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جقذًم :

ٌٗخبر ؾلى ٥الُٟل الخىخضي ؾلى ٥مٗ٣ض ،و ٌٗىص الؿبب في طل ٪ؤن الُٟل ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗبر بك٩ل َبُعي ًٖ
الؿلى ٥اإلاُلىب ولِـ لضًت وؾُلت حٗبحر واجهاَ ٫بُُٗت ًم ً٨ؤن ًضًغ قاون خُاجه ومخُلباجه واخخُاظاجه.
واإلاالخٔ ؤن ألاَٟا ٫الخىخضًىن ًٟخ٣غون لبٌٗ اإلاهاعاث الخُاجُت منها مهاعة الخىانل ،اإلاهاعة ألا٧اصًمُت،مهاعة خل
اإلاك٨الث،اإلاهاعة الخغُ٦ت الًٗلُت ،وطل ٠ًًُٗ ٪الىمى في ٖال٢اتهم الخالُت واإلاؿخ٣بلُت٣ٞ .ض ًُغ ٌٞالُٟل الخىخضي مً
٢بل آلازغًٍ ألهه ال ٌؿخُُ٘ بًها ٫ما ًغٍض ٢ىله ؤو ٗٞله لآلزغًٍ الُغ ١الٗاصًت مشل اقي ألاَٟا ٫وطل ٪بؿبب ه٣و َظٍ
اإلاهاعاث لضًهَ.االء ألاَٟاٌُٗ ٫اهىن مً ٖضم اهدباٍ وجغ٦حز ٖىض اؾخ٣با ٫عؾاثل آلازغًٍ.
ّ
الخىخضٞ ،ةن ٖملُت الخضزل اإلاب٨غ ٢ض ج٩ىن يغوعٍت
و للخٛلب ٖلى َظا العجؼ في ا٦دؿاب اإلاهاعاث التي ٌٗاوي منها ؤَٟا٫
ّ
الخىخض
ظضا للٗمل ٖلى جُىٍغ ٢ضعة َاالء ألاَٟاٖ ٫لى ا٦دؿاب الٗضًض مً اإلاهاعاث الخُاجُتً .جب البضء في جضعٍب ؤَٟا٫
ّ
الهٛاع ٖلى حٗلم بٌٗ اإلاهاعاث .وٍخم طل ٪مً زال ٫جىٞحر البِئت اإلاىاؾبت لُخٗلم ٞيها الُٟل َظٍ ألازحرة.
لظا ٞةن مداوالث الخضزل الخ٣ىُاث الٗالظُت منها ٞىُت الٗالط اللٗب دىُٟظ ؤؾالُب جضعٍبُت ؤو حٗلُمُت إلاهاعاث َاالء
ألاَٟاّ ٫
حٗض وؾُلت بمضاص لهم في حٗلم ؤق٩ا ٫مسخلٟت مً اإلاهاعاث٦ ،ما حؿاٖضَم ٖلى حٗلم بٌٗ ؤهماٍ الؿلى.٥
ولهظا ٣ٞض ج٩ىن َظٍ الضعاؾت مداولت لخىمُت بٌٗ اإلاهاعاث اإلاخمشلت في ٧ل مً(مهاعة الخىانل ،اإلاهاعة ألا٧اصًمُت ،مهاعة
خل اإلاك٨الث،اإلاهاعة الخغُ٦ت الًٗلُت)َ ًٖ ،غٍ ٤جُبُ ٤ج٣ىُت الٗالط اللٗب.

د .ظامُت ابشَعم
حامعت العشبي بً مهُذي أم البواقي  -الجضائش
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:اإلا ص
٫اَٟاثمت ٖلى اللٗب في جىمُــت بٌٗ اإلاهاعاث ٖىض ألا٢ ترخ ــت٣ىُ ــت ٖالظُت م٣ٗالُت جٞ ًٖ ٠ك٨ذ الضعاؾت الخالُت الى الَٞض
.الخىخضًحن
 و اؾخماعة، ىليُٟضًغ الخىخض ال٣ُاؽ ج٣م:  الضعاؾت جمذ الاؾخٗاهت مجمىٖت مً الاصواث مشلٝ ؤَضا٤ُ٣ولخد
ًذ ٖلى ؾذ خاالث م٣ التي َب، ت اإلاالخٓت٨دؿاب اإلاهاعة وقب٦ضمه في ا٣ ٖلى مضي جٝل اإلاخىخض و الخٗغُُُٟم ؤصاء ال٣ج
ان٧ يها اإلاىهج الُٗاصي وٞ ٠ْ و و،ُُم الايُغاب٣ذ اإلاغخلت الاولى حصخُو و جٞ الخىخضًُ ــً ٖبر مغخلخحن اؾتهض٫اَٟالا
اثم ٖلى٣ترخت اؽجسضام اإلاىهج قبه الخجغٍبي طو الخهمُم ألاخاصي و ال٣ىُت اإلا٣ٗالُت الخٞ  مً اإلاغخلت الشاهُت ازخباعٝالهض
ىُت اللٗب في جىمُت بٌٗ اإلاهاعاث٣ٗالُت جٞ ًٖ مي٨ي والُٟ٨غث الضعاؾت في ظاهبيها الٟض ؤؾ٢  و،بلي و البٗضي٣ُاؽ ال٣ال
: الخىخضًحن خُض٫اَٟالًغوعٍت ٖىض الا
.  الخىخضًحن٫اَٟىُت الٗالط اللٗب مً مهاعة الخىانل لضي الا٣_ خؿيذ ج
. الخىخضًحن٫اَٟاصًمُت لضي الا٧ىُت الٗالط اللٗب مً اإلاهاعة الا٣_خؿيذ ج
. الخىخضًحن٫اَٟالث لضي الا٨ىُت الٗالط اللٗب مً مهاعة خل اإلاك٣_خؿيذ ج
. الخىخضًحن٫اَُٟت الًٗلُت لضي الا٦ىُت الٗالط اللٗب مً اإلاهاعة الخغ٣_خؿيذ ج
Abstract
The aim of this study was to explore the efficiency of a proposed technique based on the
play’s role in the development of some skills in children with autism.
And in order to achieve these purposes we have used a set of tools like : The Childhood
Autism Rating Scale, Questionnaire of Performance Evaluation in Children with Autism (to know
the progress in the skill acquisition) and the grid of observation applied on six cases from autistic
children and over two phases : the first one consecrated for the diagnosis and the evaluation of the
troubles, conducted through a clinical method ; the second phase was to test the effectiveness of the
propose technique using the one dimensional designed quasi-experimental method, that is based
on the pre and post- evaluation.
As a result, this study revealed in its quantitative and qualitative sides that :
- The play therapy technique has improved the communication skill in children with autism.
- The play therapy technique has improved the academic skill in children with autism.
- The play therapy technique has improved the problem-solving skills in children with autism.
- The play therapy technique has improved the muscular and motor skills in children with
autism.
