسم درفشددياث ت ددفاى  لشدديمهى ةافددي متنهددي، او   (
( رو ددلجيبي  درخ ددأ، -:   رل ددجتل دي ددلجيبيدآلتاددين ث ددزدن دراددتم د ددلجيبى درفشدديسم. ود ددلختم 

 و +( رو لجيبي  در حاحى. 

 لـــــدخُّــــة التَّــرحلـــثانًيا، م
ن ت دب    فلا لل ةل ى رلل تخُّل الوث ل ج، مودلب الوث د لجيبي  رلة ى درودحدتة، رل دووح

اذ دحلددو  لددل ل ددى الددر هددتر   حددتد،  لنيورددى درة ددى دألورددر  فهددوم  .ةفاًىدديد ددلجيبي  رلة ددج 
ضا اثًضي  ثدًري ثح در ىيدة، ودرة ى درثي اى  فهوم درحزن، وةيت  درة ى درثيرثى بففهوم درخور، واُ 

( دقاةددى،  لخللهدددي  لدددثد  رُففيس دددى دأل شددد ى، 40-30ر ددل  شددديسم الدددر حدددتة رفددتة تلدددثدو   دددي مدددت   
ىدد،، و شدديهتة دأل ي ددتت   نًىددي رلفلددل درددذي لددت  ددنجم ادد  طددو   ددتة درجل ددى، و ىددزًزد  دديرللوي ، ودرل  

ورضددددفين اددددتم تخفددددت  درفشدددديسلت  راةيبددددى در ددددحاحى، ُدووح ددددا الددددوث  . شدددديطاًّي  دددد  درولددددا  ف دددد 
ددددى مث ددددوز  تثدادددد  دي ددددلجيبي  درفخللفددددى رهددددي،  ثددددل:    د ددددلجيبى( √د دددلجيبي  انددددت اددددًث لددددل ل  

( د دددلجيبى -د دددلجيبى خ دددأ  لةندددى، و ×( ، و  لةندددى احىصدددح د دددلجيبى +( و  لةندددى، لتدددث صدددحاحى
 خ أ لتث  لةنى، و /( ي توةت د لجيبى.

 اظــــــة االحتحـــرحلــثالًثا، م
دون تةدترم ت ذردى سدةىدى رو دلجيبي  او  -درخد  درةيادتي-اُاتت  اةثدتد  درفثحلى دألوردر  
و جلا دي لجيبي  مود  ى ب يلي  درفشياث، وُاخذ  او  ةل ى دحلفيا رلفشديسلى  ديسة  . ىززد 

ل رهدددي متدددوم  ودحدددت، ودرجل دددى درثي ادددى بىدددت  دددثوس ا دددبوع، ودرجل دددى درثيرثدددى بىدددت  بىدددت  خدددث ةل دددى ت دددتخُّ
ل متددوم، ودرجل ددى درثي اددى بىددت ددي درُفشدديسم ورتددت  أخددذ  او  ةل ددى ردد  بىددت درل ددتخُّ  ددثوس  ا ددبوات . وا  

دددي درفشددديسلى ةددود  أخدددذ  درجل دددى دألوردددر  ا ددبوع، واخدددذ  درجل دددى درثيرثددى رددد  بىدددت الوالدددى ا دديماب. وا  
ل متوم، واخذ  درجل لت  دألختثتت  رهي بىت الوالى ا يماب.  روحلفيا بىت د لهيت  ثحلى درل تخُّ
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   Internal Validityي ــــداخلـــدق الــــالص 
تا درتدخل  الر درىولى در بباى مت  درفل تدثي    دي لدت رجىدل  -درف دلةل ودرلديبب-رىلفت در وح

ية ددت بدد  ان درل تددث درددذي ح ددل  دد   ددلوم در يردد، ردداس اي  لاجددى ألالددث و  ،درىولددى  والولددى متنهفددي
 دددددي رىنددددد  د دددددل ىيد درلف دددددتثد  دألخدددددثى درلددددد  ُتىدددددزى اردددددر درفل تدددددثد ح درتختلدددددى درفل تدددددث درف دددددلةل، 

 Richards, 2019 دددتا دردددتدخل  رلتسد دددى ملو لو ددد  ر(. و  دددا در يحثدددى دألوردددر بىدددض  هدددتدد  در وح
ودرددلأ ت  الدر درفهديسة  وضدوع درتسد دى،هم بخ ي    ت   ضفو ى الر اتم تدتسيب  ىلفي  درفشيسلت 

تس ود التهي، وذرك بيرلحةُّق  د   ىلفديتهم لبدل دخلاديسهم ضدف  درُفشديسلت   د     ان درفشيسلت  رم  ُ 
ود دددُلختم  ل تدددث ودحدددت   دددلةل  لفثوحدددل  ددد  درة دددى ديةلفي ادددى درثلفادددى  رضدددفين االدددث   ددد   .درتسد دددى

لا در يحثدددددى دألوردددددر ودرفىلفدددددى دألوردددددر  د دددددلجيبي   -درفوحددددد  درف دددددلةل-د ل دددددي  درفهددددديسة، و دددددج 
 ص  درفل تث درليبب وصًفي اةثدئًاي دقاًةي  رل هتل قاي  .ق    دلى در اي ، ووُ درفشيسلت   رللحة

 Social Validity ة ــاعيـة االجتمـالحيـالص
ن     ووح ر اي  در وحاى ديةلفي اى    درتسد ى طُ        ادي     يسد ( 10س   اي  ت و 

ل در ددلول  وقاددي  لبوردد  و يالتلدد  درفكددون  دد     دد  ااددتدد ارتددو  وتثوتنددق    دديسة( 23تةتددام درل ددتخُّ
 1991 )Elliott and Treuting را دداس درةبددو  ديةلفدديا  رلفل تددث درف ددلةل، ودألالددث درندديتج  

 -درفوح لدددت -ىلفلدددت  درف ادددي  ا دددلوً ي تةويفاًّدددي ردددثاي درفذردددك ُادددت  و انددد ، ودرفدددتة درفلولىدددى ردالدددث. 
ًةددي رف اددي  راكددث    Likertبيرة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى، درللددت  اةيملددي اندد  ملأ تددت احددت درخادديسد  و  

ددتة، و 1درخفي دد :   ددتة، الددم 5( اود ددق، و 4(  حي ددت، و 3( ي اود ددق، و 2( ي اود ددق بشوح ( اود ددق بشوح
 ُد لق  لو وح  درتسةى   ايً ي رةبورحهفي وسضيهفي انهي.

