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التعليم د تفر بمبدأ واملعلمات ن املعلم وتطبيق و معرفة ومستو ى
ت الكو بدولة اصة ا بية ال س بمدا التوحد رألطفال  

القالف جاسم الع*بدر سالم نوف و، الس جاسم حامد   ي،

يئـــة ال ساســـية، بيـــة ال ليـــة اصـــة، ا بيـــة ال ب،قـــسم والتـــد التطبيقـــي للتعلـــيم رالعامـــة
ت الكو   دولة

  dr.b.alqallaf@hotmail.com: البرید االلكتروني*
  :املستخلص 

طفال عليم ن العامل واملعلمات ن املعلم و مستو من التحقق إ اسة الد ذه ىس ر
مدا التوحد، طةيذو ا و التعليم د تفر مبدأ نحو ت، و ال بدولة اصة ا بية ال رس

والتطبيق، الو مدى لقياس بانة، اس ل ش ع خاص مقياس استخدم الفردية، ة بو ُال

من و تت عينة خالل من وذلك واملعلمات، ن املعلم عند املعرفة متغ لقياس تحصي نواختبار
أصل9 من ن، بيةًمعلما23معلم ال مداس التوحد، ذو من طفال عليم يعمل

التوحدي السلوك سة مد حالة اس د ت اخت كذلك ت، و ال دولة اصة را ر
ما: َ إحدا

ذو من طالب خر و مرتفعة، سية مد ات قد م لد ممن سيط، ال التوحد ذو من يطالب ري ر َّ

من سية مد ات قد م لد ممن الشديد، رالتوحد ٌر ُ مبدأَّ تطبيق مستو من للتحقق وذلك ىخفضة؛
حيث من االت؛ ا ذه معل من التعليم د س،: تفر الدر تخطيط وآلية س، التد وطر ر ق

مقابالت إجراء خالل من وذلك التقييم، وآلية املستخدم، واملن م، ل املقدمة شطة و
سية املد الوثائق ملحتو وتحليل ية، عي ومالحظة رصية، ا. ى ندلت املعلم أن ع لنتائج

د تفر ملبدأ م تطبيق مستو أما التعليم، د تفر مبدأ تجاه مرتفع و م لد ىواملعلمات،
ضعيفة انت الفردية ة بو ال طة ا بأسس م معرف نما ب متوسطا، ان فقد التعليم

ً
كذلك. 

ا ع عتمد التوحد ذو أطفال عليم عملية آلية أن ع النتائج نالكيدلت وأن ات
معتمدة فردية ة و تر خطة توجد ال وأنھ للطلبة املقدمة التعليم اتيجيات اس ا كب ا ًشا ً

بع َت َّ خاصة. ُ ات دو تقديم وكذلك العلمية، ا بأسس ة بو ال طة ا باستخدام اسة الد رأوصت ِ
ُ ُ

ر
مع مستو لرفع وذلك التوحد، ذو طفال بتعليم ن املعني ن ىللمعلم دافي وأ بأسس م رف

الفردية ة بو ال طة   .ا

املفتاحية لمات حتياجات:ال ذو التوحد، أطفال الفردية، ة بو ال طة ا التعليم، د يتفر
ت و ال دولة اصة،   .ا
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The Teachers’ Level of Knowledge, Awareness and 
Application of the Principles of Individualized 
Instruction among Autistic Children in Special 

Education Schools in the State of Kuwait 

Bader Jassim Alqallaf*, Hamed Jassim Alsahou, Nouf Salem 
Alenezi  
Department of Special Education, Faculty of Basic 
Education, PAAET, Kuwait. 
*Email : dr.b.alqallaf@hotmail.com  

ABSTRACT 
The present study aimed to verify the level of awareness of the 
teachers working in the field of educating autistic children in the State 
of Kuwait in order to strengthen the principles of individulaized 
instruction and the extent of their knowledge with the foundations of 
the individual educational plan (IEP). A special scale had been 
developed in the form of a questionnaire and had been administered to 
a sample consisting of 9 teachers out of 23 teachers who are working 
in the field of educating children with autism in the State of Kuwait. 
Two case studies were also selected from the governmental school 
which provides educational services to those children with autism, one 
of them is a student with mild autism and with a high level of school 
abilities and the other is a child with severe  autism with a low level of 
school abilities in order to verify the level of enforcement of the 
individualization of education (i.e., differentiated instruction) that was 
completed by teachers on these cases in terms of teaching methods, the 
mechanism of planning lessons and the activities that were provided to 
them, the used curriculum and the evaluation mechanism. The study 
adopted semi-structered interviews, semi-structured observation and 
analysis of the contents of school documents. The results indicated that 
the teachers have a high level of awareness of the principles of 
individualized instruction and the level of their enforcement of the 
principles of indivdidalized instruction was average, while their 
knowledge of the foundations of indivdidalized instruction was weak. 
The results also indicated that there is no followed approved individual 
educational plan. The research recommended using the individualized 
instruction as well as providing special courses for the involved 
teachers in the education of children with autism in order to raise their 
level of knowledge of the foundations and goals of the individual 
educational plan. 
keywords: Individualization of Education, the Individualized 
Educational Plan, Children with Autism, Students with Special Needs, 
State of Kuwait. 
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  :مقدمة
املعاصر عاملنا داثة ا دخلت أن التطو،عد موجة ةسرأصبحت كب لتدخل،سرعة

ث مس غ بية ال مجال ولعل شر، ال تخدم ال املجاالت والتطوًجميع التقدم ذا ،رمن
والتحوالت ات التغ ذه أبر ولعل املاضية، القليلة السنوات خالل املجال ذا ده ش زالذي

بية ال التعليم؛مجال فلسفة صياغة إعادة حدثت ال وم،تلك مف من التعليم لليتحو
املنغلق ن وانفتاح،التلق ديناميكية أك وم مف التفكًإ ات ا م ع والتطبيق،را التحليل

والنقد تحوال. (Marsh, 2009)والتقييم يكن لم بية ال التحو ذا
ً

يمل استلزًي فقد ذاا، م
ات التغ من جملة ولالتحو تجاه؛ املعلم ليات مسؤ صلب دخلت ال تلك ا م أ ولعل

إذالتعليم التعل؛ د تفر مبدأ جزءيأصبح أساسيًم التعليميةا العملية ت،ا تَّصمُحيث أو زَّجُم
طالب ل ل خاصة عليم قة احتياجاتھ،طر مع يتوافق الفرديةوبما اتھ ورقد قد، تختلفال

طفال ا يتعلم ال قة الطر ن،عن توخر ذا اصةحتياجاتدَّحدُوع ا لالفردية ب
تصاغثم،طفل

ُ الطفلُ يحتاجھ ما ع ية مب معينة داف برامجو،أ وجود ستوجب ذا
فرديةو،خاصة علم ع؛قطر طفل ل ل اصة ا داف ذه مي(. حدةلتحقيق زالعا

او و   ). 2016يرا
ما ا التعليم نظرة لتتحدى جاءت التعليم الفردية النظرة تمام،ذه ا عطي ال اًوال

الفرديةًكب قات للفر سة،وا متجا مجاميع عن ة عبا م أ ع لألطفال تنظر ا أن،رولك يمكن
موحدَّقدُت جم ل ش م ل التعليمية العملية عو،م ية مب عليمية داف ةأ العمر ،املرحلة

بدال
ً

للطفل الفردية حتياجات ع ية املب التعليمية داف ث ،من ومن
َ

خاللَّتتحققَّم من
جماعيةوبرنامج علم بدال،قطر

ً
التعليمالمن الفردية التعلم. قطر ن ب التصادم ذا

اصةوالفردي ا بية ال حقل يتج قد ما ا ال؛التعلم دلت أطفالحيث أن ع قرائن
سة متجا مجاميع سوا ل م اصة ا بية م،ال ا قد يختلفو رولكن التعليميةون م حاجا

جة تحديدو(Vangoidsenhoven et al., 2001)النوعوربالد ب الس ذا أاًل
ُ

دَّرِق تفر مبدأ
مبدأ؛التعليم و لي

ً
ماأساسين الطلبة عليم الرائدة الدو ذولجميع حتياجاتين

اصة املثال.ا يل س قانونَّشر ،فع الية س ومة ا ي،اًعت أن شأنھ الُمن س املدا رلزم
ذو من طلبة ع يتحتو العملحتياجاتي يتم أن اصة اا التعليمَوف د تفر مبدأ ،فق

الفرديةو ة بو ال طة ا مو،تطبيق أولياء مع أ،ناملختصورباملشاركة ذهع تتجدد ن
ر أش ستة ل الفردية طة منانتكذلك. (Alkahtani and Kheirallah, 2016) ا كندا

التعليم د تفر مبدأ تطبيق ت عز ال زالدو عدًوخصوص،ل ما والذي،1996نلقانورإقرا
العام التعليم س مدا اصة ا حتياجات ذو دمج ع رينص ه–والذي،ي س ألزم-ربدو راملدا

ذوب من طفل ل ل الفردية ة بو ال طة ا اصةحتياجاتيتطبيق أيضزنيو. ا منًلندا ا
التعليم د تفر مبدأ دعمت ال الفردية،لالدو ة بو ال طط ا خالل عدًخصوص،من ا

عام ميع ل التعليم لقانو ا ع الدمجو،1989نشر مبدأ طياتھ يحمل مما؛الذي
فرديةاستد ة و تر خطط تحض ع َشرك ،العمل اُ ذاتھو،لف  ،نواملعلمو ،الطالب

ختصاصي اصةوالتواصل،والنطق وواختصاصي ،نالنفسيونوو ا بية ال مو،معلم غ
(Alkahtani and Kheirallah, 2016) .مة م عات شر كذلك يطانية ال املتحدة ِأقرتاململكة

ُ

يطانيةالدليل ال بية ال ة ا لو ي رجرا ق؛ز حيث
ُ

إِّس اصة ا حتياجات ذو طلبة يم
ات مستو امج: ثالثة ال خالل من حاجتھ يفاء اس يمكن الذي املستو و و ىاملستو ل ى

العادية سة املد من عنوان،راملقدمة بـىواملستو،)رمدإجراء(تحت س ي جراء(الثا
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ضا لمو،مكثفإجراءوو،)راملد الذين الطلبة ؤالء ل سة املد ا توفر مكثفة ررامج
مستو املقدمة دمات ا من املد(ىستفيدوا و)رجراء خ، ،)حالة(ووىاملستو

املستوو ُذا املستوى املقدمة دمات ا من ستفيدوا لم الذين الطلبة ؤالء ل فقط ىعطى
ي ضاج(الثا املد بتطبيق). رراء ا جميع س املدا تلزم بية ال ة ا و أن بالذكر دير را ر ز

الطلبة جميع ع الفردية ة بو ال طة مستوًابتداء ،ا ضا(ىمن املد فما) رجراء
  .(Alkahtani and Kheirallah, 2016)قفو

ية الغر الدو ع يقتصر لم التعليم د تفر مبدأ العالم،لتطبيق إ وصل قد صداه ولكن
ي السعودية،العر ية العر اململكة ذه طة،ف ا مبدأ لتفعيل فعلية خطوات أخذت قد

الفردية ة بو قم،ال قانو ع شر خالل رمن وجوبو،2002لعام1674/27ن ع ينص الذي
اصة ا حتياجات ذو من ص ل ل الفردية ة بو ال طة ا مبجم،يتطبيق فئا يع

قم.املختلفة بند جاء ذاتھ85و84روقد القانو د،نمن تفر مبدأ مية أ ع أكد حيث
اصةو،التعليم ا بية ال مجال ستوح،تطبيقھ

َ ْ ُ
ن للمتعلم اصة ا اجات روتطو ،ا َّ ُ

املمكن القدر العدالةو.إ مبدأ ع ذاتھ القانو أكد قال؛املساواةونقد خاللإنھ حيث من
أن يمكن الفردية ة بو ال طة َّتقدما عليمُ لذويخدمات أفضل اصةحتياجاتية ،ا

مو عليم عملية اءأسوة ،ضمان سو ذا.(Alkahtani and Kheirallah, 2016) بالطالب ل
الية ا اسة الد التمعرفةإ رس بطلبة اصة ا س املدا إحدى املقدمة دمات وحدرا

التوحدي( السلوك سة ن–رمد لألطفال،)بن املقدمة التعليمية امج ال حيث مدىو،من
التعليم د تفر بمبدأ ا ام املقدمةو.ال س التد طر من التحقق ذلك رتضمن شطةو،ق

الفرديةو،الفصلية ة بو ال طة ل م تطبيق املقدمةو،مدى التعليمية امج ال منما لألطفال
ال شديد توحديذو توحد م لد شطة،ممن باأل نة املقدمةورمقا التعليمية امج منال لألطفال

طبيعية عقلية ات وقد سيط ال التوحد رذو  .عاليةأوي
لة اسةمش  :رالد

َعد اُ عل يقوم ال ائز الر من ة رك التعليم د تفر اصةمبدأ ا حتياجات ذو ؛يعليم
اصفلسفةإنحيث ا بية غ عتمدةال مجموعة م املجال ذا الطلبة أن ع

سة متباينةووذ،متجا ات أن،متنوعةومختلفةورقد يمكن َّتلال حتياجاتُ َيتعاملأو،ذه ُ

موحدة واحدة قة بطر ات القد ذه ميعورمع ا ع دو،معممة تفر ناك و ي أن بد ال نلكن
بل التعليم، عامالإنعملية

ً
اصةم ا بية ال مجال يد ا نجاز عوامل ع،ن عتمد

واملعلمات،وتطبيقمعرفةمدى ن التعليماملعلم د تفر ملبدأ القطاع قدو،ذا الذي
تطبيقاتھ الفرديةتتجسد ة بو ال طة ثم، ).Abbas) 2014ا َّمن َ

أن بد ال معرفةان يتم
د تفر خاللھ من يتم الذي تاملدى و ال بدولة اصة ا بية ال س مدا اًخصوصو،رالتعليم

ت داخلية الئحة أو سيا قانو أو قرار أي يوجد ال ُأنھ سن املدا نورلزم طةباملعلم ا تطبيق
الفردية ة بو اصة،ال ا بية ال س أيضو،رمدا يتضمن الـًذلك ا،مادة72ا إل تطر قال

لم،2010/8نقانو مادةتكنحيث أي بتطبيقناك ة ا الو تلزم رقانونية ططز ةا بو ال
،(الفردية و ال مة   ). 2010مجلس

الئحةإن وجود تفاوتعدم يخلق قد التعليماًقانونية د تفر مبدأ ترجمة،تطبيق أن ذلك
الفردية ة بو ال طة ا تطبيق خالل من إال و ت ال املبدأ ناء ،نذا املًو ذه الع ان ؤشرات
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أن قُيبد
َ

وميةَّي ا اصة ا بية ال س مدا حقل التعليم د تفر مبدأ تطبيق مدى رم
ت و أن. ال عتبار ن ع خذ اسةمع الد جزءرذه أكو بح ع مشر ِغطيتحيث؛ومن

ّ ُ

ت و ال دولة بية ال ة ا لو عة التا اصة ا بية ال س مدا رجميع ا،زر خالل الكمن ،مل
و مدى لقياس يان است واملعلمات،معرفةوتطبيقوباستخدام ن التعليماملعلم د تفر ،ملبدأ

الفردية،و ة بو ال طة الية َّنلكا ا اسة التركزسوفرالد الكيفية َّيطبقع اُ خالل من
التعليم د تفر اصةإحدىمبدأ ا بية ال س الك،رمدا البحوث أن غطيذلك ال قد مية

الكيفية جوانب التعليمو،ليةو،عض د تفر مبدأ تطبيق عملية تؤثر ال العوامل ية ،ما
الفردية،و ة بو ال طة ثما َّومن َ

الفراغات أحد ذلك لموان ال البحثية ل غطاملشا
َّ ُ

ح
تعليھو،ن ِبن

يةوفكرةُ اليةمن ا اسة   .رالد

اسأسئلة   :ةرالد
طة -1 ا بأسس ت و ال التوحدي السلوك سة مد واملعلمات ن املعلم معرفة مدى رما