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مـقذمـ ـ ـ ـ ـ ــت

الُٟل َى هخاط جٟاٖالث مسخلٟت ومخباًىت مً الٗىامل اإلاازغة في ج٩ىًٍ الُٟل ووكإجه ٢بل الخمل وؤزىاء الخمل
و٦ظل ٪ختى مغخلت الىالصة ،و٦ظل ٪الٗىامل اإلاازغة في همىٍ وجُىعٍ بٗض الىالصةٞ ،الُٟل ًىمى جدذ جإزحر ٖىامل صازلُت ؤؾغٍت
وبُئُت و٦ظل ٪مضعؾُت و اظخماُٖت .وصعاؾت ألاَٟا ٫مً الضعاؾاث اإلاٗ٣ضة  ،ومً جل ٪الضعاؾاث(صعاؾت الاَٟا )٫وظض ألاَٟا٫
ٚحر الٗاصًحن في مجا ٫التر ُت الخانت ،وؤنبذ اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام ًىٓغ بلى التر ُت الخانت اٖخباعَا ٖلم مخسهو للخٗامل
م٘ جل ٪الٟئاث ألا٦ثر زهىنُت في اإلاجخم٘ وَم ٞئت ألاٞغاص طوي الخاظاث الخانت الظًً ًىدغٞىن بك٩ل واضح و ٚحر مإلىٝ
ٖما ٌٗخبرٍ اإلاجخم٘ الٗاصيٞ ،الخىخض ؤخض مىايُ٘ التر ُت الخانت وَٗض مً ؤ٦ثر ؤلاٖا٢اث الخُىعٍت نٗىبت اليؿبت للُٟل،
و٢ض ضؤ الخٗغٖ ٝلُه مىظ خىالي  60ؾىت ،وَٗغ ٝهٗىبت الخىانل والٗال٢اث الاظخماُٖت وباَخماماث يُ٣ت ٢لُلت ٞ،الخىخض
لِـ ةٖا٢ت ٌؿخدُل الخٗامل مٗها  ،ل ألاَٟا ٫الخىخضًحن لضحهم ٢ضعاث ٧امىت وؿخُُ٘ مً زال ٫بْهاعَا و ؤن هجٗلهم ؤ٦ثر
جىانال  ،ؤ٦ثر جٟاٖال  ،ؤ٦ثر ج٣بال مً اإلاجخم٘ .و٢ض خاو ٫ألاَباء مٗغٞت ؤؾباب َظا اإلاغى ،وبالخالي لم ٌٗغ ٝله صواء مدضص،
وعٚم ؤن طلٚ ٪حر واضح ختى اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب  ...بال ؤن اؾخٗما ٫بٌٗ اإلاضازل الُبُت والؿلىُ٦ت والخٗلُمُت ؤْهغث ال٨شحر
مً الخ٣ضم م٘ َاالء ألاَٟا ، ٫وؤًٞل البرامج جدض ٖلى بقغاَ ٥االء ألاَٟا ٫م٘ ؤؾغَم ومجخمٗهم وٖضم ٖؼلهم ألن طل٪
ؾىً ٝؼٍض مً ج٣ىٗ٢هم ٖلى ؤهٟؿهم وٖضم ٍاؾخٟاصتهم مً ج٣لُض زبراث ؤ٢غاجهم.
وبما ان الخىخضي َى مً الاػفاى ٞهى اإلاشل ًدخاط الى اللٗبٞ ،اللٗب ٗٞالُت ججغي لظاتها هىعة عثِؿُت ٣هض
اإلاخٗت ً ،ىض ٘ٞبلى الُ٣ام بها ٖ ،بر َاثٟت مً الخغ٧اث الجؿمُت والىٟؿُتٞ،الهٛحر ً٩ىن صاثب اليكاٍ والخغ٦ت ،وبن اللٗب
ؤخب له مً ؤهىإ اليكاٍ ألازغي ؾُما الهٛاع مً جي ؤلاوؿان خُض ًدُذ لهم ؤن ً٣ىلىا وٍٟٗلىا ما ال ٌؿخُُٗىن ٢ىله ؤو
ٗٞله في ٚحر اللٗب ٞ ،اللٗب ٌٗخبر مُلبا خُىٍا للخُاة الؿىٍت في مغاخل الُٟىلت اإلاخٗا٢بت ،ل ؤن إسٍنعون ٌٗض اللٗب
والؾُما في ٞترة الُٟىلت َى حٗبحر ًٖ اإلآهغ الٗ٣لي لل٣ضعة البكغٍت وطل ٪لهًم زبراث الخُاة(الخعاوي  2005ص ،)52بط
ؤن الُٟل ًمغ في همىٍ سبراث ًهٗب ٖلُه ًَمها ُٞ ،سل ٤في لٗبه مىا ٠٢همىطظُت بؿُُت ًخٛلب ىاؾُتها ٖلى الىا، ٘٢
واللٗب َى مً ؤَم الٗىامل التي جمىدها البِئت للُٟل الخىخضي ٧ي ًدٖ ٤٣امل الىطج والىمى ٞ،حري بٌٗ اإلاهخمىن ضعاؾت
لٗب الُٟل الخىخضي ان ؾلى ٥الُٟل اإلاًُغب ًسخلٖ ٠ىضما ًلٗب ًٖ ؾلى ٥الُٟل الٗاصي الصخُذ و مً َىا ٌؿخُٟض
اإلاٗالج مً اللٗب ٧ىؾُلت للخٗبحر الغمؼي ًٖ زبراث َٟل الخىخض في ٖالم الىاٞ ،٘٢الُٟل ٖاصة ما ًد٩ي ازىاء لٗبه هىعة
عمؼٍت ٢هت خُاجه و ظىٍ الاهٟٗالي.
أوال :إ هالُت الذساظت
مما َى مخٗاع ٝلضًىا ؤن الصخت الىٟؿُت والجؿضًت هي اإلاُلب ألاؾمى الظي ٌؿعى بلُه الٟغص  ،زانت لضي اٖؼ
وؤعوٕ ما في الىظىص "اَٟالىا" وهدً هغاَم ًمغخىن و ًلٗبىن و ًخجاوبىن مٗىا في البِذ و الاؾغة و اإلاضعؾت في ظى جٟاٖلي،
ً٨دؿبىن مً اإلاجخم٘ ٖاصاجه و ج٣الُضٍ ،وما ًدؼهىا اهىا هغي اَٟاال مىٗؼلحن ال ًخجاوبىن م٘ ا٢غاجهم وال ًخىانلىن م٘ ٧اثً مً
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٧ان ٣ٞ ،ض ًدؼ في هٟؿ ٪ان حؿإٖ ٫نهم و ًٖ ؾبب طل ،٪الًجاص خل ٌؿاٖضَم في ا٦دؿاب زانُت اظخماُٖت ما وَاالء َم ما
ٌٗغٞىن االَٟا ٫اإلاخىخضًً ،و ًُهى ٠الخىخض ٖلى ؤهه مً الايُغا اث الىماثُت التي جدضر في الُٟىلت ،وفي بٌٗ الضعاؾاث
ُ
والٗؼلت التي ٌٗاوي منها َاالء ألاَٟا ٫و ٖضم الخىانل البهغي ؤَم ألاٖغاى
اٖخبر ٣ٞضان الخٟاٖل الاظخماعي والاوسخاب

الٓاَغة ٦ما جغي صعاؾت (بي ٌغ و شي مان  ( )1995الخعاوي  2005ص  )54و٢ض اؾخسضم الٗالط اللٗب ٦إؾلىب
حصخُص ي وٖالجي م٘ الاَٟا ٫الهٛاع لضعاؾت ؾلى٧اتهم ٦ما في صعاؾت (الغامذي  ( )2003الخنُم  2003ص )123
و٧اهذ ٞغظُيُا ا٦ؿلحن 1948مً اواثل اإلاهخمحن الٗالط اللٗب ومىه اٖخمض الباخشىن َاجه الخ٣ىُت ألازحرة الؾخٛاللها مً اظل
الضزى ٫لٗالم الُٟل الخىخضي لجٗله ؤ٦ثر اوسجاما و جٟاٖال و مماعؾا أل٢ل اإلاهاعاث الٗاصًت التي ًماعؾها الاَٟا ٫الٗاصًحن
بظخماُٖا ٞمً الًغوعي ازخُاع الٗاب مُٟضة لخىمُت الٗال٢اث الاظخماُٖت التي ًدخاظها الُٟل
الخىخضي(الفوصان  2000ص.)87وفي ؤخضر الضعاؾاث الٗاإلاُت خى ٫اَمُت امخال ٥الاَٟاٚ ٫حر الٗاصًحن ال٢ل اإلاهاعاث
الخٟاٖلُت م٘ اإلاجخم٘ ،وصعاؾت (ظامٗت ًُل الامغٍُ٨ت  ) 2011ؤ٦ضث ٖلى يغوعة امخال ٥الُٟل الخىخضي أل٢ل اإلاهاعاث الٗاصًت
التي هي ٖىض الُٟل الٗاصي التي حؿمذ له االخخ٩ا ٥الاظخماعي و جُىٍغ َغ ١الخىانل اللٛىي و البهغي و الجؿضي وبٌٗ
اإلاهاعاث الازغي التي حؿمذ له االهضماط م٘ مدُُه الخاعجي ًداو ٫البدض الخالي ؤلاظا ت ًٖ الاق٩الُت الغثِؿُت و جليها ؤؾئلت
ٞغُٖت :
" ل حعاعذ جقىُت العالج باللعب على الدعا بعع اإلاهاساث لذى ػفل الخوخذ؟"
 1ـ َل جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً مهاعة الخىانل لضي َٟل الخىخض؟
 2ـ َل جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً اإلاهاعة الا٧اصًمُت لضي َٟل الخىخض ؟
 3ـ َل جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً مهاعة خل اإلاك٨الث لضي َٟل الخىخض ؟
َ .4ل جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً اإلاهاعة الخغُ٦ت الًٗلُت لضي َٟل الخىخض ؟
زاهُا  :شطُاث الذساظت
ً- 1م ً٨ؤن جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً مهاعة الخىانل لضي َٟل الخىخض.