  Inter-Observer Agreement ني ــــالِحظــــاق املــــاتح

%( رللحةددددق  دددد   وضددددو ا ى ةفددددب 80ُرشددددلث  درح ددددو  الددددر   دددد ى دتفدددديا ي تةددددل ادددد     
  او تددل %(  د   جفدوع ةل ددي  لدل  شديسم33-%20درباي دي ،  دثي ى اي تةددل تلدك درن د ى ادد   
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(. وُت ددلختم درفىيدرددى دآلتاددى رح ددي    دد ى ديتفدديا مددت  درفوح ددت :  اددتد 2011/2020و خددثون، 
(. ورح يب     درتسد ى درحيرا دى 100×  ثد  ديتفيا/  اتد  ثد  ديتفيا + اتد  ثد  ديخلور( 

-دألوردر  لوس ا درباي ي  درل  ُةفىا    د لفيسة ت جتل دي لجيبي  مت  در يحثدى دألوردر ودرفىلفدى
   بىدض ةل دي  درخد   -درل  افلا  ىلفى رل ل ى ذوي دض ثد  طاف درلوحت  نذ الوث  نود 

%(، وةل ددلت   دد  33درةياددتي  دد  ةل ددى ودحددتة  دد  اصددل الددوث ةل ددي  رلفشدديسلى  دديسة من دد ى  
%(، لددددذرك  دددد  خفددددس ةل ددددي  رلفشدددديسلى ةددددود من دددد ى 40خفددددس ةل ددددي  رلفشدددديسم ورتددددت من دددد ى  

ل درل  مل ا  %(. وُح با ارًض 40  ( ةل ى،    الوث 21ي    ى ديتفيا    بىض ةل ي  درل تخُّ
%(، وخفدددس ةل دددي  57%(، واس دددب ةل دددي  رلُفشددديسم ورتدددت  48ةل دددي  رلفشددديسلى  ددديسة من ددد ى  

ددباا مود دد ى درفىيدرددى دآلتاددى:  درىددتد دألصدد ث 71رلفشدديسلى ةددود    درىددتد دأل بددث÷ %(، ولددت ُح ح

 د   ثحللد  درخد  درةيادتي ودرل دتخُّل  درفوح لدت (   د ى ديتفديا مدت  2(. وُيوضوح  درجتو   100×
 بي  ُدو ا متنهفي من  ى  ثتفىى.ي%( رلبثهنى الر ان دي لج90-%88درودلىى  ي مت   

 نسبة اتحاق املالحظني الستجابامل املشاركني يف التعرف على محهوم املشاعر : 2  جدول
 نسبة االتحاق نسبة اجللساملمتوسط  عدد اجللسامل لــــراحـــامل

 %88 %38 5 درخ  درةياتي
 %90 %57 12 درل تخُّل

 لـــدخُّـــيذ الّتـــراءامل تنحــــة إجــالمــــس
د  14ُطدددووحس  ليئفدددى  كو  دددى  ددد     (  ةدددثة تىكدددس خ دددود   دددتث درجل دددى بأ فلهدددي، حتددده زو 

ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت  نددذ الددوث درلدد  افلددا  ىلفددى رل ل ددى -در يحثددى دألورددر درفىلفددى درثي اددى 
( ةل دى رجفادب درفشديسلت ، وهدو 21  خى    تلك درةيئفى      ب ةل ي   د  اصدل   - - نود 

ل درة دى ديةلفي ادى 33 ي رىيد    %(     جفوع درجل ي   رفوح ى  دي اذد ُ فوحدذ  اةدثدتد  ت دتخُّ
ددذة درثلفاددى تنفتددًذد دقاًةددي، وذرددك بيخلادديس احددت درخادديسي   ُ فوحدد ددذ(. وُح ددبا   دد ى درخ ددود  درُفنف  ذ، رددم ُ نف 

( 3[. وُيبددت  درجددتو   100× بيرفىيدرددى دآلتاددى: و جفددوع درخ ددود  درفنفددذة / اددتد درخ ددود  در لدد  
ل من د ى   ، وذردك ُرىدتو  عاديًسد لويًّدي رلثةدى درفحدتدة %(  د  ةفادب درجل دي 100 و ى اةثدتد  درل تخُّ

    تنفتذ اةثدتدتهي.
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 االجتماعية الرقمية                  َّ  ُّ        السالمة اإلجرائية لت دخ ل القصة : 3جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 املـــــــاجللس

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 املــــة الثبـــنسب
 %100 وعــــــــاجملم

راةيبى ا  ا  لى درتسد ى ُ ثوحلا درباي ي  ماي اًّي رلةتام درىولى مت   ثدحل درل فام وددخلهدي،  
دى مهدي    دثد درجود ، دآلتاى رلباي دي   ي دلافيت   اح  ُ و   ,.Kratochwill et alدرجدودة درخيص 

 ،تجدي ديو  (    لو وح  دسةي  درباي دي  ضدف  درفثحلدىوية ت ب   ،ف لوى در(، و نهي:  ا( (2010
(  وسيدى درلدأالتث جو  درفثحلدى    خد     دل ام او ت دياتي او تنديزر  ددخدل  ودت  تل درباي ي  هو 

( ديت ديا در دذي  زيدت  د  دو      خو  درل تتث در دثيب  د   ةدي  درباي دي  مدت  درفثدحدلدرل  ت هث 
 دد   ثحلددى درخدد  درةياددتي انددت  ، بفىنددر ان تددنخفض درباي ددي دحلفيراددى تفثتددل درباي ددي  اولددى  ددببا ى

ل  ل  لاجددى ألالدث درل ددتخُّ ( تدتدخل درباي ددي  مددت  هدددو  د دلهتدر زيدديدة در دلوم، وتثتفددب  دد   ثحلدى درل ددتخُّ
 درفثدحل رلحت ت  ي اذد وةت  اولى مت  درفل تثي  درف لةل ودرليبب. 