الفردية؟ ة بو  ال
مدى -2 واملعلماتما ن املعلم التعليمو د تفر التوحديبمبدأ السلوك سة رمد

ت؟ و ال  دولة
سة -3 مد واملعلمات ن املعلم قبل من التعليم، د تفر مبدأ تطبيق مدى السلوكرما

ت؟ و ال دولة  التوحدي
اختالفات -4 توجد املقدمل املد اتل راملن قد م لد ممن الشديد، التوحد رذو ي

نة مقا منخفضة، سية مد
ً

ر سيط،باملنر ال التوحد ذو من لطالب املقدم ياملد ر
مرتفعة؟ سية مد ات قد م لد رممن  ر

املستخدمة -5 س التد طر اختالفات توجد رل التوحدق ذو من طالب يلتعليم
املستخدمة س التد بطر نة مقا منخفضة، سية مد ات قد م لد ممن رالشديد، ر ر قر

ً

مرتفعة؟ سية مد ات قد م لد ممن سيط، ال التوحد ذو من طالب رلتعليم ر  ي
ات -6 قد م لد ممن سيط، ال التوحد ذو من لطالب فردية ة و تر خطة توجد رل ي

ا عن تختلف مرتفعة، سية الشديد،رمد التوحد ذو من لطالب الفردية ة بو ال يطة
منخفضة؟ سية مد ات قد م لد رممن   ر

اسة الد داف  :رأ

و -1 مستو ع واملعلمات،ىالتعرف ن التوحـداملعلم ذو من طفال عليم ن يالعامل
النوعية، بية ال س التعليمرمدا د تفر   .ملبدأ

مــــستو -2 ــــ ع وتطبيــــقىالتعــــرف ن ذواملعلمــــات،املعلمــــ مــــن طفــــال علــــيم ــــ ن يالعــــامل
بيةالتوحد ال س التعليمالنوعية،رمدا د تفر   .ملبدأ

معرفــــة -3 مــــستو ــــ ع واملعلمــــات،ىالتعــــرف ن ذواملعلمــــ مــــن طفــــال علــــيم ــــ ن يالعــــامل
بيةالتوحد ال س الفرديةالنوعية،رمدا ة بو ال طة ا    .ألسس

الــــذ -4 املــــدى ــــ ع التوحــــدَّطبــــُييالتعــــرف ذو مــــن طالــــب ــــ ع التعلــــيم ــــد تفر مبــــدأ فيــــھ يق
ــــسيط عاليــــةوذي ،ال ســــية مد ات رقــــد الــــتعلم،ر اتيجيات اســــ حيــــث املقــــدمو،مــــن ،املــــن

سيةو املد التقييمو،رشطة  .قطر
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الــــذي -5 املــــدى ــــ ع التوحــــدَّطبــــُيالتعــــرف ذو مــــن طالــــب ــــ ع التعلــــيم ــــد تفر مبــــدأ فيــــھ يق
اوذي ،الشديد منخفـضةرقد سـية مد الـتعلم،رت اتيجيات اسـ حيـث املقـدم،مـن ،واملـن

سية املد شطة التقييم،رو   .قوطر

مية اسةأ  :رالد
اســـةتكمـــن          الد ـــذه ميـــة التوحـــدرأ ذو أطفـــال علـــيم ـــ ع الـــضوء ـــسليطھ ٍكفئـــة،يـــ

أن ــــا خالل مــــن التعلــــيمَّقــــيُييمكــــن ــــد تفر مبـــــدأ تطبيــــق مــــستو ثــــم ،ىم َّومــــن َ
ـــــدإبــــراز تفر ميــــة أ

ـــت و ال دولــة ـــ ــ التعلي النـــو القطــاع ـــ حقـــلًأيــضو،التعلــيم ـــ ــ العل البحـــث مجــال ـــ ا
اصة ا بية الفائدة؛ال تتمثل عنقاطالحيث   :تيةر

املتوقـــــ -1 مـــــن
َّ

اســـــة الد ـــــذه مـــــن ـــــستفيد أن برع املعنيـــــو ناملعلمـــــو ذون مـــــن طفـــــال يتعلـــــيم
و إنحيث؛التوحد مستو من ترفع قد اسة الد ذه ىنتائج واملعلمـات،ر ن تجـاه،املعلم

التوحد ذو من طفال عليم آلية يالقصو ثم ،ر َّومن َ
القصو ذا  .إصالحھورسد

املتوقـــــ -2 مـــــن
َّ

ـــــ ع ن القـــــائم ن املـــــوج تفيـــــد أن اســـــة الد ـــــذه مـــــن العمليــــــةشـــــرافرع ـــــ ع
ا،التعليمية يقدم التوحدطفمعلموال ذو من  يال

توقـــــــُي -3
َّ

اســـــــة الد ـــــــذه مـــــــن الـــــــتعلمأنرع اتيجيات اســـــــ املقـــــــدم،تقـــــــيم ــــــــشطة،واملـــــــن و
التوحد ذو من لألطفال املقدمة اصة ا سية ياملد  .ر

املتوقـــ -4 مـــن
َّ

اســـ الد ـــذه مـــن ِتقـــدأنةرع
وَمّ املنـــا لقطـــاع ـــفائـــدة بيـــة ال ة ا و ـــ امج ـــ رال ز

ـــــت و ال ـــــ؛دولـــــة إ ـــــس احيـــــث املنـــــا التوحـــــدتقيـــــيم لطـــــالب املقدمـــــة ـــــة بو مـــــدىو،ل
التعليم د تفر مبدأ مع ا  .توافق

املتوقــ -5 مــن
َّ

اســة الد ـــذه مــن مجـــالأنرع ــ ن للبــاحث فائـــدة ذوتقــدم مـــن طفــال يعلــيم
خاص ل ش مجال،التوحد بيةأو يال العر والوطن ت و ال عام ل ش اصة  .ا

اسة الد   :رحدود

ي            فيما اسة الد حدود   : رتتمثل

املوضــوعية -1 ــدود ــ: ا و ــدمــدى تفر مبــدأ وتطبيــق ــم عــادهوف وأ ــ،التعلــيم معل قبــل مــن
التوحدو ذو الطلبة  .يمعلمات

ة -2 ــشر ال ــدود صــغ: ا مــنعينــة ــو تت ن9نة أصــلومعلمــاتمعلمــ حالــةو،23مــن اســة رد
طالب من ونة التوحدَم ذو من   .ين

د -3 انيةا امل اسة: ود الد ت رأجر
ُ

خاصة واحدة سة التوحـدبرمد ذو من طفال ،يتعليم
اصةو ا بية ال ة ا لو عة التا الوحيدة ومية ا سة راملد التوحدبزر ذو طفال يتعليم

ت و ال  .دولة
الزمانيــــــة -4 ــــــدود ــــــ: ا ا الد الفــــــصل خــــــالل اســــــة الد رنفــــــذت ر

َ
ِ
ّ يُ ــــــالثــــــا ا الد -2019رللعــــــام

 .م2020
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اسة الد ات  :رمصط

التعليم - د ضم"و :تفر و حدة، ع خاصة احتياجات ذو طفل ل ل خاص اج م ر تطو
التعليمية الداف ساليب داف،و تلك لتحقيق ا استخدام تم الس واملعاي

الطفل أداء فاعلية ع كم ل ا اعتماد تم مي، (."س العا ي، ا و زا   )49: 2016ر

ةا - بو ال ا Individual Educational Plan (IEP) :الفرديةطة ن، (عرف  :2004وار
33 .Cited inي،خ القحطا ا) 2017هللا، ة"بأ مكتو احتياجات،وثيقة واقع عن ع

ت وكيف اصة، وا دة الفر التلميذ؟َّحدُالتلميذ برنامج يم الذي وما حتياجات؟ تلك د
س أخرَّفنُوكيف ة عبا و اص؟ ا نامج ال ىذ َعدر تلميذُ ل ل فردي من ذوبمثابة يمن

اصةحتياجات ي،ا لھَّصمُوالذي خاص ل ش ة،م بو ال احتياجاتھ يقابل ي وفق،ل
معينة محددة،معاي منية ة ف ع"زو كذلك عنعتفِّرُ، ة عبا ا مكتوب"  :رأ تفصيل

التعليم دمات ا ل طالب،يةل ل ل الفردية حتياجات ا تتطل ال املساندة دمات وا
اصة ا حتياجات طالب اصة،من ا بية ال معلم ا ادرنواملتعاونو ،يضع ال من معھ

سرة و إجرا،راملد يصعد ال املناسبوء م  Kamens ،2004 Cited in" (نَالتقو
د، مؤ   .)2013حميدي،

التوحد - وفاء،يالشام(عرف:اضطراب النمو"وھبأنالتوحد) 2004، اضطراب
ثالث،العص التطو ع جتماعية: أساسيةمجاالتةريؤثر ات ا وامل ،رالتواصل،

العاملية "".والتخيل ة ال منظمة أنھ أما ع التوحد عرفت عتالالت فقد من طائفة
والتوا جتما السلوك بضعف تتصف وضيقال ما حد إ ة اللغو ات ا وامل رصل

ا بتكرا سم وت املع ص ال ا ينفرد ال شطة و تمام أوجھ ر .رنطاق وتظ
مرحلة التوحد وسنالطفولة،اضطرابات قة املرا ة ف ستمرار إ تميل ا ولك

من. البلوغ سنوات خمس أو عتالالت ر تظ االت ا معظم ذهوتندرج.العمرلو
ضطرابات أعم فئة ضمن املتفشية النمو اضطرابات فئة حاليا عتالالت

ً

ة بال املتعلقة ل واملشا لألمراض الدو ي حصا يف التص والسلوكية النفسية
العاشرة( الطف …املراجعة التوحد قبيل من اعتالالت شمل جامع مصط التوحد

الال غروالتوحد أس مة ومتال ن .زنمطي ب اوح و للغاية متفاوتا الذ داء مستو و و
ً

ى ن
العليا املعرفية ات ا وامل الشديد ختالل باضطرابات .رحالة املصابو اص ي عا نو

واضطراب والقلق كتئاب و الصرع شمل مصاحبة أخر اعتالالت من الغالب ىالتوحد
فرط مع باه ن شانقص  (W.H.O. 2019)" طال

اصة - ا حتياجات الطبي ":يذو الطفل عن يختلف الذي الطفل أو Normal childو
املتوسط أوAverage childالطفل سية، ا أو سمية، ا أو العقلية، ات القد حيث من ر،

ا مع ا ضر يصبح جة د إ التعليمية أو ة اللغو أو السلوكية، صائص ا حيث رمن ور
الطفلتقد لدى دة الفر اجات ا لتلبية املساندة دمات وا اصة ا بية ال خدمات " يم

را(   )359: 2009،واملخزنا
اصة - ا بية ال س ستقبل:رمدا ال س لتقدمراملدا اصة ا حتياجات ذو يطلبة

ع عة مو س املدا ذه التعليمية، م حاجا يفاء إلس خاصة عليمية خدمات م زل نوعر
حيث واحدةإنعاقة خاصة سة مد استقبالھ يتم إعاقة نوع بية، (رل ال ة ا رو ز

2017(. 
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النظر  :يطار
بل       سة، متجا مجاميع سوا ل اصة ا حتياجات ذو الطلبة جميع أن من الرغم يع

خت ذا فإن ه؛ غ عن مختلفة علم وطر خاصة، احتياجات م م فرد ل ل قدقإن الف
التوحد ذو من طفال أك من. ييتج يقرب ما أن كية أمر اسة د أكدت من% 50رفقد

الطبيعية وفو طبيعية م ا ذ جة د انت التوحد، ذو من طفال من اسة الد قعينة ري ر ّ)85
فو ن% 23،)قفما ب م ا ذ جة د م من85و71رم وأقل عاقة% 30، ذو يمن
النف) .(Mayer, Hannent and Heaton, 2014العقلية الطب موسوعة ت أشا ركذلك
ي امسةDSM-IV)(مر ا إا تتفاوت، قد التوحد ذو من طفال خصائص يأن

عند يوجد وال طفل، عند موجودا الذات إيذاء سلوك و ي فقد آخر، إ ص من ًوتختلف ن
املتكر سد ا ات حر ال أش و ت وقد رآخر، إن ص من تختلف التوحدي الطفل عند ة

و التوحد، سلوك نوع و ي ختالف وأن ن، خر دو اص أ عند توجد وقد نآخر، ن
كذلك جتھ ناك(Ameri an Psychiatric Association, 1994, 2000). رد ت و ال دولة

خاصة عاية تقدم وال بية، ال ة ا و بع ت واحدة ومية ح سة رمد ر التوحدزر ذو من . يلألطفال
و الك الطلبة من30مجموع لإلناث خاصة سة مد يوجد ال أنھ حيث و ذ م جميع رطالب ر

بية ال ة ا لو بع ت التوحد اضطراب رذو ز م45ناك. ي بي من ما23ًموظفا، ومعلمة معلما ن ًب

لعام بية ال ة ا لو إحصائية آخر جاء كما معلم ل ل ن طالب رعادل ز ِ
ة (2018-2019 َ ردا

لإلحصاء، ة عدد). 2019املركز مقابل قليل، الطلبة عدد فإن حصائية؛ من وا و كما
فلسفة من بدال التعليم، د تفر مبدأ لتطبيق مساعدا عامال و ي قد ذا و سة، باملد ن العامل

ً ًً ن ر
ا حتياجات ذو طلبة فإن سلفا؛ أشرنا كما ولكن ، ما ا يالتعلم سواً ل م اصة

ائھ ذ جة د و ت من م م التوحد؛ ذو من طفال وأن عام، ل ش سة متجا رمجموعة ن ي
أن ذا ستوجب ثم، ومن منخفضة، ائھ ذ جة د و ت من م وم ، الطبي فو أو َّطبيعية َ

ر ن ق
ل ات قد مع يتوافق مما ومختلفة، متنوعة سة املد التوحد لطلبة املقدمة دمات ا و رت ر ن

حدةطف ع طفال. ل عليم ا عل يرتكز ال ساسيات من التعليم د تفر مبدأ عت ذا ل
م، وحاجا م، وخصائص م، وصفا م، ا بقد يختلفو فراد إن حيث التوحد ذو رمن ن ي
يمكن ولذا مختلفة، بطر ا حللو و املعلومات، ستقبلو م إ حيث ؛ لألمو م اك وإد م م قوف ن ر ر

إن مختلفةلالقو بطر يتعلمو ن املختلف قفراد ن). 2010جديد،. (ن ب املوجود التنوع ذا
اصة ا بية ال معل تواجھ قد ال التحديات أك من و اصة ا بية ال س مدا . رالطلبة

قاال). 2014عباس،( عنما وكنق شابمان أكده ما وامل: ذا التعلي املستو يحدد ما ىإن
نللمعلم، مختلف أطفال عليم ع تھ قد ات،رو اترالقد ا وامل صائص وا . روالصفات

ومستواه املعلم جودة يحدد ما و التحدي ذا يتطلب. (Chapman and King, 2003)و ذا
ل تقدم قياس آلية ومعرفة طالب، ل ات قد مستو يحدد كيف عرف أن املعلم رمن ى

املحددة داف ع بناء لًطالب، ا خالل من يتعلم ال امج ال تطبيق وكيفية طالب، ل ل
  Christle & Yell, 2010). طالب

الطفل         مجلس قام ذا ع يًبناء نا  The Council Of Exceptional Childست
املتحدة كية،الواليات معمر ا يتح أن يجب ال ف واملعا ات ا امل من جملة َبتحديد ُ َّ

ر لمر
ّ

ي ما ف املعا ذه ومن اصة، ا بية   :رال
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ن املتعلم خصائص اومعرفة ا يفر:رتطو كيف عرف أن عليھ يجب اصة ا بية ال قمعلم
ن الطلبةب وغوأن ،خصائص الطبي النمو ن ب يفر كيف التطوالقعرف مراحل رطبي

لألطفال أسرو،املعر ب تص قد ال اصةيذو ثار ا قدو،حتياجات ال املصاعب
عاقة وجود جراء م   .(Council of Exceptional Children, 2009) .تواج