ً- 2م ً٨ؤن جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً اإلاهاعة الا٧اصًمُت لضي َٟل الخىخض.
- 3جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً مهاعة خل اإلاك٨الث لضي َٟل الخىخض.
- 4جدؿً ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً اإلاهاعة الخغُ٦ت الًٗلُت لضي َٟل الخىخض.
زال ا :أ  -أ مُـت الذساظـت
ج٨دؿب َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً ؤَمُت اإلاىيىٕ الظي جىاو ٌ٫الباخشان خُض خاولىا حؿلُِ الًىء ٖلى َبُٗت
مىيىٕ الٗالط اللٗب لضي ٞئت مهمت في اإلاجخم٘ والتي لم جدٔ اَخمام الباخشحن – خؿب اٖخ٣اص الباخشان -ؤال وهي الاَٟا٫
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الخىخضًحن إلاضًىت ألاٚىاٍ-الجؼاثغ ،-وهٓغا لالوٗ٩اؾاث الؿلبُت التي ٢ض جسل٣ها َظٍ الايُغا اث الىٟؿُت و الؿلىُ٦ت ٖلى
صخت الُٟل الخىخضي و ٖاثلخه و مجخمٗه .
جمشل َظٍ الضعاؾت بياٞت بلى الترار التر ىي اإلاخٗل ٤الىىاحي اللٛىٍت والخىانلُت ٖلى وظه الٗمىم ،ولضي ؤَٟا٫
ّ
الخىخض ٖلى وظه الخهىم .
 أ ذا الذساظـت: - 1بزغاء البدض الٗلمي ضعاؾت ظضًضة جىاولذ الٗالط اللٗب وخؿب الباخشحن لم هجض صعاؾت جغبِ اإلاخٛحرًً الُٗىت هىعة
مباقغة  ،هٓغا ل٣لت ألا دار الٗغبُت وال٨خا اث التي جىاولذ صعاؾت ايُغاب الخىخض خ٣ىُت الٗالط اللٗب في ا٦دؿاب بٌٗ
اإلاهاعاث ٩ٞ،اهذ في الٛالب جغظمت لىهىم و٦خا اث آلازغًٍ.
 - 2اَمُت ا٦دكا ٝلضوع اخض ؤَم الخ٣ىُاث اإلادببت لضي الاَٟا ٫وهي اللٗب في ا٦دؿاب اإلاهاعاث لضي َاجه الٟئت.
٦ - 3ما ؤن صعاؾت الخىخض في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٌٗض يغوعة و واظبا ٖلمُا،بط ؤن الايُغاب ًمُل بلى الاهدكاع في خحن ان اإلاغا٦ؼ
اإلاخسههت ج٩ىن قبه مىٗضمت و اإلاخسههحن و اإلاغبحن ٦ظل.٪
 - 4ؤما مً الىاخُت الٗملُت ٞبىضعة ألازهاثُحن الىٟؿاهُحن والُبُحن والاظخماُٖحن والاعَٟىهُحن اإلاخم٨ىحن مً هاخُت اإلاماعؾت
والخٗامل م٘ َظا الايُغاب ،مما ًدغم َاالء ألاَٟا ٫مً ههُبهم مً غامج التر ُت الخانت ؤجذ الضعاؾت لخىضح الٛمىى
الٗام لاليُغاب.
سابعا  :جدذًذ اإلافا ُم ؤلاحشائُت
الخعشٍ ؤلاحشائي ألػفاى الخوخذ:
ؤَٟا ٫الخىخض :وَم ؤَٟاٌٗ ٫اهىن مً عجؼ ٌُٗ ٤جُىٍغ اإلاهاعاث و ًٓهغ ٢هىع هىعي في الخىانل وعجؼ في ب٢امت
الخٟاٖالث الاظخماُٖت وؾلىُ٦اث وؤوكُت واَخماماث مُ٣ضة وٖلى ؤن ٌصخهىا صون ؾً الشالشت مً الٗمغ Smith,
)()2007ظمُث) وفي َظٍ الضعاؾت ٌٗغ ٝألاَٟا ٫الخىخضًحن بظغاثُا إجهم ؤولئ ٪ألاَٟا ٫اإلاصخهحن إجهم ٌٗاهىن مً جىخض
وملخد٣حن مغا٦ؼ عٖاًت الخىخض (مغ٦ؼ الصخت الٗ٣لُت و الهم واإلااؾؿت الاؾدكٟاثُت/الُٗاصة ) االٚىاٍ و ً٩ىهىا شخهىا مً
َغ ٝالازهاجي الىٟؿاوي ؤو الاعَٟىوي اإلاخاب٘ للخالت  ،و٦ظل ٪مً َغ ٝالباخض جٓهغ مً زال ٫جُبُ ٤مُ٣اؽ ج٣ضًغ الخىخض
الُٟىلي .CARS
الخعشٍ ؤلاحشائي للمهاساث:
هي مجمىٖت مً الؿلى٧اث و الاٗٞا ٫التي ٌؿل٨ها الُٟل الخىخضي لخد ٤ُ٣اَضا ٝمغٚىبت ٖلى الهُٗضًً الصخص ي
والاظخماعي .و جخدضص في الضعاؾت الخالُت ٖلى اؾخسضام الالٗاب ولخىمُت و ا٦دؿاب اإلاهاعاث الخالُت:
 1ـ مهاعة الخىانل .
 3ـ مهاعة خل اإلاك٨الث .

 2ـ اإلاهاعة الا٧اصًمُت .
 .4اإلاهاعة الخغُ٦ت الًٗلُت.