 (PND)ث درفلتدخلدى  د، حجدم دألالدث بيرن د ى درف ويدى رلباي دي  لتدحُ  ،ورلوالتدق درنلديئج لفاًّدي 
Percentage of Nonoverlapping  درلدتدخلدرذي ُرىدت احدت درفىديدي  درثييضداى رح دي    د ى 

د  الادم  ل دفل   ،ا ثث  ةي  درباي ي  ت ثً ي مت  وه  در ام درىلاي او درت اي درفىثوضى خو  درفثحلدى، و ح
د  درفدتى Morgan & Morgan, 2009الدر درىدتد در لد  رهدي   دآلتد  تف دتث دردتسةي  (. ويوضوح

(:  ا( اذد مل ا    ى درلدتدخل ا بدث Scruggs & Mastropieri, 1998رلةت ث حجم االث درل تخُّل  
و  ( اذ اظهث    د ى درلدتدخل تدتدخًو   %(  تت  ا   ت تخُّل  ىي  متسةى  ثتفىى90   او ت يوي  

دد ى90% -70 ددي مددت   % ددي  متسةددى  لو وح ل  ى  و ج( وإذد تثدوحددا درن دد ى  ددي مددت    (  ددت  ا  دد  ت ددتخُّ
%( ت هدث 50ا  ي  د( اذد لل ا درن د ى اد     %(  ت  الر ا    ت تخُّل  نخفض درفيالاى70-50% 

 اتم  يالاى درل تخُّل.
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تصميم التقصي المتعدد تسمية المشاعر ب. يشير الشكل إلى النسبة المئوية لالستجابات الصحيحة في ملحوظة

ل بالقصص االجتماعية الرقمية،   عبر المشاركين، ويدل الرمز    = مرحلة الخط القاعدي، و    = مرحلة التَّدخُّ

 = مرحلة االحتفاظ     و 
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السؤال األول، ما أثر القصـة االجتماعيـة الرقميـة يف اكتسـاب الطلبـة ذوي اضـطراب طيـف التوحـد         
 بعض املشاعر )السعادة، احلزن، اخلوف(؟ مهارة التعرف على محهوم

 ارة ـــــس

ُح با دي لجيبي      ثحلى درخد  درةيادتي مهدتر درلحةدق  د    دلوى  هديسة درلىدثر الدر  
 فهوم  شياث در ىيدة، ودرحزن، ودرخور لبل تةترم درل تخُّل بيرة ج ديةلفي ادى درثلفادى  اذ اظهدث  

%(  د  20 -% 00، و  لوى  نخفًضي  لثدو   ي مت     در حاحىرو لجيبيدرباي ي  دتجيًهي تنيزراًّي 
دددد    %(،  ددددي  ددددت  الدددر تددددت     ددددلوى د لو هددددي رلفهدددديسة وحيةلهددددي 10الدددوث ةل ددددي   لليراددددى، بفلو وح

-6-5-4رلل تخُّل. و    ثحلى درل تخُّل ُلتوح ا درة ج ديةلفي اى درثلفادى  د   د ب ةل دي   لليرادى  
ددد  درففكدددد 30 دددد  او  ةل دددى رلل دددتخُّل   درفشددديسلى لجيبي (، و ل دددا   ددد ى د ددد7-8-9-10  %(، و ح

ب ددددب، دالفيدهددددي الددددر درللةددددت  درل ف دددد ، ود ددددلفث دستفدددديع   دددد ى دي ددددلجيبي   دددد  درجل ددددلت  درخي  ددددى 
%(، ور نهددي د خفضددا  دد  درجل ددلت  60%(، و دد  درجل ددى در دديبىى وصددلا ارددر  50 ارددر  ودر يد ددى

ولدددت رىدددود ب دددب، دخدددو  درففثضدددى درففددديةع رلفحدددج دردددتوسي %(، 50( الدددر درلدددودر  من ددد ى  8-9 
( 10و ددد  درجل دددى دألختدددثة    دددي ادى اردددر دي ة ددديع درفل دددثس رهدددي. االنددديت درجل دددى،  ددد  ر دددو  درفثلدددز

%(، ورىددل ذرددك  ددتام درىولددى دروظافا ددى دئرجيما ددى مددت  درفل تددثي  80دستفىددا د ددلجيبيتهي رل ددل ارددر  
دد  80-%30باي دي  ت ددياترًّي و ف ددلوى  ثتفددب رةدب  ددي مددت   درف دلةل ودرلدديبب، اذ دتجهددا در %( بفلو وح

%(. وت هددث  وسيددى تددأالتث درل ددتخُّل اذ مل ددا  خددث   دد ى رو ددلجيبي  در ددحاحى  دد   ثحلددى درخدد  53 
%(  دد  او  ةل دى تددتخُّل  رهدي،  ددي لدت  ددتام ان ديستفديع درلددتسيج  30%(، ودستفىددا اردر  0درةيادتي  

 رُفشيسلى  يسة راس اي  لاجى ألالث درة ى ديةلفي اى درثلفاى. رف لوى درفهيسة رتى د

 د  ــــــولي

ُةفىا ماي ي   ثحلى درخ  درةياتي    خفس ةل ي  رلفشديسم ورتدت  رللحةدق  د  د دلةثدس  
د   30-%0اددئ  درذي دتج  دتجيًهي تنيزراًّي، و ف لوى  نخفض  تثدو   دي مدت    %(  12%(، بفلو وح