الفردية قات الفر اجة :وختالفات ا تأث مدى عرف أن اصة ا بية ال معلم ع
الطفل علم عملية ع اصة عامو،ا ل ش حياتھ الفرديو،ع قات الفر عرف ةوأن

الطلبة ن ب املختلفةو،املوجودة التعليمية ات القد قات فر و ت قد رال و اون اًأيضو،آليا
ات القد قات رفر اتو،و ا ةو،رامل سر شئة  ،اللغةو،املعتقداتو،التقاليدوالعاداتو،الت

نو ب ة الكث قات الفر من ا   (Council of Exceptional Children, 2009) .الطلبةوغ
اتيجيات التعلم:التعلماس اتيجيات اس ستخدم كيف عرف أن اصة ا بية ال معلم ع

ِيكيوأن ،املختلفة
الفرديةّ ة بو ال اجات ا تخدم ح اتيجيات س معلم. ف ع يجب

اصة ا بية تحفزأنال اتيجيات اس املشكالتو،التفك ستخدم حل ة ا التحكمو،رم
النفسعتمادو الذاتو ،ع دائية،تقدير ات ا امل  Council of) .املختلفةروتنمية

Exceptional Children, 2009). 
التعليمية ئة جتماوالب ع:التواصل ة القد لديھ و ت أن يجب اصة ا بية ال رمعلم ن

التعليمية ئة الب ع اصة،تطو ا حتياجات ذو من الطلبة مع ناسب ي خاللو،يبما من ذلك
جتماعية العالقات ز الطلبةو،عز ن ب السليم جتما يجب. التفاعل اصة ا بية ال معلم

الطلبة ن ب ختالفات م تح ئة ب يخلق مو،أن بي املوجود عزو،التوع ئة ب يخلق زأن
بالنفسوالدافعية املشكالتوالثقة عاونية،حل اجتماعية ئة ب خالل  Council of) .يمةسلمن

Exceptional Children, 2009). 
والفردي: التواصل الطبي التطو ع عاقات تأث عرف أن يجب اصة ا بية ال رمعلم

التعلموأن ،للغة اتيجيات اس استخدام ات ا امل وتنمية،ريمتلك تطو ع ساعد رال
ناحية من ساع،اللغة ال اتيجيات س عندوتلك التواصل ات ا م تطو ع رد منالطلبةر

اصة ا حتياجات أخريذو ناحية من طر. ى، ستخدم أن اصة ا بية ال معلم قع
مختلفة ات مستو املختلفة الطلبة ات قد مع ناسب ت ال  Council of) .رالتواصل

Exceptional Children, 2009). 
ا الد والتخطيط معلم: رالتحض الفرديةع التعليمية طة ا م يف أن اصة ا بية ال

اصة ا حتياجات ذو داف،يلطلبة أ يطو كيف عرف وأن
ً

املدىار لة طو ة و بحيث؛تر
يجز كيف عرف وأن اصة، ا حتياجات ذو لطلبة املقدم املن مع متناغمة و ِت
ّ ي ئن

لة الطو املدى،داف ة قص فردية داف أ خالل عليميةوأن ،من خطة يطو كيف رعرف
ك شا و يتعاو رفردية ان اإعداد و مر واملعلمات،و ن ناملعلم تحقق؛واملختص حيث

بالطالب املعنية الفردية ة بو ال واحتياجاتھ،داف الطالب مستو تحديد عد ىوذلك
أيض. الفردية يمتلك أن يجب اصة ا بية ال عًمعلم ة القد التعليميةرا طة ا عديل
للطالب،الفردية التعلي التطو مع ناسب ي    .(Council of Exceptional Children, 2009)ربما
يجب: التقييم اصة ا بية ال املختلفةأنمعلم التقييم طر استخدام ة القد لھ و قت  ،رن

التقييموأ واحدة قة طر ع عتمد التوأن ،ال نتائج حاجاتستخدم ع التعرف قييم
ةو،الطالب بو ال الناحية من لھو،تقييمھ ھ و تر خطة ر أن. تطو يجب اصة ا بية ال معلم

القياس طر موقعرف او،التقو حدود او،عرف او،فنيا او،عيو ا كيفوأن ،مم عرف
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ية البي ا م املختلفة املجاالت  ,Council of Exceptional Children)التعليميةوالسلوكيةويقيم
2009). 
نھ:نالتعاو ب التواصل يد يمد أن عليھ يجب اصة ا بية ال ،ومعلم ا من ل ن

ن ختصاصي نو،و بو ناحية،ال من للطالب الفردية حتياجات يحدد أن ستطيع ،ح
مو بي الوصل حلقة و ي أخرونأن ناحية من الطالب خدمة  Council of Exceptional). ىن

Children, 2009).   

السابقة اسات   :رالد
من ل ٌّأجر وتطبيق) Hornby) 2019وAl-Shammariى معرفة مدى حو ميدانية اسة لد ر

ع اسة الد طبقت وقد الفردية، ة بو ال طة ل اصة ا بية ال ومعلمة220رمعل ًمعلما

من اصة، ا بية ابتدائ24ال سة منرمد يانا است الباحثان صمم ت، و ال دولة مدمجة ًية

عاد36 أ ثالثة لقياس الرتب، ساللم قة بطر واملعلمات،: ًبندا ن املعلم ة قد س يق و رالبعد ل
ة قد س يق ي الثا البعد اصة، ا دافھ وأ جتما ومستواه الطالب بيانات تحديد رع

ا تحديد ع واملعلمات، ن الطالب،املعلم ا يحتاج ال املساعدة دمات وا ة، بو ال دمات
من جملة خالل من الفردية، ة بو ال طة ا تقييم قياس مختصا ان فقد الثالث البعد أما
بمدى املصادر غرفة ومعلم مو أولياء د وتز داف، عديل و املعلومات، كتجميع ات، ا رامل و ر

بو ال طة با الطالب بھرتطو اصة ا الفردية قات. ة فر ناك أن اسة الد نتائج رت وأظ ر
التعليمية املناطق ن ب قات وفر املعلم، سية ج ا وم ات، املتغ من العديد وإحصائية

املعلم ا يقدم ال العلمية املادة قات وفر مس،  . وا
حمادنة ان بر ا قام حديثة اسة يورد عا واق،2018إسماعيل طةلحو ا تطبيق ع

نظر ة وج من الفردية ة بو التعلم103 ال ات صعو معل واالذينو،من لاخت ش
ان جا ي السعوديةوزعشوا ية العر باململكة عة،عس أ س يق يان است لتطبيق روذلك

عاد، كالأ الفرديةإعداد: منتضمنت ة بو ال طة او،ا او،تنفيذ م او،تقو ع عد،متا
ا صدق من ا،والتأكد النتائجوثبا أتت ةبأنقد ا سنوات متغ إحصائية دالة ناك

نلصا حدياملعلم ة،التخرجواملعلمات، خ سنوات خمس بالذكرو.إ دير واقعأنا
مرتفع ان الفردية ة بو ال طة ا ناًتطبيق ب عام ل نش عا (واملعلمات،املعلم ان، ي،بر

2018(  
ي والقحطا هللا خ ا قام اسة مع) 2017(رد الفردية، ة بو ال طة ا تطبيق معوقات لحو

، العاملو ا يدرك كما التوحد، اضطرابات لذو ة الفكر بية ال رامج و د معا التوحد نذو ي ي
امل استخدام خالل من السعودية، ية العر باململكة تبوك ات املتغ ببعض ا نوعالق

تضمن والذي ، التحلي و82الوصفي الذ من اصة ا بية ال مجال ن العامل من رمختصا
النتائج وجاءت الفردية، ة بو ال طة ا مبادئ من للتحقق خاص مقياس وطو ناث، رو ِ

ّ ُ

حتياجات تحديد ع ن العامل ة بقد يتعلق فيما عالية إحصائية جة د وجود إ ش رل ر
دافالفرد و املدى، لة طو داف وإعداد ، ا ا داء ومستو القوة، وجوانب ىية،

تقديم مثل البنود، عض منخفضة إحصائية دالة وجود إ النتائج ت أشا نما ب ة، رالقص
أن إ أيضا اسة الد ت وأشا الفردية، ة بو ال طة ا سرة ومشاركة املساندة، دمات ًا ر ر

عض ةناك بو ال طة ا تطبيق من اصة ا بية ال مجال ن العامل تواجھ ال املعوقات
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وعدم املختصة، وادر ال وقلة التخصصات، متعدد ق الفر فكرة تفعيل عدم ا وم الفردية،
ن للعامل ية التد ات الدو وقلة ، اسب ا استخدام وضعف سرة، رمشاركة   . ر

اسة ارد سنةعويالظفأجرا بية،2015باس ال مجال ن العامل تطبيق مدى لحو
الفردية ة بو ال طة ل ت و ال دولة اصة يان؛ا است الباحثان طو ًحيث ،لقياسل اخاصار

ِطبقو
ّ ُ

اصة278ع ا بية ال مجال ن العامل ناثو.من املعلمات أن النتائج رت أظ قد
الًتطبيقأك طة ل ةا ا بمتغ يتعلق فيما ، و الذ من الفردية ة النتائج؛ربو رت أظ

قات فر بوووجود تد ع حصلوا من لصا إحصائية يحصلوا،ردالالت لم من مع نة رباملقا
ية تد ات دو رع التخصص.ر متغ إحصائية قات فر أي إ اسة الد شر لم نما وب ،ر

نةو امل الأو ،متغ ل املؤ امتغ ةو،رد ا عاقة متغو،متغ عباس، (.نوع ، يالظف
2015.(  

ا قامت ميدانية اسة واملعلمات) Abbas) 2014رد ن املعلم ومعرفة ة، ا م مدى رحو ل
العقلية عاقة لطلبة اصة، ا ومية ا س املدا الفردية ة بو ال طة ا رباستخدام

اس الباحث استخدم ت، و ال طةدولة با املعلمات ومعرفة ات ا م لقياس خاصا يانا رت
ً

من عينة ع وطبقھ الفردية، ة بو منطقة83َّال ة الفكر بية ال س مدا ومعلمة رمعلما ً

دين. حو املؤ واملعلمات، ن املعلم سبة تفاع ا ع إحصائية دالة ناك أن النتائج رت رأظ
بي فيما التعاو معيار دمةنلوجود ن ختصاصي و واملعلمات، ن املعلم م مال ن و زم

العمر، مثل الديمغرافية، ات املتغ عض إحصائية قات فر أيضا اسة الد جدت و والطلبة، ًو ر
ة بو ال طة ا لتطبيق م ا ا وم م معرف يخص فيما ة، ا وسنوات والتخصص، س، روا

م يجة ن أيضا اسة الد رت أظ ًالفردية، نر املختص واملعلمات، ن املعلم من كال أن و مة،
دالة ر أظ سنوات، ست إ ع أ من اء سو الطلبة عليم ة خ م لد ومن اصة، ا بية رال
ة بو ال طة ا بنود معرفة نحو م توج من عال بمستو بؤ الت ع ة القد تمثل ٍإحصائية ى ر

ا ا ا وم   .رالفردية
ا أجر ة) 2013(ميديىكما بو ال طة ا تطبيق جة د ع التعرف إ سعت اسة رد ر

ببعض ا وعالق جدة، مدينة التوحد معل نظر ة وج من التوحد، برامج الفردية
ة وا التوحد، ملعل التعلي ل واملؤ س، ا ات، الوصفي. املتغ املن الباحث استخدم

است تصميم خالل من ، عالتحلي يحتو من32ييان عينة ع معل85فقرة، من
ي عشوا ل ش اصة وا ومية ا املراكز ن. التوحد املعلم أن اسة الد نتائج رت رأظ

ن ينظر عيدةوواملعلمات، ية، تي ر لية ش معلومات مجرد ا أ ع الفردية ة بو ال طة ا وإ
العم التطبيق عن البعد ال. ل ت ب متغوكذلك ع إحصائية قات فر توجد ال أنھ اسة ود ر

ة، ا سنوات عدد متغ قات فر وجود ع إحصائية دالالت ناك انت نما ب س، وا
من أك ن و سنوات، خمس من قل فئة ن الفئة. سنوات10ب لصا قات الفر ووجاءت

سنوات خمس من أقل ة خ ا لد أيضا. ال اسة الد ت ًوأشا ر ودالالتر قات فر وجود وإ
م لد من ن و ، وأع ماجست عل ل مؤ م لد من ن ب ، العل ل املؤ متغ إحصائية

أخر ة ج من وس الو و دبلوم، عل ل ىمؤ ل. ر مؤ م لد من لصا قات الفر ووجاءت
أع فما ماجست   .عل

بالل ال) 2013(ىأجر طة ا فعالية الختبار اسة ةرد اللغو ات ا امل س تد الفردية ة ربو ر
من اسة الد عينة ونت وت ، داو مة بمتال ن املصاب لألطفال رستقبالية مة14نز متال من زطفال

ً

ن ب ما سن ، ن11إ7نداو ب اوح ت اء ذ سبة و م69إ55سنة، عليم يتلقو جة، ند ر
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مختلفة أماكن امل(ثالثة لرعاية الرجاء حتياجاتجمعية ذو لرعاية شام مركز ن، يعوق
ة الفكر التنمية د مع اصة، إ). ا العينة قسم ن ح ، التجر املن الباحث استخدم

الفردية، ة بو ال طة ا باستخدام ا عليم تلقت ال ية، تجر ومجموعة ضابطة، مجموعة
خالل استغر25من ا م ل ا35قجلسة، د فصل ملدة ةردقيقة، التجر أدلت امل،

مقياس ع الضابطة، باملجموعة نة مقا ية، التجر املجموعة أفراد بتقدم إيجابية، تائج رب
خالل من ستقبالية، و ة اللغو ات ا دالةرامل النتائجوجود دلت ، الفر ذا ع قإحصائية

ناث و و الذ ن ب س ا متغ إحصائية دالة وجود عدم ع رأيضا مةً متال طلبة زمن
  .نداو

أيض الصدد ذا ليجية ا اسات الد ًمن السكرنةر اسة د تو،)2009(را أجر ال
الفرديةوسعت ،عمان ة بو ال طة ا نحو املعلمات ات اتجا ع التعرف إ اسة رالد

عقلي ن للمعاق اصة ا بية ال ي ،امراكز نوالال عدد ،اًمختلفاًكزمر20من،معلمة142بلغ
اسة الد التحلي الوصفي املن الباحث صمو،راستخدم يانَّقد است وناًم 47مناًم

سؤ
ً

ثالثة، إ عادمقسمة علو: أ ة القد الفرديةإعدادرلقياس ة بو ال طة يو،ا الثا
الفردية ة بو ال طة ا تطبيق مدى عو،لقياس ة القد لقياس خ طةرالبعد ا تقييم

الفردية ة بو اسة. ال الد نتائج رت العمرتكنلمأنھرأظ متغ ع إحصائية دالة ناك
الثالث اسةةعاد الد نتائج ت بي كما ة، و راملذ املعلماتأنھر ات اتجا قات فر توجد وال

ة ا سنوات عدد متغ إ عود الفردية ة بو ال طة ا العلاًأيضو،نحو ل املؤ   .متغ
ا قام اسة د اتو،)Kargin) 2009وBafraرو توج موضع ع ركزت نال املعلم

ن واملعلمات، ختصاصي سو املدا ن العامل ن ،تركياأنقرةمنطقةبتدائيةرالنفسي
الفردية ة بو ال طة ا تطبيق مو،نحو ابمعرف ل جرائية طوات ةمو،ا الصعو دى

ص وقد لإلجابةِّمُالتطبيق، مقياسان اسةأسئلةعنم طو،رالد
ُ

يانات تقِّب 201عست
ك رتقدو،مشاركةورمشا التخصصاتأظ اب أ ن ب إحصائية قات فر ناك أن والنتائج

املختلفةو،املختلفة املؤسسات ن العامل ن ب مختلفة قات تلقىو،وفر من ن ب قات اًبردتوفر
بو تد يتلق لم ًمن الفرديةوعدادإعا،ر ة بو ال طة ا عًأيضو،تطبيق إحصائية دالالت ا