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الخعشٍ ؤلاحشائي للعب:
َى وكاٍ َبُعي ًمشل ٖمل الُٟل و ًماعؾه في مٗٓم ؤو٢اجه ٨ُٞؿبه ال٨شحر مً اإلاهاعاث اإلاُلىبت في َظا
البدض و الخبراث و الخ٣اث ٤مً زال ٫الخجغٍب و البدض و ؤلا٦دكا،ٝؤي ؤهه وكاٍ لخٗلُم الُٟل و جُىٍغ ٢ضعاجه و مهاعاجه
:ألا٧اصًمُت و الخىانلُت و الًٗلُت الخغُ٦ت و خل اإلاك٨الث و ًد ٤٣اإلاخٗت و الخٗلم مٗا،وطل ٪مً زال ٫الالٗاب التر ىٍت
اإلا٣ترخت في الخ٣ىُت.
امعا :الذساظاث العابقت
حٗض الضعاؾاث الؿا ٣ت زلُٟت ٖلمُت َامت حؿاٖض الباخض في بٖضاص صعاؾخه و هي الضعاؾاث التي جُغ ١بليها اخشىن
ؾا ٣ىن في هٟـ اإلاىيىٕ ؤو حكبهها( .داودي و و اجذ  2007ص)50
مً زال ٫اَالٕ الباخشان ٖلى بٌٗ الضعاؾاث الؿا ٣ت،لم ٌٗثر ٖلى صعاؾاث جىاولذ بك٩ل مباقغ مخٛحراث الضعاؾت بال ال٣لُل-
خؿب ٖلم الباخشان ،-ؾى٣ىم اؾخٗغاى الضعاؾاث التي ٖالجذ اإلاىيىٕ م٘ مخٛحراث ؤزغي:
أ -الذساظاث ألاحـىبُـت:
دساظت بي ٌغ و شي مان ( ( Pierce, K. & Schreibman )1995ازش حعلُم الخفاعالث الاحخماعُت الػفاى الخوخذ مً الى
ً
مؿخسضما ألا٢غان الٗاصًحن ،و٢ض
اللعب مقاسهت بالعادًين )َضٞذ الى ػٍاصة الؿلىُ٦اث الاظخماُٖت اإلاٗ٣ضة لؤلَٟا ٫الخىخضًحن
اقخملذ ُٖىت الضعاؾت ٖلى َٟلحن جىخضًحن وؤ٢غاجهم مً الٗاصًحن ،وَضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى حٗلُم ألاَٟا ٫الخىخضًحن
الخٟاٖالث الاظخماُٖت م٘ ألا٢غان الٗاصًحن مً زال ٫ظلؿاث لٗب مكتر .Shared Play٥وؤوضخذ الىخاثج خضور جدؿً صا٫
ٖىض الُٟلحن الخىخضًحن في مهاعاث الاهدباٍ اإلاكترً ،٥
وؤًًا جدؿً في مؿخىي مهاعاث اللٗب اإلاكتر ٥حن الُٟلحن الخىخضًحن
وؤ٢غاجهم الٗاصًحن بٗض الخضزل الٗالجي٦ ،ما ؤونذ َظٍ الضعاؾت إَمُت مكاع٦ت ألا٢غان الٗاصًحن في البرامج الٗالظُت.
و٢ض ٢ام ٧ل مً سولين وآ شون ( Rollins et al., )1998ضعاؾت (العال ت بين دسحاث الاهدبا اإلا

ك ومعخوٍاث اللغت

عىذ ألاػفاى الخوخذًين والعادًين) ،و ؤوضخذ الىخاثج ؤن مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥حؿب ٤ا٦دؿاب الُٟل للٛت ،وؤونذ َظٍ
الضعاؾت االَخمام دىمُت الاهدباٍ اإلاكتر ٥لؤلَٟا ٫الخىخضًحن إلاا له مً ؤزغ ٖلى ظمُ٘ ظىاهب الىمى ٖىض الُٟل وزانت
الجاهب اللٛىي(breves news.2012.p124) .
صعاؾت بامال وآ شون (( Pamela et al., )1998بشهامج جىمُت مهاساث الاهدبا اإلا

ك واإلاهاساث الاحخماعُت ومهاساث

الاجصاى اللغوي لؼفل الخوخذ) ،صعاؾت خالت َٟل واخض جم حصخُهه ٖلى ؤهه ٌٗاوي مً الخىخضًت ،واؾخسضمذ الضعاؾت
َغ ١مسخلٟت للخضزل لخىمُت مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥واإلاهاعاث الاظخماُٖت ومهاعاث الاجها ٫اللٛىي ،و٢ض اؾخمغ غهامج
ً
ؤؾبىٖا ،وجم التر٦حز ٖلى بقغا ٥ألاَٟا ٫في ؤوكُت ومهام مسخلٟت ،و٢ض ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ آلاحي :ضؤ الُٟل
الخضزل إلاضة 15
ٌكتر ٥في عوجِىاث اظخماُٖت طاث مٛؼي وُْٟي ،وبضؤ ٌؿخسضم مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥في الخىانل اللٛىي م٘ آلازغًٍ.
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صعاؾت بولش (( Boker, )2000جدعين معخوى الخفاعالث الاحخماعُت بين ألاػفاى الخوخذًين وأ قا هم العادًين مً
الى جفاعالث اللعب الاحخماعي  ،)Social Playو٧ان طل ٪مً زال ٫غهامج جضزل ل٩ل ػوظحن مً ألاَٟا٫؛ ل٩ي ًخٗلما ٠ُ٦
ًلٗبان م٘ بًٗهم واقخملذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت جخ٩ىن مً زالزت ؤَٟا ٫ؾً ( )5-3ؾىىاث جىخضًحن ،وزالزت ؤَٟا ٫ؾً ()8-7
ؾىىاث ؤق٣اء َبُُٗحن لؤلَٟا ٫الخىخضًحن.
و٢ض جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى جدؿً في مؿخىي اللٗب م٘ ألاق٣اء ،وبالخالي الخدؿً في مؿخىي الخٟاٖل الاظخماعي
ُنهمً ،
وؤًًا ػاص مؿخىي مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥يؿبتٖ%80ىض ألاَٟا ٫الخىخضًحن .و٢ض ؤونذ الضعاؾت إَمُت الخضزل م٘

َاالء ألاَٟا ٫في ؾً مب٨غة ً
وؤًًا ؤَمُت بصعا ٥اللٗب ٦إؾلىب ؤؾاس ي في جىمُت الخٟاٖل الاظخماعي ومهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر٥
لؤلَٟا ٫الخىخضًحنً ،
وؤًًا ؤونذ َظٍ الضعاؾت إَمُت وظىص ؤ٢غان ؤو ؤق٣اء ٖاصًحن في غامج الخضزل م٘ ألاَٟا ٫الخىخضًحن
ألن طلً ٪ؼٍض مً مؿخىي مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥لضي الخىخضًحن وبالخالي ًدؿً مً مؿخىي الخٟاٖل الاظخماعي.
واؾتهضٞذ صعاؾت صٍش ش وآ شون ( Zercher, et al., )2001ازخباع جإزحر اإلاكاع٦ت في مجمىٖاث لٗب مخ٩املت ٖلى ػٍاصة
ؾلىُ٦اث الاهدباٍ اإلاكتر ٥واللٛت واللٗب الغمؼي الزىحن مً ألاَٟا ٫الخىخضًحن ًبلٛان مً الٗمغ 6ؾىىاث وزالزت ؤَٟاٖ ٫اصًحن
ؤٖماعَم جتراوح ما حن ( )11-5ؾىت.