ل ُ دجلا دي دلجيبي   د   د بح ةل دي   .ى درفهديسة رترد  ي رىن  تت     دلو  واندت مدتت  ثحلدى درل دتخُّ
 ددد  درجل ددددى  در دددحاحى (، اذ مل دددا   ددد ى د دددلجيبيت 17 -16 -15-14-13-12-11 لليرادددى  
%(، ولددت رىددود ذرددك ارددر صددىو ى د ل ددي  درُفشدديسم رلة ددج ودي ددلفيع ارتهددي  دد  متدرددى 10دألورددر  
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  %( الدر درلدودر 40( دستفىا   د ى د دلجيبيت  اردر  14-13-12درليراى  درفثحلى، و   درجل ي  
ود ددددلفث  دددد  در ددددلولاي  لتددددث ( 13 ودرجددددت ث بيرددددذلث ان  درُفشدددديسم رددددم  ثلدددد،  دددد  اتفدددديم درجل ددددى 

رلتوم درذي  لا . و   درجل ى  هيدرفثلو ى،  ثل: س ب در و ، وتجيهل درلىلافي ،  ي ادى ارر تأةتل
-16%(، واخذ   خث ةل دلت   50 لوى د لجيبيت  در حاحى را ل ارر  ( د لفث دستفيع  15 

من دد ى  (  دد  درتددوم  ف دد  درددذي امددتى ةادد  درُفشدديسم د جددذدًبي رلة ددج ود ددلجيبى رجفاددب درلىلافددي 17
. والاددد  ت هدددث درباي دددي  دستفيًادددي ت دددياترًّي  ددد  دتجيههدددي، لدددذرك  ددد    دددلودهي دردددذي %(80-70% 

دد   %(، 80-% 10 لدثدو   دي مدت    %( در دذي رفثوحدل   دلوى  ثتفًىددي، وردم ت هدث  وسيددى 47.1بفلو وح
%(، واو  ةل دى 0ألالث درل تخُّل، اذ مل ا    ى د لجيمل  در حاحى     خث ةل ى رلخ  درةيادتي  

 %(  ي رفثل د لجيبى ودحتة صحاحى    مت  ت ب د لجيبي .10رلل تخُّل  

 ود  ــــــــــج

درلدد  د ددلةث  د ددلجيبيتهي  ةددودبا خفددس ةل ددي  رلفشدديسلى  دد   ثحلددى درخدد  درةياددتي ُح دد 
 ديس اذ   صدحاحى ت دفاىً %(، ويىن  ا  هي رم تلفك     ت فاى اي  دوع  د  درفشدياث 0الر    ى  

د     دنخفض دتجي  ماي ي  درفثحلى دتجيًهي خ اًّدي   دل اًفي %(. واندت  ثحلدى 0، و ف دلوى ملدغ  لو وح
(، 24-23-22-21-20-19-18ي  دد   ددد ب ةل ددي   لليرادددى  درل ددتخُّل، ُح ددبا   ددد ى د ددلجيبيته

ل رهدي مل دا   %(  ولدت رىدود اردر ان 0وُيوح  ان    د ى دي دلجيبي  در دحاحى  د  او  ةل دى ت دتخُّ
لادت دي دلفيع اردر درة دج، و د  درجل دى درثي ادى دستفىدا د دلجيبيتهي من د ى   %(، 20درُفشيسلى رم تاى 

%( الدر درلدودر . ور د  د خفدض 70-%40درثيرثى ودرثدبىى من د ى  ود لفث     ديستفيع رلجل لت  
%(  دددد  درجل ددددى 40اددمهددددي  دددد  درجل ددددي  درليراددددى درلدددد  اخددددذ   دددد  دأل ددددبوع  ف دددد ، وذرددددك من دددد ى  

%(  دد  درجل ددلت  در يد ددى ودر دديبىى، ولدت ُرىددزى ارددر احددت درفل تددثد  درتختلددى 20درخي  دى، و ن دد ى  
دتا دردتدخل ، وهدو د لةدي  در درففية ى درل  ي رفك  ض  هي،  ي  فشديسلىرفك  ات  احت  هتدد  در وح

ورللحةددق  دد  االددث درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى ر هددث ديتجددي  تذمددذًبي  ددي مددت  دي خفدديً  . دد   نزرهددي
دددد     %(، ورددددم ت هددددث  وسيددددى ألالددددث درل ددددتخُّل، بفىنددددر ان    دددد ى 30وديستفدددديع، و ف ددددلوى ملددددغ  لو وح

  %(.0رلخ  درةياتي واو  ةل ى رلل تخُّل  د لجيبيتهي     خث ةل ى 
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السؤال الثاني، "ما أثر القصة االجتماعية الرقمية يف احتحاظ الطلبـة ذوي اضـطراب طيـف التوحـد     
 مبهارة التعرف على محهوم املشاعر )السعادة، احلزن، اخلوف(؟

ى  هديسة     ثحلى ديحلفيا ُ جلا الوث ةل ي  رلفشيسلت   رللحةق  د  دحلفديظهم بف دلو  
 -درة دى ديةلفي ادى درثلفاددى-ت درفل تددث درف دلةل ى دل درلىدثر الدر درفشدياث بىددت د ل ديمهي، ردذرك دُ 

 دد  هددذ  درفثحلددى، وقحدداس ديحلفدديا م  يلددي  درفشددياث درف ددلخت ى  دد   ثحلددى درخدد  درةياددتي. ولددت 
دددد ي  دخلوً ددددي  دددد  لددددتسة دحلفدددديا درُفشدددديسلت  بيرفهدددديسة ُفشدددديسلى  دددديسة دحلف ددددا در  اذ اظهددددث  درفلو وح