ة خ سنوات عدد م لد من لصا ة ا سنوات عدد أيأكمتغ اسة الد ر تظ لم نما ب ر،
العمر متغ ع إحصائية   .دالالت

السابقةالتعليق اسات الد  :رع
عرض املالحظ السابقةمن اسات ات؛رالد اتجا ع ركزت ال اسات الد أك رأن

ن ماملعلم ومعرف الفرديةب واملعلمات، ة بو ال طة ا الوصفي،تطبيق املن ستخدم انت
اسة،التحلي الد موضع القضية من ا،رللتحقق بأنواع يانات االست ية م أداة ،باستخدام

اسة د ي،(رمثل عا ان، هللا; 2015عباس،ويالظف; 2018بر ي،وخ -Al ; 2017القحطا
ShammariوHornby،2019 ;،ميدي ا2013بالل،; 2013ا أن.)وغ لوحظ نما ب

النوعية اسات الكيفيو،رالد املن ع عتمد موض،ال املتناولة اسات الد ن ب عورغائبة
حيث اسة، الطراستخدمترالد عض اسات الد قعض اسة،الكيفيةر د Abbas،2014رمثل

يان، ست اية مفتوحة أسئلة استخدمت يلكال مب ان سئلة ذه تحليل عان
جابات تكرار عدد قة نوعإنحيث؛Frequenciesطر عن سأل انت املفتوحة سئلة
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املعلم تلقاه الذي ب الفر،رالتد ة بو ال طة ا تطبيق يخص ناكولذادية،فيما يكن لم
العميق النو التحليل إلجراء قة،مجال طر غياب). Taylor-Powell and Renner) 2003ع

فراغ ترك اسات الد ن ب الكيفي املن
ً

منااًكبار يتملف الذي طةفيھلمدى ا تطبيق
س املدا الفردية ة بو ي،رال ما ا م نذكر أسباب   :لعدة

يا محددةست إجابات ع تحتو ا حال بطبيعة عمليةو،مقيدةوينات يجعل ما ذا
ممكن ا ف ي حصا نلك،ةالقياس املشارك تقيد جابات ذه وإنحيث،ن ت قد ك ناملشا ر

قياسھ املراد للبند مختلفة إجابة جابة،عنده املراد للبند ن مع توضيح يانعنھأو  ،باالست
امللك يان ست جاباتن ذه ملثل مساحة عطي ال ثم ،قيد ومن

َ
من القصو ذا حل ريمكن

القياس النوعية الطر عض استخدام نصف،قخالل املقابالت يمكن؛قيدةاملمثل حيث
بالتفصيل نظره ة وج يو أن ك موضعوأن ،رللمشا القضية جديدة نظر ة وج يطرح

اسة  .(Cohen et al., 2000) رالد
يم للباحثال نأنكن املشارك قبل من باإلجابات نحياز من قةإذا ،يتأكد طر استخدم

معينة إلجابات ن ينحاز قد ن املشارك أن ذلك فقط، يان عوامل،وست ا،لعدة عضأن :م
الباحث ا ف يقوم ال ة التجر نجاح يرغبو ن عتقدوأنناولوحفي،ناملشارك ما ا نيختار و

يبأنھ للباحثسوف إيجابية نتائج ر العلو،ظ البحث نتائج موجودة رة ظا ،ذه
ُ

فَعر
ن املشارك انحياز عن،participant biasباسم يختلف ن املشارك و بأن سباب و ت قد نأو

توجد ال يئة اال الواقعف ض أ ع رمو ثم ،ر ومن
َ

نحياز ذا عن نكشف أن يمكن ال
إ الكيفيةباإلجابات الطر استخدام خالل من نصف،قال املثالاملاملالحظة يل س ع ،قيدة

الباحثو تخو الطبيعيةأنلال ا ئ ب مباشر ل ش اسة الد موضع القضية ريالحظ
(Bryman, 2004) .نتائج أن نجد قد املثال يل س يانفع بأنست نتو املعلم
يطبقو بنواملعلمات، ال طة عاليةا جة لد الفردية ة التحققلك ،رو يمكن ال يجة الن ذه ن
خالل من إال ا الصفيةإجراءم املالحظات يتم،عض الذي املدى من تطبيقفيھللتأكد

ع الفردية ة بو ال طة ضا ورأ كما يظنھو،الواقع كما س ماو،فقطناملعلمول ذا
اسا الد عن الغائب املختلط باملن اليةرعرف ا  .ت

ة بو ال طة ا تطبيق قضية من يجعل السابقة اسات الد املوجود امل الفراغ رذا
املعالم ة وا غ اصة ا بية ال س مدا قدو،رالفردية املجال ذا الوصفية النتائج

دقيقة غ نتائج إعطاء ب س ع .ت ترتكز ال الية ا اسة الد مية أ ي تأ نا املنرومن
معاالك قدروالنو لتحقيق واحدةأكوذلك بحث قة طر من أك باستخدام املعرفة   من

ية اسةمن   :رالد
اسة الد ذه قةامنرعتمد طر الةع ا اسة خاللو،رد من ا ف البحث تم ال

كمية كيفيةو،قطر القولذا،قطر اسةليمكن الد ذه قتاعتمدرإن طر املنع ة
املختلطحيث،املختلط املن ف عر الكمية؛يمكن الطر ن ب يجمع الذي املن أنھ قع

واحدةو اسة د الواحدة،رالنوعية اسة بالد منفصلة أجزاء  Plano، Clark andرأو
Creswell, 2008).املنو أنواع من نوع ا أ اسة الد ذه اعتبار يمكن ف التعر ذا رع

النوعية،تلطاملخ الطر ن ب يدمج الفصليةو،املقابالت ،قالذي الطر ،املالحظة  ،الكميةقمع
ك يان است تطبيق خالل أوالو.من علينا وجب نا من

ً
السابقة ات املصط من ل ف   .عر

ساطة  ل ب الة ا اسة عميق:رد ل ش اسة الد موضع لة للمش مثال اسة د يتم رأن ِر
العمل ص (،يةحالتھ املثال ذا و ي ًقد املجاميعا،ًواحدان من واحدة مجموعة قد،أو أو
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شأة م أو واحدة سة مد و ي
ْ ُ ر اسة). Adelman et al., 1980، cited in Cohen et al., 2000) (ن رد

الباحث تخو كذلك الة اسةالتحققلا الد موضع القضية الطبيعية،رمن ا ئ ب و
فقطو،العملية س النظرل ا إطا خالل يمن اسةبالتا. (Cohen et al., 2000)ر الد رذه

التوحدطالباناخت فئة ما ؛من ذوأحد اديمن أ ات قد و الشديد ة ميةيرالتوحد ا م رو
ذو،منخفضة من ي الثا يايوالطالب س مرتفعة ادمية أ و ة ا م ات قد و سيط ال التوحد

ً
ر  ،ر

ماوذلك املختلفةاإذاملعرفة ات القد ذو من الطلبة مع بالتعامل فر ناك رن ي املدىو،ق
م ل التعليم د تفر فيھ يتم سة،الذي املد م ل املقدمة شطة حيث س،رمن التد روطر ق

ا ستخدم م،ال ممعلمو ل املعلومات ناو املستخدمة،لب الذي،واملنا املدى وقياس
الفردي ة بو ال طط ا نةستخدم مقا و الة ا اسة لد املقدم بو ال نامج ال رة ر ي

الثانية الة   . با
املستخدمة الثانية قة اسةالطر الد الكرذه اسةإنھحيث؛امل الد رذه

يانَّطبُيسوف است عق نعض استطال سةواملعلمات،املعلم مد عملو رالذين ن
الواقعة التوحدي حوالسلوك اصة،منطقة ا بية لل العامة ة دا مظلة وذلك ،رتحت

ملقياس تطبيق مومدى م موف الفرديةوطوات معرف ة بو ال طة ا كأساس،مبادئ
التعليم د تفر مبدأ بمعلوماتعد. لتحقيق الباحث د و ل مناسبة قة طر الك من،امل

الواسعة ة الصو عن تكشف أن ا اسةلقرشأ الد موضع البحث . (Wellington, 2000) رضية
ثم، ساعدومن الكسوف يان القوست مواطن عض عندوىقياس نالضعف املعلم

يخصواملعلمات، التعليمتحقيقفيما د تفر خالل،مبدأ فيھمن يجيد الذي ناملعلمواملدى
الفرديةتطبيقومعرفة ة بو ال طة   .ا
اسةعينة   :رالد

اسةأ الد ذه ت اصةرجر ا بية ال س مدا ة إلدا عة التا التوحدي السلوك سة رمد ر ر
بية، ال ة ا رو سعدز املد بيةرذه ال ة ا و الوحيدة رة لفئةو،ز خاصة خدمات تقدم ال

فقط، التوحد عيذو سة املد رتحتو فقطاًطالب30وا،ًمعلم23إجماي و الذ كما،رمن
و مذ لإلحصاءو ة املركز ة دا من حديثة إحصائية رآخر سة). 2019(ر املد قانو رينص ن

طالب ل ل أن ا نَمعلمع ات ا الطالب لتعليم مةلفقط    .زال
التوحدطالباناخت ذو حالة يمن اسة نتائجإنحيث؛ركد ع ية مب انت ختيار عملية

الطفولة التوحد تقدير ما،مقياس باختبارأو  Childhood Autism Rating(زارعرف
Scale(،التوحدو شدة ساب خاص مقياس جةو،و د من املقياس سلم ؛60إ 15راوح
جةإنحيث د من يقدر الشديد من،60إ 36رالتوحد بالقيمة يقدر سيط ال التوحد نما ب

الشديدو،30إ15 التوحد فئة من طالب اخت ا سيطو،عل ال التوحد فئة من ،طالب
است ةعُكذلك بخ نختصاصيةن الطالب من ل خصائص ملعرفة دو،النفسية و ل كذلك

الفص الطالب مستو ملعرفة سية املد ر بالتقا ىالباحث ر سيةو،ر املد اتھ رقد ذهًناءو،ر ع
اخت الشديدتاملعلومات التوحد ذو من الة ا اسة يد ع39(ر جة اررد ،)زمقياس

الثانيةو الة ا اسة د أما منخفض، مد رمستو ر سيطفى ال التوحد ذو من 27(يانت
ار مقياس ع جة زد تحصيو،)ر مرتفعوىمستو ا تكما،رد سيةرأشا املد ر التقا رإليھ ر

ة ذلكو .املكتو تعد معأجر ية شف ن ثالثةمقابالت إ،معلم ختصاصيةباإلضافة
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انألذلكو ؛نفسيةال لد ان و الة ا اسة الثانيةمعلمتان،رد الة ا اسة د انفرأما
الة ا تلك بتعليم تم واحد معلم ا عيجرأكذلك .لد يان من9است ن 23 أصلمعلم

سةاًمعلم ِدحيث؛راملد
ستُ لتطبيق سة املد معل جميع م9نلك ،يانرالبداية م

عدد% 39.1يمثلالعددذاو،استجابواقد أصل نمن الكاملعلم سةواملعلمات، . راملد
عينة تفاصيل يو التا دو اسةلا الك رالد اوالعدد   :ل

  )1(لجدو
اسة الد   رعينة

اسةإجراءات العينة  رالد   عدد

التوحد ذو من ن لطالب حالة اسة يد   2  ر

مع واملعلمات،مقابالت ن   4  املعلم

مع   1  النفسيةختصاصيةمقابلة

يان واملعلمات،است ن   9  املعلم

مشار16  املجموع
ً

  ا

اسةأدوات   :رالد
  

الكمي - يان   ست
اسة الد عنرذه ة ورعبا للبحث ،(لاستكمال املوسو و، الس ولذلك ،)2020يالقالف،

املستخدِخدُاست ذاتھ يان ست وَم زء ا مختلفةلقياذلكو،لم عاد أ عة أ البعد: رس
الديمغرافيةلو ات املتغ س ل: يق املؤ س، التد قطاع نية امل ة ا سنوات س، را

ال والفئة ا، ف عمل ال اسية الد املرحلة ، ا الد املقر اصة، ا بية ال مجال رالعل ر ر
ا مع ع.يتعامل احتو فقد ي الثا البعد و،ةفقر22ىأما ن املعلم و مدى املعلماتلقياس

التعليم د تفر الثالثاأم.مبدأ تمفقدالقسم تطبيقبا مدى نقياس واملعلمات،املعلم
دملبدأ خاللالتعليم،تفر الباًبند18من ذا خالل،عدُلقياس ما من ا ليكرت سلم

ّ ُ

)Five-Likert Scale(، ات اختيا خمسة ع احتو روالذي من،ى أوافق،( :تبدأ شدة، أوافق
شدة أوافق ال أوافق، ال أحيث ؛)محايد،

ُ
منيتِعط الرقم؛5إ1رقام و ي أن 1نع

التطبيق أو الو من منخفضة سبة الو5 الرقمو،يمثل من مرتفعة سبة ولتفس.يمثل
ن املشارك خمسِمُعتااستجابات ع اتةد منخفض: مستو منخفض)1.80-1(اجدو و ،

متوسط)1.81-2.60( و عال)3.40- 2.61(، و عال)3.41-4.20(ٍ، و أما). 5-4.21(جداٍ،
إ سبة يبال الثا القسم يان ست بنود ع فقد؛والثالثتصميم تكز الرا ااملبادئ أقر

ي نا ست الطفل معلم .(Council of Exceptional Children, 2009)مجلس ا توافر الواجب
اصة ا بية سلفو،ال ة و ًاملذ السابقةر اسات الد أساسيةتختوا. را ات ا م ع رأ : و ،ر

التعليمية ئة والب عداد، و التخطيط التعليمية، اتيجيات س الفردية، ق الفر . وأساسيات
ن املعلم معرفة مدى قياس ع ركز فقد ع الرا البعد ةباملعلماتوأما بو ال طة ا مبادئ

عشر،الفردية خالل ل،أسئلةةمن اىاحتو إجاباتم خمس سؤال ،ع ل ،تختلف
التحصيلية ات ختبا ال ا و بناءتمِّمُص.ركما ةًسئلة بو ال طة ا ف عر ع

ا،الفردية نود ا ،و داف ا،وأ عمل قة ووطر   .اًسلف ةراملذ
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  :الثباتو الصدق -
الصدق مبدأ حيث رمن ستعانة ؛يالظا نب تم محكم اصة ثالثة ا بية ال قسم من

ساسية بية ال ع،لية املزدوجةتلِّدُحيث البنود تحتملالوغ،عض قد ال ة كأوا
مع البنودو،من محتو او،ىمطابقة قياس املراد ات املتغ مع ا مالءم او،مدى تمتعل

يان ست من و ة ال ع ي. التعديالت البنا الصدق مقدا أما يان ست ل اًرفقد
الصدق من؛من تباط قوة تراوحت عةعاد785.إ409.رحيث سبحاكما،ر

من عد ل ل سو ب تباط ا نمعامل عةعادر ترا؛ر الك الو مع عاد ابط ت بطاحيث
ً

مستوودًمرتفعا عند من)α ≤ 0.05(ىإحصائيا تباط جات د وتراوحت ر، . 750.إ590.ر
بانة لالس ي البنا والصدق ، املحتو صدق من اسة الد تحقق إ ش ىمما ر

معامل. ُّ متوسط أما
عةreliabilityالثبات عاد مقبولةو0.64يساوفرلأل عت يجة الن منحي؛ذا إن ث

املقبو د ا عن ألفا نباخ كر جة د تنخفض أن لالطبي ّ و البنود،ر عدد بانخفاض ا تأثر ب س
من أقل الواحد املجال البنود عدد و ي عندما الة ا ذه ر تظ وغالبا مجال، ل نل بنود10ً

)Pallant, 2010 .(الصدق مستو عن أك تفاصيل ع صو ىل يانول لالست ج ،الثبات ورأ
بحث من و زء ا ،(لمراجعة املوسو و، الس   .)2020يالقالف،

ية - الشف امل-املقابالت   :قيدةنصف
مان بر العالم بحثإنليقو أداة ما،املقابلة رة ظا أسباب م نف أن ا خالل من يمكننا