ٞخىنلذ الىخاثج بلى ؤن اإلاكاع٦ت في مجمىٖاث لٗب مخ٩املت ًيخج ٖنها ػٍاصة في الاهدباٍ اإلاكتر ٥مً ظاهب اإلاكاع٦حن
ً
الخىخضًحن٦ ،ما ؤْهغ ألاَٟا ٫الٗاصًحن جٟاٖال م٘ ألاَٟا ٫الخىخضًىن ،و٢ض ؤنبذ ألاَٟا ٫الخىخضًحن قغ٧اء وكُحن في
مىا ٠٢اللٗب .و٢ض ؤونذ الضعاؾت إَمُت اللٗب في مجمىٖاث مما له مً ؤزغ بًجابي ٖلى مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥والخٟاٖل
الاظخماعي(catherine .b.2012.p244) .
وَضٞذ صعاؾت ماظشى و اباسٍال ( Kasari & Paparella, )2003بلى (ا خباس عالُت بشهام ين عالحُين أخذ ما ٌعتهذ
مهاساث الاهدبا اإلا

ك وآلا ش ٌعتهذ مهاساث اللعب) وؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر٢ ٥ض همذ ،وؤْهغ

ألاَٟا ٫الخىخضًىن اهدباٍ مكتر ٥ؤًٞل م٘ ؤمهاتهم ٖما ٢بل الخضزل الٗالجي ،وؤْهغ ألاَٟا ٫في مجمىٖاث اللٗب مؿخىٍاث
لٗب ؤ٦بر ،وؤْهغث اإلاجمىٖخان م٩اؾب لٛىٍت حٗبحرًت ،وجدؿً في اإلاهاعاث الاظخماُٖت.
وفي صعاؾت ماسًٍ وآ شون ( Karen Toth, et al., )2006والتي َضٞذ بلى ازخباع مؿاَمت الاهدباٍ اإلاكتر ٥واللٗب األلٗاب
ً
واإلادا٧اة في همى الاجها ٫اللٛىي اإلاب٨غ لضي ُٖىت مً ألاَٟا ٫الخىخضًحن ،و٢ض اقخملذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت ٢ىامها (َٟ )60ال
ً
جىخضًا في مغخلت ما ٢بل اإلاضعؾت ؤي جتراوح ؤٖماعَم ما حن ( )6.5 .4ؾىىاث.
و٢ض ؤْهغث هخاثج الضعاؾت آلاحي:
 -1ؤن ألاَٟا ٫طوي اإلاهاعاث ألاًٞل في الاهدباٍ اإلاكتر ٥ؤْهغوا ٢ضعاث لٛىٍت ؤًٞل.
 -2ؤن اللٗب األلٗاب واإلادا٧اة ٧اهذ لها ٖال٢ت ٦بحرة في ا٦دؿاب مهاعاث الاجها ٫ؤي ً٨دؿبىن مهاعاث الاجها ٫مٗض ٫ؤؾغٕ
مً ألاَٟا ٫طوي مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥ألاصوى و٢ض ؤونذ الضعاؾت ًغوعة وي٘ غامج جضزل مب٨غ لخدؿحن مهاعاث
الاهدباٍ اإلاكتر ٥ومهاعاث اللٗب.
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٦ما اؾتهضٞذ صعاؾت لووي ماظشى وآ شون ( Connie Kasari, et al., )2006ازخباع ٗٞالُت الخضزل اإلاب٨غ ٖلى الاهدباٍ
ً
َٟال ً
ط٦غا و (َٟ )12لت جتراوح ؤٖماعَم حن ()4-3
اإلاكتر ٥واللٗب الغمؼي لؤلَٟا ٫الخىخضًحن خُض جإلٟذ الُٗىت مً ()46
ؾىىاث.
و٢ض ؤؾٟغث الىخاثج بلى ج٣ضم ُٖىت الضعاؾت اؾخسضام غهامج الخضزل اإلاب٨غ في مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر٦ ،٥ما ؤْهغوا
بًجا ُت في الخٟاٖل م٘ الىالضًً٦ ،ما ؤْهغث مجمىٖاث اللٗب ؤهىإ مخباًىت مً اللٗب الغمؼي ختى في الخٟاٖل م٘ ؤمهاتهم.
صعاؾت ظخِس لوك (( : 1995 Staci, Cookجُىٍغ ؾلى ٥الُٟل مً زال ٫الخضعٍب ٖلى اإلاهاعاث الاظخماُٖت)) َضٞذ الضعاؾت
بلى ب٦ؿاب ؤَٟا ٫الغويت زبراث اظخماُٖت ومهاعاث الخٟاٖل الاظخماعي وطل ٪مً زال ٫جهمُم غهامج ًًم بٌٗ الخبراث
الاظخماُٖت التي ؾِخضعب ألاَٟاٖ ٫ليها ُغٍ٣ت لٗب ألاصواع.
ً
ً
ً
ج٩ىهذ الُٗىت مً (َٟ )20ال للٟئت الٗمغٍت ( )4-3ؾىىاث و (َٟ )20ال للٟئت الٗمغٍت مً ( )5-4ؾىىاث و (َٟ )20ال للٟئت
الٗمغٍت الشالشت مً ( )6-5ؾىىاث و٧اهذ الىخاثج هي :
-1اػصاص الخٟاٖل الاظخماعي حن ؤٞغاص ٧ل ٞئت هىعة ملخىْت.
-2اػصًاص الخٟاٖل حن ؤٞغاص اإلاجمىٖاث الشالر ُٞما ُنهم ول ً٨هىعة ؤ٢ل مً الخٟاٖل ُٞما حن ؤٞغاص الٟئت الىاخضة.
-3اػصًاص الخٟاٖل الاظخماعي اإلاىظه مً ألاَٟا ٫بلى اإلاٗلمت (.)Staci, Cook, 1995
٦ما ؤظغي لشٍذون ) (Creedon, 1993صعاؾت َضٞذ بلى جضعٍب مجمىٖت مً ألاَٟا ٫ممً ٌٗاهىن مً ايُغاب
ّ
الخىخض ٖلى غهامج للخىانل وطل ٪بٛغى جىمُت بٌٗ مهاعاتهم الاظخماُٖت (الخدضً ٤الٗحن ،والخ٣لُض ،والخٗاون ،واإلاكاع٦ت)،
ّ
الخىخض
والخسلو مً بٌٗ ؤهماٍ الؿلىٚ ٥حر اإلاىاؾب ٦ةًظاء الظاث .وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َٟ )21ال مً ؤَٟا٫
جغاوخذ ؤٖماعَم ما حن ( )9-4ؾىىاث .و٢ض اؾخسضمذ الباخشت في غهامجها الخضعٍبي اإلاخًمً ؤوكُت مخىىٖت :خغُ٦ت ،وٞىُت،
واظخماُٖتٖ ،لى بٌٗ ج٣ىُاث الٗالط الؿلى٧ي اإلاخمشلت في الخٗؼٍؼ اإلااصي واللٟٓي ،والا٢خهاص اإلااصي ،والخ٣بل الاظخماعي .و٢ض
ّ
الخىخض ،وفي مهاعاتهم الاظخماُٖت ٦مهاعة اإلاؿاٖضة٦ ،ما
جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ْهىع جدؿً في اليكاٍ الاظخماعي ألَٟا٫
ؤْهغوا اهسٟايا واضخا في ؾلى ٥بًظاء الظاث.