%( 60%(، ودرجل دددى درثيرثدددى  80%(، ودرجل دددى درثي ادددى  40بيرفهددديسة  ددد  درجل دددى دألوردددر من ددد ى  
دد    %( اددد   ثحلددى درخددد  درةياددتي. لدددذرك درُفشدديسم ورتدددت، درددذي اظهدددث 50%(، بفدديسا  60بفلو وح

دددي درثيرثدددى  80%(، و ددد  درثي ادددى  50دحلفيًظدددي  ددد  ةل دددل  دألوردددر من ددد ى   ددد  %( ب70%(، ا   فلو وح
%( ا  درفثحلى دألورر. ودحلف ا درفشيسلى 54.6 ي رىن  ا    دحلف  بيرفهيسة بفيسا    %(66.6 

%(، و ىدددت الوالددددى ا دددديماب اخددددذ  ةل ددددل  ديحلفدددديا 10ةدددود بيرفهدددديسة  دددد  درجل ددددى دألورددددر من دددد ى  
الدر تدت    دردذي  د  درفحلفدل تدأالتث  -درل تتدث  د  دردثوتت -درفل  اى  ي ل ىيد االث در ثر در ديس  

دد    دد ى د ددلجيبيتهي  دد  درجل ددى درثي اددى  ل،  بلددغ  لو وح اددئهددي  دد  درجل ددي  دألختددثة  دد   ثحلددى درل ددتخُّ
دد   70%(، ودرجل ددى درثيرثددى  80  %( رجفاددب ةل ددي  هددذ  درفثحلددى. ودرددا درن دد ى 53.3%( بفلو وح

 %(. 53.3فيسا  الر ت وس   لحوا       ى د لجيبيتهي اذد  ي لوس ا بفثحلى درخ  درةياتي ب

 رــــم األثـــــحج

ددد  درن ددد ى درف ويدددى  رللحةدددق  ددد  االدددث درة دددى ديةلفي ادددى درثلفادددى ُح ددد، حجدددم دألالدددث بفلو وح
( ارددر 4( مددت   ثدحددل درل دفام رجفاددب درفشدديسلت ، ويشدتث درجددتو   PNDرلباي دي  لتددث درفلتدخلدى  
 درفلو وح ي  مت  درفثدحل.

 (PNDغري املتداخلة )النسبة املئوية للبيانامل   4جدول 

 حجم األثر  (PND)                                          متوس ط النسبة املئوية للبيانامل غري املتداخلة املراحل 
 االث  ثتفب %90                     ُّ درخ  درةياتي ودرل تخُّل

 االث  ثتفب %100                      درخ  درةياتي وديحلفيا
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 نتائج الصالحية االجتماعية:  5جدول 

 االستجابامل اراملــــــــالعب
 املعلمة الثانية املعلمة األوىل

                                                              ن  دد  اي  دد دي د ددلختدم درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى ارددر تح ددت   ددلوم  - 1
                             در ير،    درف ل درتسد    ة .

3 4 

                                                                  ن  دد  اي تدد دي درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى ارددر  الدديس ةي باددى  ددلبا ى الددر  - 2
        در ير،.

5 5 

 5 4 ُ   و                                      ُتىتو درة ى ديةلفي اى درثلفاى  فتتة رل ير،. - 3
 4 4                                 ديةلفي اى درثلفاى ليملى رلل بتق.  ُ   و      ُتىتو درة ى - 4
 4 4                                                           رفك  رلة ى ديةلفي اى درثلفاى تح ت   هيسة در ير، درف لهت ى. - 5
 4 4                                                     اللث  الر درفىلفت  د لختدم درة ى ديةلفي اى درثلفاى.  - 6
ة ي لختدم درة ى ديةلفي اى درثلفاى  ب طلبل . - 7  5 4 ُ  ُ   و                                           ُ  ُلىتو
 4 4         درثلفاى.                               رىجبن  د لختدم درة ى ديةلفي اى  - 8
                                 ً        ًّ                         دداوح  درفىلددم بىددت  لددثة وةتددزة ت تتددًثد ارجيماًّددي الددر طلبلدد  بىددت د دددلختدم  - 9

                         درة ى ديةلفي اى درثلفاى.
4 5 

ددددد  حلدددددر بىدددددت تولددددد  درة دددددى  -  10                             ُ   و                      دددددل ةر  هددددديسة در يرددددد،  ددددد    دددددلوى ُ ح و
                   ديةلفي اى درثلفاى.

3 3 

 43 39 ال ج وع
ط ال اج ت  4.3 3.9                تتوس  

 ةــاعيـاالجتمة ــالحيـج الصـائـــنت

(  لو وح   سدت درفىلفلت  الر   ادي  در دوحاى ديةلفي ادى، ولدت مل دا 5 وضوح  درجتو    
(، ويت  ذردك الدر  ود ةلهدي 5(     3.9( بفلو وح   50(     39   ى د لجيبي  درفىلفى دألورر  

دي درفىلفدى درثي ادى  بت ند ل درة ى ديةلفي ادى درثلفادى. ا   دتة وسضيهي ا  ت تخُّ ا د دلجيبيتهي درفود ةدى بشوح
 (.5(     4.3( بفلو وح   50(     43رلل تخُّل، متسةى  
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 جـــائــة النتـــاقشــــمن
تشتث درنليئج ارر االث درة ى ديةلفي اى درثلفاى متسةي   لفيوتى مت  درفشيسلت ، ولت مت نا  

م تلددك درنلدديئج  ددي توصددلا ردد  درتسد ددي  درلدديبب. اذ تددتاهددي و ددت  درفل تددث اولددى وظافا ددى ارجيما ددى متن
ديبةى درلدد  تنيوردا تىلددام در ل دى ذوي دضدد ثد  طادف درلوحددت بيرة دى ديةلفي اددى درثلفادى وتلفددق  ،در  