اسة الد سوف،رموضع املعلومات أن ع ذا و ذاتھ، امليدان من اص أ خالل حصلُيمن
ساع ا مصد من مباشر ل ش ا اللذلك. (Bryman, 2004)رل قةاستخدم طر باحث

نصف املعلم،قيدةاملاملقابلة فيھ يطبق الذي املدى من دونوللتحقق تفر مبدأ املعلمات
معينةو،التعليم حالة ع الفردية ة بو ال طة حالة(ا اسة أسئلةولذا .)رد تحض تم

أ ع ية مب اسةسئلةمسبقة عدةو،رالد إ ا محاو انقسمت عاد؛رال ةأ موج أسئلة ا م
عن للطالبللمعلم الفردية ة بو ال اجات ل او،معرفتھ تلبي يقدمإذاماو،قطر املعلم ان

بناء شطة الفرديةًأ الطالب احتياجات دافو،ع لتحديد املعلم ا ستخدم ال لية
مو للطالب اصة اسةا الد التقييمإذاماو،رضع قضية الفردية ق الفر يرا املدىو،وان

الفردية ة بو ال طة ا املعلم فيھ ستخدم او،الذي وضع سئلة. آلية ذه من دف وال
فيھ ستخدم الذي املدى التعليمناملعلمومعرفة د تفر طة ،مبدأ ا الفرديةوتطبيق ة بو . ال

أ
ُ

عداملقابلتِجر منأخذة ناملوافقة غرفة واملعلمات،املعلم ختصاصية وتخصيص
املقابالت إلجراء استغرقت ،النفسية نوقد ب مقابلة إ30ل    .دقيقة40دقيقة

ية - العي  :قيدةاملنصف–املالحظة
املقابلةالرغمع مية أ يةمن بحثفإ ،الشف قة طر أي مثل دود،ا ا عض من تخلو ال

دودو،النواقصو ا ذه م أ ما:من قضية ة ا ل أ منظو تنقل ية الشف املقابالت رأن
اسة الد ممالك ،رموضع التأكد الباحث تخو ال أوإذالا يتالءم أو يوافق قد املنظو ذا ران

أن باملقابلة املمكن من أنھ ذلك الواقع، ض أ ع مو ا عل جاءت ال يئة ال مع ريتكيف َيمد ر ُ

الذي ص ال من دقيقة غ بمعلومات ل،الباحث املالحظةقو دو ي يأ ذا حيث؛روع
املعلومات مصداقية املالحظة مستو،تكشف ذات النتائج تصبح التا الصدقٍعالىو من

ثم، ،والثبات ومن
َ

النقصَستكمُحو ذا مقيدةىأجر ،ل نصف صفية مالحظة . الباحث
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بر العالم الباحثإنمانليقو تخو قة كطر مباشرالتعرفلاملالحظة ل ش السلوك ،ع
الطبيعية تھ بي و ص. )Bryman, 2004(و ذا ساسيةِّمُوع بالبنود جدو وال ،لم

تكزت يتعاملرا ال قة الطر مالحظة الطالباع مع أوتقديأثناءاملعلم س للدر ومھ
ات ا الذي ،رامل املعلميطبواملدى فيھ الفرديةق قات الفر مبدأ را املناذلكو،وو

اسة الد موضع للطالب الصفية،راملقدمة شطة الطالبو ،و تقييم قة التنوعو،طر
املختلفة التعليمية الوسائل اتيجياتو،استخدام التواس املتنوعقطر أ. ةعليم

ُ
املالحظاتتذِخ

د4ملدة ل ل املة اسية د واحدةرأيام حالة اسية8(راسة د إجماالرأيام
ً

الساعةًابتداء،) من
الساعة،اًصباح8 ر12:30إ يومًظ ل   . ا

ندات - املس   :تحليل
الباحث ا استخدم ال الطر تحلًأيضقمن قة طر نداتا املس ندات،يل املس ذه ومن

سية املد ر رالتقا ةر اسةالسنو الد موضع للطلبة اصة نللس (،را السابقت ن ت اس الد ن رت
طالب ل أي)ل استطالع كذلك نر، املكتوباملعلم الطالبواملعلمات، اسةَعن د موضع رن

الة تحض،ا إ ن باإلضافة ناملعلم اص ا اسةب واملعلمات، الد موضع الطلبة ،رتعليم
ات ختبا نتائج من صو روكذلك يصيةر الت،ال تقدير اختبار نتائج الطفولةمثل وحد

، دمةزار ا ر اسةروتقا الد موضع باألطفال يتعلق فيما ذه. رالنفسية تجميع من دف ال
اسة الد موضع الطفل حالة عن املة مت ة صو ع نحصل أن و ر رالتقا ما ،رر حث انتإذا و

التعليم د تفر مبدأ ا طيا تحمل ر التقا ما،رذه املعلمإذاأو ساعد حاجاتانت م ف
الفردية م ،الطالب لف العاموكذلك االذيالنظام خدما تقديم سة املد إليھ ند رس

للطلبة   .التعليمية

املعلومات -   :تحليل
سابق أشرت تفإن ،اًكما تب قد اسة الد املدمجرذه أو املختلط أن،املن ذهبمع

تحتو سوف اسة يالد كميةر معلومات نوع،ع تحليلولذا ،يةومعلومات عملية تنقسم سوف
ي كما ن قسم إ   :املعلومات

النو -   :التحليل
ي صو ل م خالل من ية الشف املقابالت يل ف،عد

ُ
الصوتيةترغ امللفات ذه

نص ل ش ع امل أصالبال ف للمالحظات سبة بال أما ة، مكتو وص
ً

أ
ُ

اتذِخ تدو خالل من
ان ،اَّكتابي ثم َّومن َ

ةت مكتو نصوص عن ة عبا أوو،راملحصلة تحض عن ة عبا طوة ا َّذه ر
النو التحليل عملية ا عل تقوم سوف ال ولية الباحث. للبيانات تقيد ذلك عد

النو للتحليل مس ا طوات تايلر،با اتيجية اس ع ية اي املب  Taylor-Powell and) رو
Renner,2003) .ا تايلرتبدأ نموذج و فوطوة الذي النص بقراءة

ُ
واعيةِّرر قراءة ،غ

النص حدود النصو،ملعرفة عن أو انطباع ن و لھو،ت عامة ة للنص. رصو ولية القراءة
لھ قيقي ا م الف انطباع؛بداية الباحث يأخذ املعلوماتاعاماًحيث ذه قدو،عن الذي

سمساعده يجةارع للن ضة العر طوة. (Taylor-Powell and Renner,2003) طوط ا
ن ت أساس ن قت طر خالل من املعلومات يف تص الباحث يبدأ أن أن: الثانية و

سلف املوجودة املواضيع حسب الكالم يف تص تطرقت ،اًيتم اوال املقابلةل املالحظة،وبنود
الثانية قة الطر بناءَّصنُيأنفأما الكالم ذاتھًف الكالم من ثق تن قد ال املواضيع . ع

اسة الد ن رذه النوع أساسيةاحتوتاملقابلةإنحيث؛امِخدُاستفإن مواضيع يمكن،ع
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ة أجو يف واملعلمات،تص ن ا ًبناءاملعلم قدو،عل الوقت إ قتطرنفس معلوماتالنص
جديدةو،جديدة اسةموضوعبمرتبطةمواضيع ثم، ،رالد أساسيةتمدُاعتتمومن ن كعناو

املعلومات يف موضوعو،تص ل تحت املعلومات ترم عملية يتضمن تفكيكحيث؛ذا
النصو يف تحتو،تص فقرة ل املعالاملناسبالبندوضع حيث عمليةو،من ذلك عد

أدق ل ش النص فقرةو،ترم ل ب تختص يأ: ال واحدةعوضًحيانا لمة ل مجموعة رمز أو
جملة أو لاًوأحيان،لمات واحد املةرمز واحدإذا ،فقرة مع عن تتحدث الفقرة ذه انت

ن مع برمز تايلر. يتعلق نموذج الثالثة طوة بت،روا الباحث يحاو قلياللأن عاد
ً

عما
ك املشا عو،لقائھرقالھ ما ع يركز كالمھ،أن املعلم ثم ناه منومن املقصد ع ك ال

فقط،النص النص ر ظا ع ك ال قد؛بدل يتطلب ااًرذا عض مع جابات ط رمن
الباحثو،البعض و ي الكالمالب املمنأن فيھ قيل الذي نفسھولذا ،سياق الباحث ع يجب

املعلومات يحلل أحدو،أن يجعل محلھاًأال النويحل التحليل عة. قضية الرا طوة ا
ال الرمو جميع ن ب العالقة متخدمُاستزإيجاد ال العالقةو،عملية شاف اك امكن بي

ن مع مز تحت قيل ما ل يص ت خالل ثو،رمن من
َ

يصَّم الت نة أكات،رمقا حساب أو
تكرا ًرالرمو از مي أ ع كداللة خالل،ا من ماأو غالبإذامعرفة ر يظ مز ناك ًان أور عد ا

آخر مز امنثم ،رقبل ال ذا تفس الرمو. محاولة تحليل املختلفة الطر ذه خالل زمن ق
املع تاج است من الباحث يتمكن مزاملخبأسوف ل ة. رتحت خ و امسة ا طوة ا
موضوع ل تحت ي ا ال املع تاج ع،است ذا اِصُحالللنتائجمععطىُأنو عل ،ل

ابطةو م قصصية ة بصو النتائج للقارورعرض ومة  Taylor-Powell and)ئمف
Renner,2003) .  

الكمي -   :التحلي
إجابات جمع عد ن، للمعلم املقدم يان ست بتحليل خاص و ف الك التحليل عن أما

واملعلمات، ن برنامجُسوفاملعلم ةSPSSالـستخدم إجابة،23ال نإلدخال املعلم
البياناتواملعلمات، قاعدة حساب،إ من الباحث يتمكن سوف ا خالل من ووال مدى

واملعلمات،تطبيقو ن التعليماملعلم د تفر الفرديةو،ملبدأ ة بو ال طة با م معرف ،مدى
حا

ُ
يًأيضا سب ا ال واملعللواملدى ن التعليمومات،املعلم د تفر ملبدأ م منو،تطبيق ذلك

حساب جميع املجموعخالل إلجابات واملعلمات،الك ن ال املعلم البنود عض قلب مع
ِطرحت

ُ
وس مع ل ذلكو،ش منحيعد ك مشا ل ل ي سا ا املتوسط ع،5إ1رسب

وأن التاني قام داللة منخفض: رتقسيم متوسط،)2.33-1(و و)3.66- 2.34(و ،
ذلك ).5- 3.67(ٍعال ميعَجمُيعد ي سا ا املتوسط واملعلمات،ع ن عُواملعلم قسم

م الوصفية،عدد حصائية التحاليل عض إجراء إ الك،فقطباإلضافة العدد أن ذلك
صغ اتمعرفةدف ،للعينة والتكرا ة املئو سب ال املتوسطاتوحساب ،رواستخراج من ّل

ية س ال ان و و ة املعيا نحرافات و سابية زا برامج،ر ومعلمات معل و مستو ىملعرفة
اصة ا بية   .ال

اسةنتائج -  :رالد
استخدمتنفإ ،اًسابقأشرناكما اسة الد طرقرذه

ً
طرقو،كميةا

ً
لإلجابةا أسئلةعنكيفية

اسة حة،رالد ثمواملطر ومن
َ

ال تنقسم الكسوف النتائج عرض جزء إ الوصفيةنتائج ،مية
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وإنحيث العرض ذا من دف الرقميةال سب ال حصائيةو،فقطوصف التحليالت س .ل
من قليل عدد ع تحتو التوحدي السلوك سة مد أن يذلك نر قدواملعلمات،املعلم مما

أمر التحليلية حصائية ات ختبا نتائج من ًيجعل دقيار للمن،قغ املمكن من ولكن
يجيب أن اسةأسئلةعنالوصفي حةرالد ثم ،واملطر ومن

َ
نتائجَّقسُتسوف اسةم عًبناء رالد

اسةأسئلة بحثُسيحيث؛رالد سؤال ل الباحثو،عرض ا إل توصل ال النتائج تحتھ من
ع سؤال ل يخص   .حدةفيما

أوال
ً

بمبــدمــا: واملعلمـــات ن املعلمــ ـــ و الـــسلوكمــدى ســة مد ـــ التعلــيم ـــد تفر رأ
ت؟ الكو دولة   التوحدي

و لقياس سبة واملعلمات،بال ن التعليماملعلم د تفر مبدأ وِخدُاست،نحو يت مقياس نم
عاد،فقرة22من أ عة أ إ و،رمقسم س تق ا نجميع تجاهاملعلم دواملعلمات، تفر مبدأ

ي كما الف: (التعليم اتجاه فرادو ن ب الفردية قات التحض–ور اتجاه والتخطيط و
ا اتجاه– رالد التعليمو اتيجيات التعليمية–اس ئة الب اتجاه مجموعإنحيث،)و
وعادذه نيساو تجاهاملعلم التعليمواملعلمات، د تفر عليھ،مبدأ نص مجلسكما

ي نا ست ست. The Council Of Exceptional Childالطفل ليكرت عادذهوق سلم من
ّ ُ

ما ات،)Five-Likert Scale(ا اختيا خمسة ع احتو روالذي من،ى شدة،:تبدأ أوافق
شدة أوافق ال أوافق، ال محايد، أحيث،)أوافق،

ُ
منيتِعط و،5إ1رقام ي أن نع

الو1الرقم من منخفضة سبة الو5مالرقو،يمثل من مرتفعة سبة رتو،يمثل أظ ال
دوالنتائج ا   لكما
  :التا
  ) 2(لجدو

التعليمم د تفر مبدأ من عاد أ عة أ تجاه واملعلمات، ن املعلم و رستو   ى

عاد ن  أسماء املشارك   عدد
ي سا ا املتوسط

عد ل   ل
نحراف

  ياملعيار

ن ب الفردية قات والفر
  فراد

9  4.3778 .29059 

والتخطيط التحض
ا   رالد

9  
3.9444  

 
.87401 

التعلم اتيجيات  48762. 4.1556  9  اس

التعليمية ئة  90566. 3.7593  9  الب

  

ي ا ال ي سا ا   املتوسط

  

9  

  

4.0404 

  

.59415 

و ملدى ي سا ا املتوسط أن السابق دو ا من نليت تجاهاملعلم عض واملعلمات،
نالفر ب الفردية أصل4.37وفرادوقات العامما،نقاط5من الو نطاق ن ب جدا يقع

امل ما ا السلم سابقتقسيمة ة و ًذ لُأما. ار فقد ا الد والتخطيط التحض رعد
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عاليًوعي يًا حسا بمتوسط بنوده3.94ا الب،جميع ال ا اتيجيات: ينَعدُكذلك اس
التعليميةو،التعلم ئة الب ي،عد سا ا املتوسط سلم3.7و4.15بقيمة مسنقاطالمن ،ا

يدل العامما الو مستو فقد. ىع عة عاد لأل ي ا ال ي سا ا املتوسط حساب رعند
و أن نوجد يقعاملعلم ساوواملعلمات، ي ا ي حسا بمتوسط العا للو يمستو ى

4.04.   
سة: اًثاني مد واملعلمات ن املعلم قبل من التعليم، د تفر مبدأ تطبيق مدى رما

ت؟ الكو دولة التوحدي   السلوك
حا

ُ
تطبيق مستو نىسب ملبدأاملعلم خاللواملعلمات، من التعليم د لقياساًبند18تفر

البعد ما،ذا ا ليكرت سلم خالل من
ّ ُ)Five-Likert Scale (ِطرُتالذيو،ذاتھ

سابقّ ًلھ . اق
التطبيق مستو أن بالذكر دير سبىا اح

ُ
ثالثة خالل عاد؛من اسأ حيث

ُ
عض تبعد

قات ذلكالفرديةوالفر طفال، ن ذاب يم،أن باملفا تتعلق ة نظر بنود ع يحتو يالبعد
البنود حولتذه ِإذا