صعاؾت لالًذًض ولوسن :2000والتي ٖىىاجها ( :جىمُت اللٛت ٖىض اَٟا ٫الخىخض )
َضٞذ َظٍ الضعاؾت الى جىمُت اللٛت ٖىض اَٟا ٫الخىخض ًٖ َغٍ ٤الخٗؼٍؼ وطل ٪ان ً٣ىم اَٟا ٫الخىخض بؿاا ٫ال٨باع اؾئلت
ًٖ لٗبت مسُٟت صازل نىضو ١وفي خالت مٗغٞت الاَٟا ٫ما في صازل الهىضوً ١دهلىن ٖلى حٗؼٍؼ اًجابي .
ً
ً
ً
ً
جإلٟذ الُٗىت مً (َٟ )12ال جىخضًا واْهغث الىخاثج جدؿىا ٦بحرا في اللٛت والخٟاٖل الاظخماعي و ا٦دؿاب بٌٗ اإلاهاعاث ٖىض
اَٟا ٫الخىخض (Gladys ,W. Corrine. D.2000.p627) .
-الذساظاث اىعـش ُـت:
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ؤما الٛامضي (٣ٞ )2003ض ٢امذ ةظغاء صعاؾت ٖلى ( )10ؤَٟا ٫جىخضًحن مضًىت الغٍاى جغاوخذ ؤٖماعَم ما حن
( )9-4.3ؾىىاث ،جم جىػَٗهم ٖلى مجمىٖخحن بخضاَما ججغٍبُت وألازغي يا ُت مخ٩اٞئخحن في الٗمغ والظ٧اء ٚحر اللٟٓي وصعظت
ّ
الخىخض وصعظت العجؼ في الخىانل اللٛىي والخٟاٖل الاظخماعي .وَضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠مٓاَغ العجؼ في مهاعاث
الخىانل اللٛىي (الاهدباٍ الاظخماعي ،والخ٣لُض ،والخدضً ٤الٗحن ،واؾخسضام ؤلاًماءاث ،ؤلاقاعة بلى ما َى مغٚىب ُٞه،
والازخُاع حن ٖضة مشحراث ،وٚحرَا) ،و٦ظل ٪ال٨ك ًٖ ٠مٓاَغ العجؼ في مهاعاث الخٟاٖل الاظخماعي (الخٟاٖل اإلاخباص،٫
والخىُٓماث الاظخماُٖت ،واإلادا٧اة الخغُ٦ت ،والى٢ذ) ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤اؾخسضام بٌٗ ٞىُاث الٗالط الؿلى٧ي والتي جمشلذ في:
الخٗؼٍؼ ؤلاًجابي ،الىمظظت  ،ؤصاء الضوع ،الدكُ٨ل ،الخل٣حن.وجىنلذ الضعاؾت بلى وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا في مخىؾُاث عجب
ّ
الخىخض ؤٞغاص اإلاجمىٖت الخجغٍبُت ٖلى مُ٣اؽ مٓاَغ العجؼ في الخىانل اللٛىي وفي الخٟاٖل الاظخماعي ألَٟا٫
صعظاث ؤَٟا٫
ّ
الخىخض ٢بل وبٗض جُبُ ٤البرهامج الٗالجي لهالح الُ٣اؽ البٗضي٦ .ما جىنلذ بلى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا في
مخىؾُاث عجب صعظاث ؤٞغاص اإلاجمىٖت الًا ُت ٖلى مُ٣اؽ مٓاَغ العجؼ في الخىانل اللٛىي وفي الخٟاٖل الاظخماعي ألَٟا٫
ّ
الخىخض ٢بل وبٗض جُبُ ٤البرهامج الٗالجي (.لُىا  2007ص)10
٦ما ؤوضخذ صعاؾت عادى عبذ هللا و شٍ

علي خمذي (ٗٞ )2008الُت غهامج الٗالط اإلاىؾُ٣ى في جىمُت الخٟاٖالث

الاظخماُٖت لضي ُٖىت مً ألاَٟا ٫الخىخضًحن .و٢ض اقخملذ الضعاؾت ٖلى زماهُت ؤَٟا ٫جتراوح ؤٖماعَم الؼمىُت حن 12-10
ؾىت .و٢ض ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ ٗٞالُت غهامج الٗالط اإلاىؾُ٣ى في جىمُت مؿخىي الخٟاٖالث الاظخماُٖت لهاالء ألاَٟا ٫واؾخمغاع
ٗٞالُت َظا البرهامج بٗض ٞترة اإلاخابٗت.
صعاؾت ظهى أخمذ أمين (ٗٞ )2009الُت غهامج جضزل مب٨غ لخىمُت الاهدباٍ اإلاكتر ٥لؤلَٟا ٫الخىخضًحن وؤزغٍ في جدؿحن
مؿخىي الخٟاٖالث الاظخماُٖت لضحهم-الاؾ٨ىضعٍت-
َل ًازغ غهامج الخضزل اإلاب٨غ اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت في جدؿحن مؿخىي مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥لؤلَٟا ٫الخىخضًحن ُٖىت
الضعاؾت؟
* َل جخإزغ مؿخىي الخٟاٖالث الاظخماُٖت لهاالء ألاَٟا ٫ما ًم ً٨ؤن ًلخ ٤مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥مً جدؿً وجىمُت ظغاء
حٗغيهم لبرهامج الخضزل اإلاب٨غ اإلاؿخسضم؟
اٖخمضث ٖلى الٟغيُاث الخالُت :جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حن مخىؾُي عجب صعظاث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت في
الُ٣اؾحن ال٣بلي والبٗضي إلاهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥لهالح الُ٣اؽ البٗضي بٗض جُبُ ٤البرهامج.
ً
بخهاثُا حن مخىؾُاث عجب صعظاث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت في الُ٣اؽ البٗضي والخدبعي إلاهاعاث الاهدباٍ
ال جىظض ٞغو ١صالت
اإلاكتر.٥
جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حن مخىؾُي عجب صعظاث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت في الُ٣اؾحن ال٣بلي والبٗضي إلاؿخىي
الخٟاٖالث الاظخماُٖت لهالح الُ٣اؽ البٗضي.
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جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت حن مخىؾُي صعظاث اإلاجمىٖت الخجغٍبُت في الُ٣اؾحن البٗضي والخدبعي (بٗض قهغ مً
اهتهاء البرهامج) إلاؿخىي الخٟاٖالث الاظخماُٖت.
ؤما الُٗىت ألاؾاؾُت للضعاؾت ج٩ىهذ مً ( )6ؤَٟا ٫جىخضًحن مً الظ٧ىع مً بخضي مغا٦ؼ الخىخض في مىُ٣ت ٚغب
مدآٞت ؤلاؾ٨ىضعٍت ،اؾخسضمذ الباخشت في َظٍ الضعاؾت ألاصواث الخالُت:
 -1ازخباع ظىصاعص للظ٧اء.
 -2مُ٣اؽ ج٣ضًغ جىخض الُٟىلت (.Childhood Autism Rating Scale )CARS
(بٖضاص /ؾ٩ىبلغ وآزغون ( ، Schoper et al.)1988جغظمت وحٗغٍب :مدمض خؿِب الضٞغاوي )1991
٢ -3اثمت جُُ٣م مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥لؤلَٟا ٫الخىخضًحن (.)AEJASC
Autism Evaluation Joint Attention Skills Check List.