د ي  مدت   ثحلدى واخدثى  ىهي  دي لدين درُفشديسم ((Ashmeade, 2016   دستفيع   د ى درفلو وح . ورفو
درفشديسلى  ديسة  دب   لديئجتلفدق تحلتدل درباي دي ،  د     ابحيث ت ي ام درحيرى درودحتة وحتة   دلةلى 

دددلا اردددر   لاجدددى رللدددك   ثحلدددى درل دددتخُّلودستفددديع   دددلودهي  ددد   درباي دددي ت ددديسع دتجدددي   لددديئج دسد دددى توصو
وتدتافهي دسد دى اخدثى  لجدا اد  د ل دي  درفشديسلت  ، (Boşnak & Turhan, 2020) درة دى

 (. Almutlaq & Martella, 2018   هيسة درثنيت ودحلفيظهم مهي
ت  ورتدددت و ددديسة  ددد  حتددده درف دددلوى وديتجدددي   ًىدددي  ددد  ةفادددب  ثدحدددل تلةددديس   لددديئج درُفشددديسلا  

( الدددر 81-80درل دددفام، و ددد  درفحلفدددل ان ذردددك ب دددب، تةددديس  دسةدددى ذلددديئهم درلددد  تةدددب  دددي مدددت   
ج   اددي   ددلي فوسد متناددى  دد    ددخل  درخي  ددى،  ددي ر ددنفهم ارددر درف ددى درحترددى. وانددت  ةدديس لهم منلدديئ

درفشيسلى ةود  لضد  تدت     دلوى  ثحلدى درخد  درةيادتي ردت هي ودتجيههدي، اذ تةدب دسةدى ذليئهدي  د  
(. ورىدل ذردك  دتام ان  هديسة درلىدثر الدر درفشدياث تلدأالث 57  ى دئايلى درف ثي دى در  دا ى متسةدى  

( 2019 لفدق  دب دسد دى  دو    دي (. Salomone et al., 2019رلفشديسلت   بيرف دلوى درفىث د  
   ان  كو ي    ثيى درىةل تلأالث متسةى درذليت، ويخلل     ان درةتسة درفىثةا ى رم ت الث  د  تفيادل 

. ورفودي لي دا درفشديسلى ةدود (Smith et al., 2020)درُفشديسلت   دب درة دج ديةلفي ادى درثلفادى 
ارددر  ددي ُذ ددث  اددمهددي دأللددل متددنهم، ولددت رىددزى ذرددك اي ان  ا ثددث درفشدديسلت  لددثدتة رففددثدد  درة ددج 

 ددلًفي، ويتافدد  ان درفشدديسلى  دديسة رددم تةددثا درة ددج ور نهددي اظهددث  دتجيًهددي و  ددلوى  ثتفًىددي و وسيددى 
 رلأالتث درل تخُّل.

                                            ً                  ددددب دسد ددددى ا دددديس  ارددددر ان درفشدددديسلت  اظهددددثود تددددتدخًو رففددددي ام درفشددددياث         درتسد ددددى       وتلفددددق  
(Mammad & Touhami, 2018)،   يسة وورتددت  ددي مددت                        ُ          ةددت تددتدخلا د ددلجيبي  درُفشدديسلت   دد                 

ددي    ،                                                                        درحددزن ودرخددور، ولددت رىددزى ذرددك ارددر ان درففهددو ت  رهفددي د فىددي   شددلثم وهددو در كدديت       شددياث       ا  
                                    ددد   ثحلدددى درخددد  درةيادددتي و تدردددى  ثحلدددى                شدددياث درحدددزن                     دلل دددث  اةيبيتهدددي الدددر              درفشددديسلى ةدددود 
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ً  ا ثددث ارفددى ووضددوًحي           درحددزن  بددتو     ألن              ، و دد  درفحلفددل       ُّ درل ددتخُّل سد ددى درتسد ددي  درلدد  وتددتام  لدديئج درت.               
  (Brooks, 2020; Mammad& Touhami, 2018  االث درلةناى    ت فاى درفشياثاوضحا 

 ددددب  -ذد  تىدددديمتث دروةدددد -هددددي توضدددد  تفياددددل درشخ دددداي  در ثتو اددددى ويفكدددد  اسةدددديع ذرددددك ارددددر ا   
 درن وص درة  اى درفتافى بيألصود    ي  و ث صوسة ُ حب ى و ل ي لى ا  درفول .

درتسد دددى  دددي توصدددلا رددد  درتسد دددي  درلددد  هدددت ا اردددر دحلفددديا درفشددديسلت  بدددأالث درة دددى تدددتام  
ديةلفي اددى درثلفادددى، وتلفدددق  ددد  ان  درفشدديسلت  رفكدددنهم تح دددت  درفهددديسة انددت  ةيس لهدددي منلددديئج درخددد  

%(،  لفًةي  ب دسد دى مو دنيم وتوسهدين 50دحلف  درفشيسلون بيرفهيسة دحلفيًظي  لجيوز   درةياتي، اذ
Boşnak & Turhan (2020)  درلدد  دحددلف  درفشدديسلون  تهددي بفهدديسة درل ىدد،  ددب الددثد هم من دد ى

%(، وتلفدق  ددب دسد دى اخددثى دحدلف   شدديسلوهي بير دلولاي  ديةلفي اددى من د ى تلددثدو   دي مددت  100 
 63%-75  )%Ashmeade, 2016 ودحلف ددددددود ارًضددددددي بفهدددددديسة درثندددددديت ررخددددددثي  من ددددددد ى .) 
 40-80 )%Almutlaq& Martella, 2018))ديحلفدددديا  رفكددددنهم ر هددددث ان  درفشددديسلت  . ولدددت