إّ تتحو فسوف تطبيقية بنود التحضُإما :لإ أوخطيط،التوعد
التعليميةُ ئة الب أو التعلم اتيجيات اس دوولذلك، ؛عد التطبيقية البند ذا طبيعة ب جِمُس

معُالب و رة؛الثالثعادلعد ظ التا تحيث دو ا   :لكما
  

  ) 3(لجدو

تطبيق نىمستو تجاهاملعلم عادثالثةواملعلمات، التعليمأ د تفر مبدأ   من

ن  عادأسماء املشارك ي  عدد سا ا املتوسط
عد ل   ل

نحراف
  ياملعيار

التعلم اتيجيات  81650. 3.5556  9  اس

ا الد والتخطيط  1.03333 3.2444  9  رالتحض

التعليمية ئة  1.19949 3.2381  9  الب

ي ا ال ي سا ا     املتوسط

9  

  

3.3457 

  

.96656 

تطبي مستو أن أعاله دو ا من ن ب ىي واملعلمات،قل ن التعليماملعلم د تفر عدُملبدأ
عال ان التعلم اتيجيات يًيا،اس حسا ل3.55بمتوسط نما ب التحضُ، التخطيطوعد

متوسط ا الد
ً

متوسطاحسابيار المن3.24بقيمة،ىبمستو مسنقاطأصل البا أما عدُ،
التعليمية(خ ئة خر) الب و ل متوسطفقد مستو

ً
. 3.23بمقدار،التطبيقمناى

الثالثًأيضاسبحا عاد ميع ي ا ال ي سا ا املتوسطاتة،املتوسط جمع خالل من
سابية ا ،ا ا،عوتقسيم نعدد تب تطبيقأنحيث مستو واملعلمات،ىمتوسط ن املعلم

تطبيق ساو التعليم د تفر ًملبدأ متوسطي ا
ً

الس تقسيمة سلفا ة و املذ ما ا ًلم ذلكو،ار
ساو ي ا ي حسا   .3.34يبمتوسط
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ــ ــ ثالثــ
ً

ــ: ا ــ ـــ ــــدي التوحــ ــــسلوك الـــ ــــة ســ مد ــــ ــ ــــات واملعلمـــ ن ــــ املعلمــ ــــة معرفــ ــــدى مـــ ــا ــ رمــ
الفردية؟ ة بو ال طة ا بأسس ت   الكو

عن واملعلمات،معرفةأما ن اختبا؛املعلم الباحث استخدم أسئلة،اًرفقد عشرة من و نت
سؤال إجاباتل خمس ع يحتو ان؛يان سئلة عدد يحة، فقط ا م 10واحدة

واحدة،لةئأس جة د ساو سؤال ل رو ساوإن :أي؛ي لالختبار ائية ال جة يالد جات،10ر رد
َقسمت ُ

ع ائية ال جة التا3رالد من (:أقسام ضعيف مستو3.3ح0ىمستو ى،
من جيد6.6إ3.4متوسط مستو كذلك)10إ6.7منى، حا،

ُ
معلمتِس ل جة رد

ة املئو سبة للمختإنحيث؛بال الك انَالعدد من9ين ن لنا،24 أصلمعلم ن ب لي
يجة التا الن دو ا   :لكما

  ) 4(لجدو
ين للمخت الك   العدد

من جة الد رمقياس
10  

ن املعلم سبة  عدد بال جة رالد
ة   املئو

املتوسط
س يا   ا

0 / 10 0 0.0% 

1 / 10 2 22.2% 

2 / 10 3 33.3% 

3 / 10 2 22.2% 

4 / 10 0 0.0% 

5 / 10 1 11.1% 

6 / 10 1 11.1% 

7 / 10 0 0.0% 

8 / 10 0 0.0% 

9 / 10 0 0.0% 

10 / 10 0 0.0% 

  

  

1.00  

عادل ما أي
10%  

ع دو ا من ن ب أصل7أنلي من ن ختبار9مشارك ضعيفة جة د لوا  ≥رقد
نماـ3.3 انب ختبارمشار متوسطة جة د ال قد قدو،6.6 ≥رفقط ك مشا أي يوجد رال

جات الد ل جمع خالل من ي سا ا املتوسط حساب عند ختبار، جيدة جة د رل ر
نو املشارك عدد ع ا ن،تقسيم واحدأنتب ساو ًاملتوسط عاد:أي؛اًيحاي % 10 لما

بنود معرفة عوأساسيات فنياتومن ذا الفردية، ة بو ال طة معرفةأنا ىمستو
ن جدباملشارك ضعيف الفردية ة بو ال طة ا   .اأسس

النوعية - الكيفية  النتائج
سوف القسم ذا

ُ
ح ال النتائج يةِصُعرض الشف املقابالت من ا عل املالحظةو،ل

سيةو،يةالعي املد ندات املس يص ت اسةو،رمن الد موضع للطلبة صية ال وذلك،رامللفات
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أسئلةعنلإلجابة اسةجميع جابةرالد الكيفي ع الطا تتطلب اال أوالع يتطلب ذا ،
ً

و الة ا اسة، الد موضع ن الت ا سيطروصف ال التوحد ذو من م،يطالب لد ممن
س مد ات رقد مرتفعة،ر الشديدأماية التوحد ذو من طالب و ف الثانية الة م،يا لد ممن

منخفضة سية مد ات رقد ع،ر فاظ ل ة مستعا أسماء االت ا أسماء أن العلم حقرمع
يمكن معلومة أي عرض عدم اسة الد موضع موضعأنرالطلبة الطلبة ملعرفة ستخدم

اسة امذلكو،رالد العلبأخالقياتلالل   .البحث

ــــوصـــــف - ــ و ــــة الــ ــــدطالـــــبال(ا ــــدخالــ التوحـ ذو ــــن ــــــسيطيمــ ــــم– ال ســ
  .)مستعار

العمر من يبلغ خالد توحدِّنُص،سنوات8 الطالب لديھ أن ع سيطاًف
ً

نقطة27 بإجما ا
عت طفال، لدى التوحد شدة لقياس اص ا ار الةزاختبار الطلبةا من يذوو

اتالق العاليةرد سية السنوأشارحيث،راملد املد ره يتقر ال،ر املقابالت إ باإلضافة
معلمت لتا مع ت خالدإ ھيأجر يةاًأن العر حرف جميع وكتابة قراءة يةستطيع نجل و

وستطيع – الصوقراءة مع لمات ال نةالستطيع–رمطابقة ومقا ب وترت وتمي ركتابة
كتابيةستطيع-دعدا بجملة الصو عن ركتھأما. رالتعب سبة ستطيع:بال و يمسكأنف

يح ل ش االبو ،القلم أش
ً

امل باستخدام مقطعة،كعباتفنية صو تركيب ستطيع . رو
جتما لالتزان سبة و:والعاطفيبال أساف ل ش نفسھ ع وعتمد اجتما قيادي،

ساأقرانھمع من، طفال اءهحولھ،عد آ ك رشا معلماتھور مع يوأصدقائھ مشاعره لعب، اًلعب
الذاتية. اجماعي للرعاية سبة جيد: بال ل ش بنفسھ عت أن ينظفإنھحيث؛ستطيع
طبيو،ندامھتمو،أسنانھ ل ش طعامھ الفصلورتبو،لناو سبة. نظف بال

ةلديھ: اللغةوللتواصل يةرالقد التعب اللغة استخدام هإنھحيث؛ع ا أف عن عنورع ع
جيد ل ش أيضو،نفسھ اللغة جيدًستقبل ل ش يإنھحيث،ا ما م طلُيف

َ
منھ ستطيعو،ب

اصأن كالم قة طر جيدو،يتقمص ل ش صوات معلماتھو،قلد مع وأقرانھ تواصل
سليم لغو ل ال. يش بية لل سبة معلمتھبال تقو جسدياًخالدإنلبدنية اء ذ و،لديھ ف

ع اضةو،مسالموسر للر القدمومحب املوسيقية. كرة اتھ قد عن لديھ،رأما أن خالد ن ب فقد
يقاعيةو،الغناءوللعزفاحب ال ش   .أداء

الثانيــــة - الــــة ا الــــشديدأحمــــدالطالــــب(وصــــف التوحــــد ذو ســــم–يمــــن
  )مستعار

العمرمدأحالطالب من حيث،سنوات8يبلغ
ُ

ِ
ّ

شديد توحد لديھ أنھ ع عدو،ص ذلك
ط أن
ُ

ارِّب اختبار شديد،نقطة39بإجمازق توحد لديھ أحمد الطالب أن ع يدل دلت. مما
معلميھ عندو،مقابالت التناسقي ا التنظيم أن ع سية املد ة السنو ره تقا ركذلك ر

ضعيف ل؛أحمد أن محدودةذلك ات قد املعلمًرنادو،سيطةورديھ ألوامر ستجيب ما . ا
ركية ا ات ا للم سبة جد: ربال سيطة ال بات التد عض يؤدي أن أحمد مثل،ارستطيع

منظمة غ قة بطر بالصالة بالكرة انفعاليةإنھحيث؛اللعب قة بطر جسده غيحرك
امل ل ش تجميويحباًأيضوو،تحكمية شياءىو جتما.ع لالتزان سبة بال
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محدودة: العاطفيو انفعالية ات قد حزنھ،رلديھ عن التعب عدم،فرحھوغضبھومثل مع
املشاعر ذه ضبط ع ة ا رالقد ا موإس عرف الذين اص من أحمد ب يق كذلك ،

جديدو،فقط ص أي من اب ق يفضل ال الذات. و لرعاية سبة أن: بال أحمد ستطيع
ذاتھبيبادر سھ،رعاية مال تداء ا أو مام با ن،رسواء خر من املة بمساعدة حيث؛ولكن

يتمإ أن ستطيع ال امَّنھ امل فقطاملةذه اللغو. وحده التواصل عن أحمدف: يأما يتواصل
املعلمبصر مع فقط سيطة،ا ال لألوامر ستجيب غ،و اللغة يفضل و أن؛فظيةلالو ذلك

جد محدود اللفظية ية التعب للغة اللغة،ااستخدامھ استقبال ع تھ قد اوركذلك تحليل
سيطو ا م معلمھ. ف فنيةإنليقو ميو لديھ س ل س،لأحمد يما أو يلو أو يرسم ال و رف ن

الف شكيل اضية،ال الر دوات يجمع أن يحب اوولكن يحبو،تملك باألأنال ك لعابرشا
ماعية ا اضية وحده،الر يلعب أن يحب   .بل

أوال
ً

التوحدتوجدل:  ذو من لطالب املقدم املد نامج ال ياختالفات ر
منخفضة سية مد ات قد م لد ممن رالشديد املقدم،ر املد نامج بال نة رمقا ر

مرتفعة؟ سية مد ات قد م لد ممن سيط ال التوحد ذو من رلطالب ر   ي
ا نتائج معملقدلت صية ال املستخدمالنفسيةختصاصيةابلة نامج ال سةأن رمد

ات ا نظام ع عتمد التوحدي برنامج،السلوك ع اتو،Portageاملب خ يقدم الذي
مجاالتومتنوعة عدة ركية،مختلفة ا سدية ا ات ا ا ع،م ة القد س تق رال

ا امل من بمجموعة ركيةرالقيام ا القفز،ات تختصومثل ال ات ا الكرة، مسك
بالذاتوساعدةبامل س،العناية املال س ل سدو،مثل ا عنو،تنظيف خطاربتعاد

ليةو،املحيطة املسؤ ل،وتحمل املأ النفس ع عتماد اصة،و ا احتياجاتھ . وقضاء
معو صداقات ن و ت مثل جتماعية ات نخا املواقفو،ر التصرف حسن

سليمةو،جتماعية اجتماعية عالقات العد. إقامة ات خ ع تركز ال املعرفية ات ،ا
الرسمو ندسيةش كبو،ال مثل سيطة ال املعرفية يم املفا عض او،صغومعرفة غ

املعرفية مثلة باالتصال. من اصة ا ات ا،التواصلوا اللغةمثل استخدام ع ة رلقد
ية منو،ستقباليةوالتعب ا اتغ   .ا

برنامجالنفسيةختصاصيةلتقو تحديد ا خالل من يتم ال لية عن ا ل سؤا عد
التوحدي السلوك سة مد لإذاماو،رالطلبة ل ا د برنامج وضع اختالف نالك ران

  طالب؟
أيًطبع: النفسيةختصاصية" قبل اختبارءا يجة ن النظر يتم ،CARS،شدة س يق الذي

تقييم،التوحد عمل يتم ا عد خاللأوثم من واملعلمات،للطالب ن سةاملعلم باملد  ،راملوجودين
بأخذوا نيذال ًتد بالتقييمار خاللذوال،للطلبةوللقيام من ستطيعذاي عرفأنالتقييم

ال ات اتوطالبرقد ا السابقالرامل ا س الو،اك ات ا ن،كيمتلرامل الوا ات ا امل يحتاجرما
اأن س الو،يك ات ا امل اأنيحتاجرما عل ب ال... أكريتد ات ا تحديد يتم ذلك عد الثم
الطالبأن بد ا لھو،يتعلم املناسب برنامجًبناءىاملستو   ortagepع

ا: الباحث ا الطالب مستو إ ن تنظر أنكم كالمك من م ىأف اتھوو طةو،رقد ا تحددو ثم نمن
تناسبھ؟ ال اسية   رالد

  .عم: النفسيةختصاصية
إ: الباحث طالب من عندكم يختلف ا الد نامج ال   ؟آخررع
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طبعًطبع: النفسيةختصاصية التا،ًا تبع لألطفال سبة ببال تد م تد عت ًوحد ر بناءافرديار
فردية ة و تر وخطة داف أ   "ع

إجاب ن ب القرائن دلت أحمدمعل اتكذلك قمعلو،الطالب فر وجود ع خالد والطالب
املقدمة ات نا اسة ب الد موضع ن من،رالطالب الرغم ماع العمرأ املقدمةفإ ،نفس ات ا ن

م الطالبعتمال مستو ع تكما ،ىد خالدرأشا الطالب معلماتھمقابلة من واحدة   :مع
يقرأ: املعلمة“ عرف ممتاز طالب طفالوكتبوخالد غ قام سةخرنرعد باملد ،راملوجودين

أصدقاءوناأو   .و
معرفية: الباحث ات خ علمينھ اديمية ل ياأم،وأ ا ات ا ع تركزن   تية؟فقط

ياتية،: علمةامل ا ات ا فقط س ل ال ال أعلمھال معأعلمھ ،الكتابةوالقراءةأنا ا وم الطرح،ومف
املعأستخدماًطبع أوصل ح ة كث ي،مجسمات وذ ا موس   "  ف

أحمدمقابلأما الطالب معلم ونأأكدتفقد،مع عما تختلف أحمد للطالب املقدمة ات ا
خالدمقد للطالب معلميھ ،م مع املقابالت أكدت ن،كما مثن أحد قال نوعسألتھعندمااحيث عن

أحمد إ ا يقدم ال ات   :ا
ح: املعلم " الأشرحشوف، ات ا الك أحمدأقدم أحمد، طبيعة عرف باألو م ال لألحمد ز

جد ةواانفعا قو فعلھ لمو،ردة يت ستخأقصدما اللغةما أحيانو،دم ة شا ستخدم ًلكن
ار

أعلمھبالتا،الصياحو السلوكيةأنا ات السلوكوأركز ،ا عديل عتو،ع كيفو،نفسھبكيف
ل سليمةيأ ادةو،بطرقة ا دوات عن تعد ي مو،كيف املساعدة يطلب حولھمكيف   .كذاون

ات: الباحث خ لھ تقدم أول اديمية القراءةمعرفيأ مثل املثال؟أوالكتابةوة يل س ع ساب   ا
وجھ: [املعلم ع ة كب سامة يح.] .املعلماب ل ش القلم يمسك كيف عرف ما يحب،أحمد ما

،،يرسمأوكتبويجلس ك ال قادرع أركزغ ياةأنا با مة امل ساسية ات ا عديل،ع   ع
ما ذا ةجھيحتاالسلوك، الف ذه القراءةأكأحمد   . "الكتابةومن