 -4مُ٣اؽ الخٟاٖالث الاظخماُٖت لؤلَٟا( .٫بٖضاصٖ /اصٖ ٫بض هللا)2003 ،
 -5غهامج الخضزل اإلاب٨غ ال٣اثم ٖلى اؾخسضام ألاوكُت( .بٖضاص الباخشت)
ل٣ض ؤًضث الىخاثج التي جىنلذ بليها الباخشت ٞاٖلُت غهامج الخضزل اإلاب٨غ الظي جم جُبُ٣ه في َظٍ الضعاؾت في جىمُت
مهاعاث الاهدباٍ اإلاكتر ٥لضي ألاَٟا ٫الخىخضًحن ،وْهغ ؤزغٍ في جدؿً مؿخىي الخٟاٖالث الاظخماُٖت لضي َاالء ألاَٟا.٫
ظادظا :حعقُب على الذساظاث العابقت
مً زال ٫ما ج٣ضم مً صعاؾاث ؾا ٣ت والتي اَخمذ مىيىٕ الضعاؾت الخالُت ،وظض الباخض ؤن اإلاىيىٕ خٓي
اَخمام ٖضص ٚحر ٢لُل مً الباخشحن في مجاٖ ٫لم الىٟـ والخضمت الاظخماُٖت والُب الىٟس ي الؾُما مً ظاهب مخٛحر الخٟاٖل
الاظخماعي و ا٦دؿاب اإلاهاعاث و ٦ظل ٪مً ظاهب مخٛحر اللٗب ٦خ٣ىُت للىلىط لٗالم الُٟل هاَُُٖ ًٖ ٪ىت اَٟا ٫الخىخض
التي اظغٍذ ٖليها صعاؾاث مؿذ الٗضًض مً الايُغا اث الؿلىُ٦ت والىٟؿُت و الاهٟٗالُت وجىىٖذ الضعاؾاث و٣ٞا لخىىٕ اَخمام
اإلاخسههحن ومىاهجهم .
َ
بٗض ٖغى الضعاؾاث الؿا ٣ت التي اعجبُذ مخٛحراث الضعاؾت ،اجطح للباخشحن اَخمام بٌٗ الضعاؾاث إَمُت اللٗب
في جىمُت مهاعاث الخىانل ٚحر اللٟٓي لضي ؤَٟا ٫الخىخض في مغخلت ما ٢بل اإلاضعؾت ٖلى اٖخباع ؤجها مهاعاث ؤؾاؾُت للخىانل
اللٟٓي لضحهم في اإلاغاخل اإلاخٗا٢بت ،والتي ؤزبدذ ٗٞالُتها .خُض ؤزظث جل ٪البرامج والضعاؾاث مىخى اإلاىهج الخجغٍبي ال٣اثم ٖلى
الًبِ الخجغٍبي للمخٛحراث ،و٦ظل ٪الخهمُم الخجغٍبي ال٣اثم ٖلى الًبِ الخجغٍبي وجىػَ٘ الُٗىاث بلى مجمىٖاث ججغٍبُت
ويا ُت الزخباع ٗٞالُت البرامج ٦مخٛحر مؿخ٣ل في جىمُت مهاعاث الخىانل ٚحر اللٟٓي ؤو حُٛحر الؿلى ٥الاظخماعي لضي ؤَٟا٫
الخىخض ،ؤو ازخباع ٗٞالُت البرامج الخىانلُت ٖلى الؿلى ٥الاظخماعي ألَٟا ٫الخىخض ٦مخٛحر جاب٘٣ٞ .ض اَخمذ مٗٓم الضعاؾاث
خهمُم غامج جضعٍبُت لخضعٍب ؤَٟا ٫الخىخض ،مؿخسضمت اإلاىخى الؿلى٧ي في الٗالط ،و٢ض جىنلذ مٗٓم جل ٪الضعاؾاث بلى
الٗال٢ت حن جُىع مهاعاث الخىانل ٚحر اللٟٓي وجدؿً الؿلى ٥الاظخماعي لضي ألاَٟا ٫الخىخضًحن٦ ،ما جىنلذ بلى وظىص
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ٖال٢ت حن اهسٟاى بٌٗ مهاعاث الخىانل ٚحر اللٟٓي وبٌٗ اإلاهاعاث وال٣ضعاث ألازغي ٦ظل ٪بٌٗ مهاعاث الخدضً ٤الٗحن،
والخ٣لُض واللمـ  ،و الخىانل البهغي ،والخٗاون ،واإلاكاع٦ت ،والخسلو مً بٌٗ ؤهماٍ الؿلىٚ ٥حر اإلاىاؾب ٦ةًظاء
الظاث ،االياٞت الؾخسضام اإلاىؾُ٣ى ٧اؾلىب ٖالجي لخىمُت الخٟاٖل الاظخماعي االياٞت إلاؿاَمت الاهدباٍ اإلاكتر ٥واللٗب
األلٗاب واإلادا٧اة في همى الاجها ٫اللٛىي اإلاب٨غ لضي َٟل الخىخض هاَُ ًٖ ٪جإزحر اإلاكاع٦ت في مجمىٖاث لٗب مخ٩املت ٖلى
ػٍاصة ؾلىُ٦اث الاهدباٍ اإلاكتر ٥واللٛت واللٗب الغمؼي و ٖلى بٌٗ الؿلىُ٦اث الاظخماُٖت الازغي لخدؿحن مؿخىي الخٟاٖالث
الاظخماُٖت حن ألاَٟا ٫الخىخضًحن وؤق٣ائهم الٗاصًحن مً زال ٫جٟاٖالث اللٗب الاظخماعي ،ولِـ َظا ٞ ِ٣ٞهىا ٥مً
الضعاؾاث التي َضٞذ الى جىمُت اللٛت ٖىض اَٟا ٫الخىخض ًٖ َغٍ ٤الخٗؼٍؼ وطل ٪ان ً٣ىم اَٟا ٫الخىخض لٗب لٗبت الاؾئلت
ًٖ لٗبت مسُٟت صازل نىضو ١وفي خالت مٗغٞت الاَٟا ٫ما في صازل الهىضوً ١دهلىن ٖلى حٗؼٍؼ اًجابي مً َغ ٝال٨باع،
ً ً
واْهغث الىخاثج جدؿىا ٦بحرا في اللٛت والخٟاٖل الاظخماعي و ا٦دؿاب بٌٗ اإلاهاعاث ٖىض اَٟا ٫الخىخض.
هٟت ٖامت َظا ما خاولذ ه بٌٗ الضعاؾاث ان جإزظ مجا ٫ؤٖمالها و ؤ داثها خى ٫الُٟل الخىخضي ًٖ َغٍ٤
اصعاط ج٣ىُت اللٗب ٗ٦الط مىاؾب لخل ٤جىانل مٗهم و ؾِخُغ ١الباخض الى ٖغى ما َى مهم خى ٫الخ٣ىُت الٗالظُت اللٗب و
ما ج٩لم ٖىه الباخشىن في الترار الىٓغي و عبُه الخُبُ٣ي .
ًم ً٨ان ه٣ى ٫ان الٗالط الىٟس ي اللٗب ً٣ضم زبرة ٞغٍضة مً هىٖها لالَٟا ٫وهظ٦غ ٢ى"٫وٍيُ٩ىث ":ان اللٗب في خض طاجه
اًا ٧ان ق٩له َى ٖالط الهه ً ِ٣ٞخًمً اججاَا هدى اللٗب)Winnicoote ,d ,1988 p58( .