 د ل ددديمهم ددد   ويفكددد  اسةياددد  اردددر ان رهدددي االدددًثد، بيرفهددديسد  درلددد  د ل دددبوهي بيرة دددى ديةلفي ادددى درثلفادددى
و دددب ذردددك  ددد  درففكددد  ان رحلددديةود اردددر  (.More, 2008  ددد   ن ودحدددت   ىلو دددي   دددفعاى و  دددثيى

 ث ةل ي   لليراى، و   الوما لتستهم الر ديحلفيا ب  من  ى ايراى. ةل ي  ا ثث ئتةين درهتر    الو

تشددتث  لدديئج در ددوحاى ديةلفي اددى  دد  درتسد ددى ارددر  سدت ارجيما ددى رفىلفلدد  درفشدديسلت  تجددي   
ل درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى، ويلفددق  ددب   سدت اورادديت ا ددوس در ل ددى ذوي دضدد ثد  طاددف درلوحددت ت ددتخُّ

دتفةدا  سدت درفىلفلدت   دب . و (Ashmeade, 2016)ألمنديئهم  در لولاي  درفثلو ى   زييدتهي رن  ى 
 ي ةيت    دسد ى ا يد  ىلفوهي ا د   د  درفةبدو  دةلفي ًادي دردلىلم بيرجهديز درلدوح   د  درفتس دى  ألن 

(. و ديرثلم Almutlaq &Martella, 2018درفشديسلت  امدتود د دلفليًاي بيرة دج درفىثوضدى بد   
ىتنلت   ي مدت  درفىلفدي   د  درتسد دى درحيرادى ودرفشديسلت   د  دسد دى مو دنيم وتوسهدين    دخلور در

 2020 )Boşnak and Turhan  اي ا هفدي  لفةدين  د  تفضدتل درة دى ديةلفي ادى درثلفادى، ولدت
دددث بيحلودئهدددي الدددر  ا هدددي لدددت ي تلدددأالث بجدددودة لدددثدتة درفىلدددم   دددي رىنددد  كلو دددى و ةدددثوتة،   دددوص رف و

  ، لي ش ير   ب در ل ى. وظثو      در 
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حة ةددا درتسد ددى    ددثد  ةددودة ابحدديث ت ددي ام درحيرددى درودحددتة، درلدد  وضددىهي  ثلددز ت دديد   
دد  الددم  تةددترفهي  What Works Clearinghouse (WWC)درفىلو ددي   رلةددويم درل ددتخُّو  و ح

: ت بتدق درتسد دى رلف   ي  درلىلافاى بيال يسهي  فيس ي    لنتة اردر دربدثدهت ، و د  تلدك درف  دثد 
الددر الوالددى  شدديسلت   ددي ُرفثوحددل حددًتد اد ددر  دد  ت ددفام درلة دد  درفلىددتد، وتوالتددق دتفدديا درفوح ددت ، 
و  ددد ى در دددو ى دئةثدئادددى ئةدددثدتد  درل دددتخُّل، وقادددي  در دددوحاى ديةلفي ادددى رلة دددى ديةلفي ادددى 

دتا دردتدخل . وتوضدا  حجدم االدث درل د تخُّل بح دي    د ى تدتدخل درثلفا ى، وض   بىدض  هدتدد  در وح
درباي ي  مت   ثدحل درل فام. وتوالتق   لوى ودتجي  درباي ي  و وسيى تأالتث درل تخُّل. وتحت ت در ثور 

يرل تتث درففديةع  د  لددرل  اظهث  تهي  يالتل ، لدذرك در دثور درلد  تىث ضدا اردر اود دل خيسةادى، 
 (.Kratochwill et al., 2010احتى درفثدحل  

او در دثور  ،او درفنهج ،ُتفًث بىض درفحتدد  الر درتسد ي  ب ب، خ يئج درل فام 
در يسئى درل  لت ت الث الر درنليئج، و نهي:  ا( زييدة غاي  درفشيسلت ، اذ ت ت، لل ُ شيسم رفدتة ي 

ردك ادى اردر ح دو  تةل ا   د ىى اردر اشدثة ارديم خدو   لدثة ت بتدق درتسد دى، و د  درفحلفدل ان ذ
دئةديزد  درف وردى درف دلفثة  د   و  (  %(40درفشيسم ورتت الر الوث د لجيبي   لليرادى من د ى  

( ت ي   خ يئج درفشيسلت   د  جا بوع ارر ا بوات ،  ي لت ت ب،    ت يات اولي  درجل ي   و 
د لةدددي    د(و  دسةدددى دردددذليت ب دددب، للدددى ادددتدهم  اذ رىدددت احدددت درةتدددود درلددد   ثضدددلهي ةيئحدددى لوسو دددي

درفشدديسلى ةددود  دد   نزرهددي،  دددي لددت ادى ارددر د خفدديً   ددد ى د ددلجيبيتهي  هيرددى  ثحلددى درل دددتخُّل واو  
ةل ى     ثحلى ديحلفيا، وحتث ذرك    لث   هيرى درف ل درتسد   درثدي  ،  دي دضد ث اردر اخدذ 

رل ددتخُّل وةل ددى  خددث اس ددب ةل ددي  رللددك درفشدديسلى  دد  دأل ددبوع  ف دد ، وهدد  الددوث ةل ددي  رفثحلددى د
رفثحلدددى ديحلفددديا. واندددت متدردددى او  ا دددبوع  ددد  درف دددل درتسد ددد  درثيرددده اخدددذ  ةل دددل  ديحلفددديا 

( تىل دم درفشديسلت  تحدا ا دثدر در يحثدى دألوردر، هدد   ودرفل  اى رهي، رللحةق  د  االدث درفل تدث دردتختل
دهلفدي هم و  ديدستهم ثلفادى ديةلفي ادى در ي لت رىند  ا  هدي ردم تلحةدق  د  ا كي ادى ان تحدوز درة دج 