الصة الطالبإن: ا مستو ع عتمد للطلبة املقدم نامج اليةو،ىال ا اتھ الو،رقد التوحد جة رد
اختبار خالل من ا قياس للطالبو،CARSيتم و التقييم خالل نامجو،من ال يختلف سوف التا

ا الو،رالد ات آخرا إ طالب من املعلم ا اسةو،يقدم د نة املقا رت أظ رقد الةر وجودا
خالد للطالب املقدمة ات ا قات أحمد،وفر بالطالب نة ات،رمقا ا نوع حيث معو،من ا توافق

م ل   .اماحتياجات

ذو: اًثانيـ مــن طالــب لتعلــيم املـستخدمة س التــد طــر ــ اختالفـات يوجــد يــل ر ق
الشديدال منخفضة،توحد سية مد ات قد م لد رممن س،ر التـد بطـر نة رمقا قر

سـية مد ات قد م لد ممن سيط ال التوحد ذو من طالب لتعليم راملستخدمة ر ي
  مرتفعة؟

املقابالتًاعتماد ع طُتاملقيدةا
ُ

عندِّر التعلم اتيجيات اس باستخدام د التفر قضية إ ق
اس الد حالة موضع الطلبة طرِّقُحُتحيث؛ةرعليم من التعليمقق اوأساليب ستخدم ال

اسةناملعلمو الد موضع ن الطالب عرض،رعليم خالل ممن عأ التعليم اتيجيات اس
املقابلةأواملعلم موضع ات،املعلمة اختيا خمسة إعطاء لرمع ش قامع اتيجيةللرأ  اس

ستخداملقياس ستخدامي1الرقمإنحيث،مدى عدم ع قوة،دل تتدرج ثم
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الرقم إ تصل ح ستخدام،5ستخدام ة ك ع يدل تنوعبي. الذي النتائج اًت
طر يوقاستخدام كما التعلم اتيجيات   :اس

ستخدمونھ الذي املدى ع املقابلة واملعلمات، ن املعلم إجابات يو لجدو
التعلم اتيجيات    اس
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  ) 5(لجدو
املعلم عند التعلم اتيجيات اس استخدام   قياس

  

  الرقم

  

  البند

  

  املعلم

  لو

  )أحمد(

  املعلم

ي   الثا

  )أحمد(

  املعلم

  الثالث

  )خالد(

  املعلم

ع   الرا

  )خالد(

6  

ــــ طــــأ وا املحاولــــة قــــة طر ــــستخدم مــــدى أي ــــ إ
ســـك، مـــن(ودر تطلـــب اســـةحيـــث د موضـــع رالطالـــب

ــــــــــدفالــــــــــةا ــــــــــا، علم املــــــــــراد ة ــــــــــا امل يجــــــــــرب رأن
ة ا امل ذه يتعلم ح طأ وا ة   ؟)رالتجر

  

5  

  

3  

  

4 

  

3  

7  

ــــــــ ــــــــام امل تحليــــــــل قــــــــة طر ــــــــستخدم مــــــــدى أي ــــــــ إ
سك املـراد(ودر ساسـية ة ـا امل بتجزئـة تقـوم رحيث

ـــ ح ا، ــسيط لت ة صــغ خطـــوات ل شــ ــ ع ــا علم
الـــــــةيـــــــتمكن ا اســـــــة د موضـــــــع ـــــــممـــــــنرالطالـــــــب ف

ساسية ة ا   ؟)رامل

  

5  

  

3  

  

4  

  

5  

8  

ـــــستخدم مـــــدى أي ـــــ ســـــكإ در ـــــ اللعـــــب قـــــة وطر
ــــــــا( ف ك ــــــــشا ــــــــة و تر لعبــــــــة باختيــــــــار تقــــــــوم رحيــــــــث

الـــة، ا اســـة د موضـــع املـــرادرالطالـــب ة ـــا امل رلـــتعلم
ا   ؟)علم

5  4  4  4  

9  

ســــك در ــــ القــــصة قــــة طر ــــستخدم مــــدى أي ــــ وإ
ع( قــــــصة تــــــالوة أو بقــــــراءة تقــــــوم الطالــــــبــــــحيــــــث

الة، ا اسة د املعلومـاترموضع عـض علـم ـدف ل
س بالد ا علم   ؟)راملراد

  

4  

  

3  

  

4  

  

3  

10  

ـــــ ي التعـــــاو الــــتعلم قـــــة طر ــــستخدم مـــــدى أي ــــ إ
ســــــك ل(ودر شــــــ ــــــ ع الطلبــــــة ــــــع بتو تقــــــوم زحيــــــث

مـــة م أداء مجموعــة ــل مـــن تطلــب ثــم مجموعــات،
أفـــــــراد ن بـــــــ ـــــــار ف تبـــــــادل ـــــــدف ل وذلـــــــك عليميـــــــة،

مة امل ذه إلنجاز   ؟)املجموعة

  

1  

  

2  

  

3  

  

3  

  

11  

ـــــــ ي الـــــــذا الـــــــتعلم قــــــة طر ـــــــستخدم مـــــــدى أي ــــــ إ
ســــك مــــن(ودر تطلــــب اســــةحيــــث د موضــــع رالطالــــب

الــــــة املعلومــــــةا أو ة ــــــا امل لــــــتعلم بذاتــــــھ ــــــس رأن
ا علم   ؟)املراد

  

1  

  

1  

  

3  

  

2  

12  
ـ ا ـستخدم علـم طـر أو اتيجيات اس يوجد قل

مع سك لك؟ودر ا أذكر ولم   الطلبة
  

  عم

  ال

  يوجد

  ال

  يوجد
ال

  يوجد
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ـ  ع ـ النتـائج ـ ع تنوعـإفـ؛بنـاء نـاك ناًن الطــالب ـ ع الـتعلم اتيجيات اسـ اسـتخدام ـ
الـة ا اســة د التعلــيمو،رموضـع ـد تفر ــوم مف عـز ــوأنإحيـث،زــذا ـوم املف ــذا ط شـر وحــد

أسـاليب اســتخدام ــ اتيجيوالتنـوع الــتعلماســ ناســب،ات ت ـ نوح املتعلمــ حاجــات مـع تــتالءم
ـــ معل أن ـــ ع ـــ ـــدو ا يـــدل كمـــا َاملختلفـــة، ـــستخدمل معـــھاأحمـــد لأن ــــش الطـــر قغلـــب

ـ كب إ عـد،متوسط يامـا الـذا الـتعلم قـة يو،طر التعـاو نيـةو،الـتعلم الذ طـة ر قـةو،ا طر
قـــــدو،النقـــــاش الطـــــر ـــــذه أن ب ـــــس ذلـــــك ـــــو ي ققـــــد التوحـــــدن ذو مـــــن طفـــــل مـــــع ناســـــب ت يال

أحمــــد، مثــــل معلمــــأالــــشديد دلــــتامــــا فقــــد خالــــد مــــإالطالــــب جميــــعاــــستخدمامــــأباجابا ن
، كب إ متوسط ل ش ة و املذ رالطر لتأق فقد ي الذا التعلم قة طر منأما مستو ىقل

خالد معل مع   .ستخدام
م أ ع خالد معل إجابة دلت املعلومـاتاليفـضاكذلك تنـاو طـر ـ التنـوع لن اتوق ـ ،ا
مختلفة اتيجيات اس استخدام خالل قالت،من مافقد   :إحدا

الدســمة: املعلمــة"  ــشطة مــن ــسرعة يمــل ــذا،خالــد أعطيــھل مــاأنــا ــ ح مختلفــة ــشطة أ
سرعة   .يمل

مختلفــــ: الباحـــث بطـــر ـــشطة ـــذه لــــھ ن تقـــدم أمقـــل نـــاكة معينـــةإن قـــة نطر تفــــضل
ا؟ًدائم استخدام   ا

سأشــرحعــادةأنــا: املعلمـة الـد ن ،رلــھ ةوأبــ ــا امل ــا ،رلــھ ا،أمامـھوأطبق ــس يك ــ ــذاًطبعــ،ح ا
وقتـــ مـــاا،ًيأخــذ وحــدة،أعتمــدــس قـــة طر ـــ طرقــأســـتخدمع

ً
مــثال،متنوعـــةا

ً
أســـتخدمســـاعات

قصة،لعاب لھ أقو   . "كذاولساعات
فقــدمعلمــاأمــا خالــد الــتعلمأكــدا الطالــب اتيجيات اســ ــ التنــوع ة ضــر ــ مانلكــ ،ورع أحــد

ما لھ سؤا ن ح مة م نقطة لمتانإذاأضاف اتيجيات اس اأسألھناك   :قال،ع
تنفــــع: املعلــــم"  قــــد اتيجيات ســــ اتإليــــصالــــذه ــــ يحتــــاجو،ميــــةيادا خالــــد ــــلكــــن إ

الــــسلوك، عـــــديل ــــ اتيجيات أســـــتخدماســــ ـــــمعــــھ أنــــا قــــةأك طر عـــــديلومــــن ــــ اتيجية اســـــ
ـــزأســـتخدماًأحيانـــ،الــسلوك أحيانـــًأحيانــو،التعز ، الرمـــز العقـــاب ًا أحــاوي ـــأطفـــئلا غ الـــسلوك

ـــــلا التجا خـــــالل مـــــن خـــــاللًأحيانـــــو،يـــــد مـــــن أتـــــدخلا ـــــي مباشـــــرإ ل شـــــاداتوأعطيـــــھ ـــــش رإ
  "مباشرة

إجابــــــــات نجميــــــــع تــــــــدلاملعلمــــــــ ــــــــواملعلمــــــــات، تنوعــــــــنــــــــاأنع اختالفــــــــواًك
ً

اســـــــــتخداما ــــــــ
سة، الد موضع ن الطالب ن ب التعلم اتيجيات الـصفيةلكراس املالحظة تحليل ،قيـدةاملنـصفن

تنوع وجود عدم ع الطرأودل ن ب كب اتيجياتأوقاختالف ا،س ـستخدم ـ ناملعلمـوال
حيــث اســة، الد موضــع ن الطفلــ علــيم املعلومــاتإنرــ حــوتحليــل ــ ال مـــنِصُالبيانــات ــا عل ل

الــــصفية الرمــــوقيــــدةاملنــــصفاملالحظــــة تكــــرار قــــة طر ــــ ع ــــ أشــــارو،cods زمب ةالــــذي ــــ ك ــــ إ
اة املحا قة طر نواستخدام يًأحيانو،التلق كما الفردي التعلم خالل من اللعب   :ا
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  )6 (لجدو
ال الصفية املالحظة خالل من ي ا ال الرمو أيامزتكرار ثمانية خالل أخذت

ُ
 

  املعلم
  الرمز

و   لاملعلم
  )أحمد(

ي الثا   املعلم
  )أحمد(

و   املعلمة
  )خالد(

الثانية   املعلمة
  )خالد(

اة املحا   14  9  17  12  استخدام
لعاب   8  3  3  5  استخدام

ام امل   1  1  1  2  تحليل
املوسيقى   0  0  0  1  استخدام
ة التجر   1  0  0  0  استخدام

فرديعلي   one to one 21  32  27  18م
ي التعاو التعليم   1  0  0  0  استخدام

ن عناو تكرار مدى يو باألع دو الأولا املالحظات نص الدقيقة املواضيع زمو ر
الباحث ا الة،كت ا اسة د موضع الطلبة س لدر ه حضو رخالل و مدى،ر اًتبع. أيام8ع

دو ا املوجودة قام للأل الفرديي،ر التعليم موضوع فيھ يتكر ان املالحظات نص أن رت
حيث واحد، إ عليمإنواحد ل ش ع انت للطلبة املقدمة سية املد صص ا رأغلب

واحد،فردي إ واحد ل ش ع الطالب مع لوس با املعلم يقوم س،و،حيث الد لھ رقدم
م ك النصاب الفردي التعليم مز ل الصفية،ربالتا املالحظات نص ه تكرا عدد رن

أيضو دو ا من ًت واملعلمات،أنال ن قةاملعلم طر ستخدمو امنانوا امل ذلك،تحليل
ا يقوم ال ات التحض طبيعة أيناملعلموأن أسبوعية، معينة ة خ املعلمإنلتقديم

املطلوب ة ا للطالب ايقدم اإتقا د أسبوع ساعدأقلعرخالل املدة ذه تقدير،
ة صغ ام م إ ة ا تجزئة ع ا،املعلم م واحدة ل يتقن ة،ح ا امل يحقق ربالتا

سية ةالرئ كمااملطلو أحمدمنھ، الطالب معلم   :قال
أسبوع: املعلم"  ا ل عندي ة خ ل ة، خ ل ل سبو بالتحض أقوم او،أنا إذاعد أنظر

دافت الأنتقلحققت ة ا ا،إ دافإذاعد تتحقق اأستمرلم نفس ة   .با
إذ: الباحث

ً
بالوقتا نة مر   .وناك

ذا: املعلم ل سيطةأقسمأناعم، أجزاء إ ة ما،ا سأنتمثل الد رأيت قمت ،ر
ة خ اموبتقسيم م عدة إ كيفأنتاليومو،سالم دت يصنفشا أحمد ان

غ ل من الص التعليمو،صالل من أسابيع يجة ن انت ة ا امل ع،رذه مقسمة
ة صغ ات خ ل   " .ش

أن املالحظة ت ب نكذلك استخدموااملعلم قةواملعلمات، اةطر اللعبو،املحا قة قدو،طر
يجة الن ذه ك املال،خالدوأحمدمعلمورشا رت أظ ةحيث كب ق فر وجود عدم وحظة

أحمد معل ن ب التعليم اتيجيات اس خالد،واستخدام معإنحيثمعل املستخدمة قالطر
ن الفرديالطالب التعليم ع امو،ترتكز امل اةو،اللعبو،تحليل فقط،املحا الثانية الطر قأما

جد سيط ل ش ستخدم الطالانت معلم املثال يل س ع استخدمبا، قد املوسيقىأحمد
مع معينةإليصال ة ت كما ،خ   :املالحظةرأشا

الثالثة"  صة واحد... ا إ واحد فردي عليم ل ش ع الطالب مع جالس ثم،املعلم
ما أحمد املعلم الغناءإذاسأل اد غ،رأ و از ج إ املعلم ب ذ نو،رثم عليھ بدأا،ًعزف ثم
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مبكرعنأغنيةغ النوم ة ًضر مبكرواور يقاظ شوا،ًس ابو،الصبحسنانتفر الذ
سة سةو،رللمد املد حقيبة س ت ممتع.رال ي غنا أداء ل ش   " ع

صة ا ماسؤالقمتاية جزءإذااملعلم املوسيقي عرضھ ةاًان بو ال طة ا من
أحمد للطالب انت،الفردية  :التاإجابتھف

ادذا"  اج ماتوجدالو،ماصياًان مثل فردية ة و تر ا،أنتخطة م أقصدفا
حقيقية فردية ة و تر املشرفآأناولكن،خطة من داف ألحمدو،خذ ا بتقديم أقوم ا عد

اصة ا ق يوجد،بطر    ."ملزمأوثابتإطارفال
استخدام من الرغم املوسيقىأحمد معلمع قة ساولطر الد املالحظةفإ ،رلغناء ن

تكرا د ش لم ناًرالصفية ب قة الطر ذه واملعلمات،ل ن فقطإال املعلم واحدة كذلك،مرة
ع يجة الن يص ت يمكن بالتا خالد، الطالب معلمة ا قامت ال ة التجر قة أنطر

ا عل املتفق قة الفرديوالطر التعليم قة طر ة بك اةو،املستخدمة املحا قة طر ا عد ،من
امو،اللعبو امل قتا ،تحليل طر ةأما استخدموالتجر فقد جد اتاملوسيقى سيط ل لمو،اش

قة طر استخدام املالحظة د يش التعاو القصةأو ،التعليم قة املحاولة،طر قة طر أو
طأو نيةأو ،ا الذ طة ر ا قة التمثيل،طر قة طر اماأوأو النقاش،رالد لقاء،أو كما ،أو