  رو لفيع رهي و شيهتتهي.
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 اتــــــــوصيــــالت
                                                                            اظهددث   لدديئج درتسد ددى االددث درة ددى ديةلفي اددى درثلفاددى  دد  د ل ددي  در ل ددى ذوي دضدد ثد  

   حده       ا(                                                                              طاف درلوحت  هيسة درلىثر الدر درفشدياث وديحلفديا مهدي، والاد   وصد  در يحثدين بديآلت :
                                                              رة ى ديةلفي اى درثلفادى  د  تدتسيس در ل دى ذوي دضد ثد  طادف درلوحدت                        درفىلفت  الر د لختدم د

               و لخ  ددد  تةنادددي    -                 دضددد ثد  طادددف درلوحدددت-                                         و  ( درلىددديون  دددي مدددت   ىلفددد  درلث ادددى درخيصدددى 
                      رةددتم در يحثددين  ةلثحددي         ددذرك                    ح                                     درلىلددام  دد  ت ددفام لح ددج دةلفي اددى سلفاددى و ددق  ىددي تث تىلافاددى.

  -                 دضددد ثد  طادددف درلوحدددت-                              د  نهدددي  ددد   جدددي  درلث ادددى درخيصدددى                                 بحثا دددى رتسد دددي    دددلةبلاى لدددت ر دددلفي
ل  درة دى ديةلفي ادى دروسقادى       ا(        و نهي:                                                      ُّ                           اةثدت دسد ى تجثيبا ى مل فام درىوةي  درفلنيو ى مدت  تدتخُّ

                                                                                         ودرة ى ديةلفي اى درثلفاى  و  ( ااديدة ت بتدق درتسد دى  د  اس دب مت دي   كي ادى  خللفدى  يال يسهدي 
                                                                          درف لنتة ارر دربدثدهت   و ج( اةدثدت دسد دى اد  درلحدتري  درلد  تودةد  در ل دى ذوي                احتى درففيس ي  

                                                                   دض ثد  طاف درلوحت    درلىثر الر درفشياث    وةهى   ث اورايت ا وسهم.
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 عــــــراجـــامل ةـــائمـــق

 أواًل: املـــراجـــــع العــــربيــــــة:

              ت دددي ام درحيردددى (. 2020                   و تلتنج دددل ،  لددداكس                                            او تدددل، سو دددث ،  كدددتو تل، ةدددون، ةتن ددد ،  لاددديم، 
م،  .   ،              مندتس درىلتبد                                         درودحتة    دربت دي  درلث ويدى ودرفجلفعادى                      (. ددس درني دث دردتور   2ُ    ح     ُ لدثةح

     (.    2011 ُ                        ُ شث درىفل دألصل     ايم 

                                     دأل دددس ودرخ ددديئج ودئ دددلثدتاجاي  درفيالدددى  -                   دضددد ثدبي  طادددف درلوحدددت   (.     2018              موتدددا، ا ي دددتد  
م(. ددس درف ث  ُ شث درىفل دألصل     ايم     (.    2011               ُ    ح               ُ                        لير، درحايسى، ُ لثةح

ى   (.     2021                           ةون، دد تز، ودو ي،  تثتنز                    .  احفدت درلفافد ،                                         نيهج در حه ودرلةويم    درلث اى درخيص 
م(. ددس ةي ىى درفلك  ىود رلنشث.  ُ شث درىفل دألصل     ايم     (.    2004ُ    ح                                 ُ                       ُ لثةح

االث درة ى ديةلفي اى درثلفاى    د ل ي  در ل دى ذوي (. 2022 ي ز  درحيسال ، خلود، و ىيةتن ، 
وس دديرى  ية ددلتث لتددث  دضدد ثد  طاددف درلوحددت  هدديسة درلىددثر الددر  فهددوم بىددض درفشددياث

  نشوسة[. ةي ىى ةتة.
                                             (. دللدددثد   فدددوذج ت دددفام تىلافددد   لني ددد،  دددب خ ددديئج     2016                               درحث ددد ، ا ندددين، ودرحجددداون،  حفدددت  

                          رلحت دت  ىدي تث ت دفام درة دج  ADDIE                       درلوحت  ىلفت الر  فوذج                      درفلىلفت  ذوي دض ثد 
ى ودرلأهتل،                                درلىلافاى ديةلفي اى دير لثو اى.     .    115-  79   (،   15     4                                 جلى درلث اى درخيص 

         ة وادددي  -                                                   (. االدددث دخددلور  فدد  ادددًث درة ددى درثلفاددى  درلوحدددي  درة  دداى    2017           خلتددل، ا ددل  
                                          جديم  ردتى تو تدذ ذوي دئايلدى درىةلادى در  دا ى                                       درفتت و( الر تنفاى دئدسدم ديةلفيا  دئر

    .    34- 1  (،  31   ،                                 ت نوروةاي درلث اى: دسد ي  و حوث             بف و  درت ج. 
                                           (. زييدة درفهيسد  ديةلفي اى   دوسة درتو دثي،     2021                                           درو و،  و اكي، ويلون، لتل ، وويث ، بيس ثد  

م(.  ددددد  ددسرتنددددد  متث تدددددث و و اكدددددي درو دددددو  ُ حدددددثسدن(.                سيس در دددددو  ذوي        درتدددددل تدددددتُ    ح                                     ُ         ُ لدددددثةح
                                ُ          (. ددس ةي ىى درفلك  ىود رلنشدث.  ُ شدث درىفدل   95-  79           درلوحت  ص ص             دض ثدبي  طاف 
    (.     2013             دألصل     ايم 

ل. -درفددتخل ارددر دضدد ثد  طاددف درلوحددت(. 2018درددزدسع،  دديرف    درففددي ام دأل ي ددا ى وطددثا درل ددتخُّ
 ددس درف ث. (.5  .
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                                                                (. االث د لختدم درة ى درثلفاى  د  تنفادى بىدض درفهديسد  درحايتادى ردتى     2020                   ابت درىزيز،  حفود  
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