قبل من املقيدة املقابلة نتائج رت    .أظ

ثالث
ً

متوجدل: ا لد ممن سيط ال التوحد ذو من لطالب فردية ة و تر يخطة
مرتفعــة ســية مد ات رقــد ذو،ر مــن لطالــب الفرديــة ــة بو ال طــة ا عــن يتختلــف

منخفضة؟ سية مد ات قد م لد ممن الشديد رالتوحد   ر

ت أشا باألعركما أنالنتائج التوحديإ السلوك سة مد املستخدم ا الد نامج رال ر
الـ برنامج سيطةو،Portageو بال تبدأ ات خ يقدم بالذات،الذي اتو،العناية با ت ت

اديمية، أ املاقبل يدية يالتم ثم ُمن َ
نظ
َ

الفردية الطالب ات قد اورر ا ختارُيح،مستواه
اتا مستو من لھ املناسب اPortageبرنامجىملستو تتوافق. رالد قة الطر معوذه تتالءم

الفردية ة بو ال طة ا خطوات او،لأو ا الطالب مستو اتھًبناءىتحديد قد منو،رع
ث
َ

ت ا خالل من ال احتياجاتھ تحديد اتَّحدُم ا أو داف برنامج،د استخدام حال
Portage .تنلك بي سةأنالنتائج املد املستخدم طواتيتطابقال رالنظام ا ل مع

الفردية ة بو ال طة ا ا عل ف ماو،راملتعا تذا مقابلةرأشا خالدمعلمةإليھ الطالب
لتخطيط ا ستخدم ال لية عن ا سأل للطالبأوعندما ا تقدم ال س الدر وتصميم

قال،خالد   :تحيث
عندنا: املعلمة" التحض نظام سة املد اأسبوراحنا نقدم م ال ا ات ا عطونا ز،

أسبوع ملدة ا ل ونحضر   .للطالب
ات؟آسف: الباحث ا عطيك من لكن املقاطعة،   ع
الطالب: املعلمة مستو حسب ع ات ا عطينا عنا، لة املسؤ ىاملشرفة ات،و وا

اال    .زاجتا
  .عم: الباحث
أقدم: املعلمة قأنا بطر ة ا اأحضر ،لھ شطةوأصمم ل أ    .كذاولھ

ممكن: الباحث ل ؟ التحض و يت ؟خذآنمم التحض من   ة
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عادي: املعلمة ة،التحض ا اسم من و داف ،نيت سوأ مقسمو،رالد يوملجدو ،ل
س الد تبدأ سوف كيف الوسو،رتكتب املستخدمةما ذاو؟ائل مناإجراءكذا، مطلوب

ل ش تحضأعطيكسوفو،سبوأعملھ من   ."ية
أن ن تب للتحض نظرت أن هإعد تختلفورطا ال ستخدمھًأبدانوده الذي التحض عن

جدو ع يحتو ان التحض أن و الوحيد الفار العام، التعليم معلم لأي ي تحضق
نجأسبو للمعلم سة املد من مقدم ز فراغاتھأشبھوو،را عبئة يتم از ج حيث ،بنموذج

املعلمُيطلب سطريكتبأنمن املدى ل طو دف ال فقط، واحد سطر املقدمة ة ا مجال
واحد سطر ي السلو دف ال دوأما،واحد، ا من ي الثا املعلمفلالقسم من أنيتطلب

ي ما ا: يكتب شاط،التقنيات ال قة لو وصف ة، بو املقدمةورل املساعدة ذهو،نوع ل
ض يف يكفيأنالطلبات ال صغ ع مر املعلم ا لماتإاليصف عندمالبضع املعلمةسألت،

سبوتانإذاما ا تحض ا عل ند س مفصلة ة و تر خطة الـ: "أجابتناك نظام
Portageة و تر خطة بمثابة عالألنھ؛فرديةو الطالبعتمد و ،عمر عولكن عتمد

الطفل ة اتھورقد عندما"خ كذلك ماسألت، أحمد الطالب الطالبإذامعلم احتياجات انت
سميةالفرديةأحمد قة و ة رمكتو الفردية؟ ،ر ة بو ال طة ا بمثابة يوجد“: أجابعت ال

الفردي أحمد حاجات ا ف يكتب قة ة،ةرو ا باب من ا عرف نحن س ،ولكن أد منرأنا أحمد
حاجاتھو،زمان شفت او،اك عندما". عرف جابة انت السألتكذلك مامعلم أحمد طالب

لإذا نالك معأوان ناسب ت ال التعليمية ساليب ا ف مكتوب سمية قة و رأي ر
الفردية أحمد تحض: "فقال،حاجات سو يوجد س،ىال للدر اص وا فأماي خر ىمو ر

عند أحمد اختبار،النفسيةختصاصيةملف نتائج املعلوماتوCARSمثل من ه ذه"غ ،
لسؤال الباحث دفعت أحمدختصاصيةجابة بحاجة تتعلق ال اق باألو ده و ل رالنفسية

امجو،التعليمية الوال املعلم ع حة املق ولكنساليب ألحمد، ات خ لتوصيل ا ستخدام
ة سنو سية مد ر تقا عليھ صو ا تم ما رل ر اختبارو،فصليةول نتائج ولم،CARSكذلك

وا ل ش اصة ا التعليمية أحمد احتياجات عن تتحدث وثيقة أي نالك مباشر،ويكن
امجوقالطرو أحمدوساليبوال لتعليم حة املق اتيجيات بھو ،س اصة ا التقييم ،قطر
مو التقو تجابالتا. آلية للطلبةتوجدالأنھ تست ة مكتو فردية ة و تر خطة ع،ناك

م ا وخ م ا قد ع بناء الواحد العمر لألطفال ات ا تقديم تنوع وجود من رالرغم ً.  
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  :املناقشة
سوف القسم ومنَُّتذا النتائج جميع اص وتفس ا مدىو،اقش يان امت ذهإس

اصة ا بية ال حقل املو ،النتائج لنتائجالتطبيقات اسةمكنة اسة. رالد الد ستتناولترذه
أساسية و،قضايا نتتمثل سةواملعلمات،املعلم التعليمالتوحدرمد د تفر مبدأ ،تجاه

املبدأو ذا ل م تطبيق مو،مدى معرف كذلكسألمدى الفردية، ة بو ال طة ا تطرقتس
اسة الرالد املدى العميق َّيطبقيذللتحقق التعليمُ د تفر مبدأ شطة ،فيھ حيث ،من

التعلمو اتيجيات الفرديةو،اس ة بو ال طط ا املعلمو،استخدام تحض تخطيطھو،قطر
للطلبة ا يقدم ال س الذلكو،وللدر أطفال من ن حالت ات و؛توحدع القد ذو رمن ي

املرتفعةةالثانيو،املنخفضة ات القد ذو رمن ما.ي ذاتھكال العمر ان شار النتائج. ي دلت
نأنع ماملعلم لد مرتفعواملعلمات، مبدأو عاد عةبأ التعليم د يجةو،رتفر الن ذه

اسة د بھ جاءت ما مع تدلترأشاال،)Abbas) 2014رتتطابق إحصائية قات فر وجود وإ
تأنع و ال اصة ا بية ال ومعل م الفرديةبلد ة بو ال طة ا اتو،نود ا رامل

اصة ا بية ال معلم من ا،املطلوب يؤد مراعأن تخطيطھامثل الفردية ق الفر وة
س الفرديةو،وللدر ن املتعلم احتياجات باو،معرفة التعليم د شطةتفر اتيجياتوأل ،س

او فيھ. غ يطبق الذي املدى عن التعليمناملعلموأما د تفر الية،مبدأ ا اسة الد دلت رفقد
ساوأنع التطبيق أصل3.3يمدى حمادنةو،نقاط5من ان بر بھ جاء ما مع يتفق ،ذا
يو عا االذي ،2018إسماعيل ة بو ال طة ا تطبيق واقع إ معلقتطر ة وج من لفردية

التعلم ات وجدت؛صعو مرتفعأنحيث ان الفردية ة بو ال طة ا تطبيق عاماًواقع ل ش
ن نب ي،(واملعلمات،املعلم عا ان، الظف). 2018بر اسة د يكذلك تطرق،عباسور إتال

ال طة ل ت و ال دولة اصة ا بية ال مجال ن العامل تطبيق الفرديةمدى ة دلتو،بو
م اس ن ارد للعامل الفردية ة بو ال طة ا تطبيق مدى مرتفعة إحصائية دالة وجود ،ع

خاصة ية تد ات دو تلقوا رالذين عباس،(ر ، تكتفلك). 2015يالظف لم الية ا اسة الد رن
نفسھ ع املعلم نظر ة وج عكس ال يانات ست قة طر مأو ،باستخدام بلع بھ، يقوم ا

أيض أسئلةًاستخدمت عشرة خالل من التحصي ختبار قة طر معرفة،ا مدى لقياس
ن بأساسياتاملعلم الفرديةواملعلمات، ة بو ال طة مستو،ا ع النتائج دلت ىحيث

سس ذه املعرفة من مفاجأة. منخفض جاء يجة الن ذه ع صو انإنھحيث؛لا
املتوقع وأنمن مستو ن ب واملعلمات،املعلمىالعالقة منون التعليم د تفر ملبدأ م تطبيقا

مو،ناحية معرف طردية،بمدى عالقة أخر ناحية من الفردية ة بو ال طة ا نلكىأسس
ذلك عكس جاءت عو،النتائج واملعلمات،وأنذا ن الاملعلم التعليم د تفر مبدأ تجاه

بال ةع مورضر الفرديةأ ة بو ال طة ل جرائية سس العصب،نعرفو عت ال
التعليم، د تفر مبدأ لتطبيق الكيفيةوسا الطر عنھ كشفت ما ذهالنوعيةأوقذا

اسة اس،رالد د خالل التعليمةرمن د تفر مبدأ تطبيق آلية عن للكشف ا اختيا تم ال الة را
ن حالت ونا تااختع حالةلت اسة النتائج؛رد رت أظ أسلوبحيث سةأن مد رالتعليم

الفردي، التعليم قة طر ع قائم التوحدي دوالسلوك تفر ع ال الفردي التعليم لكن
و،التعليم الفردي التعليم أن املعلمأنذلك لبيقوم ش ع فردي ل ش الطالب تعليم

واحد إ مي( واحد يو زالعا ا و   .)2016را
بھأما  فيقصد التعليم د اصةأنتفر ا احتياجاتھ حسب ع طالب ل عليم ،يتم

برنامج تصميم يتم الفرديةوبالتا الطالب احتياجات ع تحتو اسية د يخطة ساليب،ر و
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الطالب احتياجات مع ناسب ت اتوشطةو،ال قد مع تتالءم ال م التقو رطر ق
الفرديةاحتياجو الطالب   . ات

من الرغم سةأنع املد فردي ل ش تقدم التعليمية ات التعليمفإ ،را أساليب ن
التعلم اتيجيات اس من ة صغ مجموعة ة من،رمحصو ن الت ا ن ب القرائن دلت حيث

اسة الد موضع التوحد شاأنرأطفال اتيجياتاًكباًناك التد،س روطر سق
ما بي الإحيث،املستخدمة املعلمتنھ ترشد فردية ة و تر خطة للألسلوبوجد ل املناسب

التعليمإ ،طفل اده واج للمعلم ذلك ك ي أيض. نما النتائج عًدلت جانبأا ناك  اًواحداًن
غ
ُ

ِط
ّ

ي جز ل ش الفرديةي ة بو ال طة ا معرفةو،مبادئ الطوأو احتياجات البقياس
فقطحيث،الفردية املعلم د ج خالل من ذلك اءو،يتم ا اجتماع قة طر خالل من س ل

multi agencyا أمر ا اولاملعمو و الياأورأو اء). alqallaf, 2015(كنداوس ا اجتماع
املجاالت ش ن املختص جميع جمع خاللھ من الطفلباملتعلقةيتم  أو النمائية،جوانب

يةأو التعليمية،أو النفسية، بووجتماوالنفاالختصا ،ال معلمو،يال
مرو،الطالب يةو،و ال الطفل حالة ع املشرف ب الطب جميع،ح يجتمعو ًحيث ان

واحدة طاولة الطفل،ع حاجة م م واحد ل ي ،ليحدد ثم ُومن َ
عنَّتوص املة مت ة صو إ رل

ا ذا لھو،لطفلحاجة التعليمية دمات ا لتقديم املناسبة غ). ibid(قالطر قة الطر ذه
التوحدي،مع السلوك سة مد ا رمو ةتوجدالإنھبلل مكتو فردية ة و تر يقومإنما ،خطة

بتحض معينةأسبواملعلم برنامجًبناء ،ة دو،Portageع تفر ع ساعد برنامج و
ات اتو،ا ا ذه عليم د تفر ع ساعد ال او،لكنھ تقديم طر التنوعو،قالتنوع

ا قياس الفرديةًبناءقطر املتعلم حاجة ةلذا ،ع بو ال طة ا وجود بدال اس يمكن ال
برنامج نامجو،Portageالفردية ال ذا الفردية ة بو ال طة ا ز عز يمكن   .لكن

واملعلمات،املعلاعتقاد ن التعليمبأن م د تفر يمثل الفردي أيض،التعليم م أناًواعتقاد
ال الفرديةPortageبرنامج ة بو ال طة ل عم تطبيق ب،و الس و و ي يجةأننقد ن

ة بو ال طة ا طوات قيقية ا م معرف مع ناسب ت ال التعليم د تفر مبدأ تجاه م وع
حيث النتائج إنھالفردية، من واملعلمات،أنيت ن ةاملعلم بو ال طة ا يطبقو نال

عرفو ،الفردية ا،نوال عتقدووأساسيا م الوقت اأنننفس يقومو ال سات ناملما ر
تطبيق ياًعت الفرديةامن ة بو ال طة   . ل
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  :التوصيات
اسةنتائج الد فعليةرذه لة مش عن التوحدكشفت ذو طفال عليم سة،يآلية رمد

ت و ال دولة التوحدي نتائجًناءو،السلوك اسةع تورالد ا ِوصُمناقش
التوصياتّ إ ل

 :التالية
ة -1 سابورضر ناك ناملعلم العامل النوواملعلمات، التعلي طفال،القطاع لتعليم

التوحد ذو افية،يمن ال والفنيةباألاملعرفة جرائية طوات وا طة،سس ا لتطبيق
الفردية ة بو ت،ال ية تد ات دو خالل ُمن

ر اصةَّقدر ا بية ال منا ن مختص من م
س التد روطر التعليم،ق د تفر مبدأ ع ترتكز  .ال

نع -2 أناملعلم التعليم واملعلمات، د تفر مبدأ ن ب التعليمويفرقوا اتيجية اس ن
قدو،الفردي لية املسؤ ذه

ُ
عنو ن ل املسؤ ن للمشرف نوعطى أواملعلم  واملعلمات،

ن جدإنحيث؛املوج م م م املعلمردو و ادة مو،زا  .أدائھتقو
يمكنإن -3 ال الفردية ة بو ال طة ا صيةأنتطبيق ات مباد خالل من و ري ولكن،ن

ييجب قُأن
َ

وّر خالل من النظام بذا ال ة را يص،ةيز لل خاص مركز عمل يتم  ،حيث
يحتو اءيوالذي ا اجتماع مجلس هو،multi agencyع بدو يقوم إعدادبرالذي

الفردية ة بو ال طة يجبإنحيث،ا ال مة امل وحدهأنذه للمعلم ل او،تو
وحدهختصا  .النف

السلوك Portageبرنامجإن -4 سة مد املراملستخدم و عليمالتوحدي املعتمد ن
ات الو،ا

ُ
بنفسھ ا يقدم ح للمعلم صية،وعطى ال تھ لنلكخ النظام ذا ن

الفردية ة بو ال طة ا تطبيق يجب بالتا التعليم، د تفر مبدأ ذهأنع،يحقق و نت
للطفل التعلي املن طة اتبباالستعانة،ا خ ات سو،Portageنظاممستو ل

التوحدي السلوك سة مد حاصل و كما  .رالعكس
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