و ًظ٦غ "٦الع ٥مىؾخا٦ـ" 1990الى ان الٗالط اللٗب ًدُذ ٞغنت ج٩ىًٍ ٖال٢ت في مى ٠٢ج٩ىن ُٞه الخضوص ا٦ثر احؿاٖا ٟٞي
حجغة اللٗب ٌؿخُُ٘ الاَٟا ٫ان ٌِٗكىا مكاٖغَم و اخاؾِؿهم و ان ٌٗبروا ٖنها هىعة ٧املت ُٗٞ،برون ًٖ ٦غاَُت او
زى ٝاو ًٚب وان ًٓهغوا اقمئزاػا مً اقُاء مُٗىت وان ً٩ىهىا مغخحن او الٗ٨ـ مً طل ٪و م٣ضوع الاَٟا٦ ٫ظل ٪و َم
ًماعؾىن اللٗب الخُالي او الاحهامي ان ًهبدىا هاضجحن ُٞهحروا ٌؿضون الىصح للىاؽ،و ًم ً٨ان ً٩ىهىا في لٗبهم الخسُلي
اي ش يء ًغٍضوهه والاَٟا ٫وَم ًلٗبىن في حجغة اللٗب داظت ان ً٩ىهىا ٚحر زايٗحن لًٛىَاث الخُاة الُىمُت في ِئاتهم
ؾىاءا اإلاضعؾُت او الاؾغٍت او الاظخماُٖت ( .لالسك موظخالغ  1990ص)47
و٧اهذ "ٞغظُيُا ا٦ؿلحن  "1948مً اواثل اإلاهخمحن الٗالط اللٗب وا٦ضث اَمُخه في جىا٢و الكٗىع الؿلبي و جؼاًض الكٗىع
الاًجابي هدى الظاث و هدى الازغًٍ مً زال ٫الجلؿاث الٗالظُت و ا٦ضث "ا٦ؿلحن" ان الُٟل ًخدى ٫الى ٞغص ا٦ثر ا٦خماال الهه
مً زال ٫الٗالط ًخدغع مً الُ٣ىص و ً٩ىن ا٦ثر جل٣اثُت (Axlinine .V .1948p43) .
ظابعا :اللعب
ًخٗلم الُٟل مً زال ٫اللٗب وبالخضعٍج ٦شحرا مً الخ٣اث ٤اإلاجغصة ،وان ٧ان ال ٌؿخُُ٘ نُاٚت َظٍ الخ٣اث ٤في
٧لماثٞ ،اللٗب ٌؿاٖض الُٟل ٖلى الىمى الٗ٣لي ،الاظخماعي والٗاَٟي وٍازغ ٖلى مؼاظه ٦مهضع مخٗت له.
اللعب عىذ ظماسث وظماسث ٢ :ا ٫ؤن " اللٗب َى ما ًٟٗله الُٟل ٖىضما ال ً٩ىن هاثما" ؤو ًإ٧ل ؤو مكٛىال" ُلباث
وعوجُيُاث الخُاة ألازغي " .
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اللعب عىذ ماسى غشوط  :اٖخ٣ض ؤن اللٗب َى ق٩ل مً الخدًحر للخُاة في ؾً الغقض
()http://www.abahe.co.uk/child-psychology-encyclopedia
بطا ٞـاللعب َىٗٞ :الُت ججغي لظاتها هىعة عثِؿُت ٣هض اإلاخٗت ً ،ىض ٘ٞبلى الُ٣ام بها ٖبر َاثٟت مً الخغ٧اث الجؿمُت
والىٟؿُت ،نٛاع ؾاثغ اإلاسلى٢اث جدذ جإزحر مُل ُٞغي ٞالهٛحر ً٩ىن صاثب اليكاٍ والخغ٦ت ،وبن اللٗب ؤخب له مً ؤهىإ
اليكاٍ ألازغي ؾُما الهٛاع مً جي ؤلاوؿان خُض ًدُذ لهم ؤن ً٣ىلىا وٍٟٗلىا ما ال ٌؿخُُٗىن ٢ىله ؤو ٗٞله في ٚحر اللٗب ،
(خىوس وعباط  1996ص .)37لظا ٞةن وكاٍ الُٟل ؤلاوؿاوي ًخمحز إهه وكاٍ لٗبي .
ل ؤن إسلعون ٌٗض اللٗب :والؾُما في ٞترة الُٟىلت َى حٗبحر ًٖ اإلآهغ الٗ٣لي لل٣ضعة البكغٍت وطل ٪لهًم زبراث
الخُاة ،بط ؤن الُٟل ًمغ في همىٍ سبراث ًهٗب ٖلُه ًَمها ُٞسل ٤في لٗبه مىا ٠٢همىطظُت بؿُُت ًخٛلب ىاؾُتها ٖلى
الىا. ٘٢
و خؿب ٧ Piagetل مغخلت مً اللٗب جخهُ ٠بُٗت الٗملُت التي ًخ٣نها الُٟل ،للخىؾ٘ في جٟهم َظٍ اإلاغخلت الخؿُت
الخغُ٦ت ؤو مغخلت الظ٧اء الخس ي الخغ٧ي(عبذ الشخمان  2007ص)76
خُض ٦خب ال و ِعوس داود بوس ُبت و َى ؤؾخاط ٣ؿم ٖلم الىٟـ جامٗت الاٚىاٍ  :ؤن آزغ الضعاؾاث التي
جُغ٢ذ الى ؤن بٖخباع مكاَضة الخلٟؼٍىن ال جاصي بلى ج٣لُل و٢ذ اللٗب ل ؤجها جازغ في َبُٗت لٗب الاَٟا ٫طاتها.
(بوس ُبت  2005ص)114
-1-7اللعب لوظُلت للخفاعل الاحخماعي:
ً
ٌك٩ل اللٗب وؾُلت الُٟل الغثِؿُت في الخٟاٖل والخُىع زهىنا اللٗب الاظخماعي الظي حهض ٝبلى جىمُت مٟاَُم
 1978ص ،)18وَى خاظت مً خاظاث الُٟل اإلاهمت لىمىٍ الجؿمي والٗ٣لي
ومهاعاث وٖاصاث اظخماُٖت(،بلقِغ ومشعي
والاظخماعي  ،وبىاؾُخه ًم ً٨ؤن ً٨دؿب بٌٗ مٓاَغ الؿلىٞ ٥خىمى شخهِخه وٍ٨دؿب شخهُت ظضًضة وهي شخهُت
الجماٖت (ص شان  1999ص ،)261وٍخٗلم الُٟل مً زال ٫اللٗب ٢ىاٖض الؿلى ٥الؿلُم ما ٌؿخسضمه مً ؤلٟاّ وٖباعاث
ً
وؾلىَ ًٖ ٥غٍ ٤جمشُلُاث ًسىى ؤ ُالها ألاَٟا ٫ؤخضازا ًىمُت ًماعؾىجها ٨ُٞدؿبىن مهاعاتها (ال والذة  2007ص.)143
-2-7وظائ اللعب وأ مُخ :
للٗب وْاث٦ ٠شحرة (هٟؿُت ٣ٖ ،لُت  ،اظخماُٖت) ،ول ً٨الىُْٟت التي جخ ٤ٟوَض ٝالبدض الخالي هي الىُْٟت
الاظخماُٖت  ،والتي جخمشل بك٩ل واضح ٖىضما ًدكاوع ألاَٟاُٞ ٫ما ُنهم ٢بل اللٗب وؤزىاثه ،مما ٌٗجي ْهىع ىاصع الخٟاٖل
ً
ً
الاظخماعي ُنهم الظي ًاصي بلى همى ٖال٢اتهم الاظخماُٖتًٞ ،ال ًٖ ج٩ىًٍ وجغؾُش الؿلىُ٦اث اإلاُلىبت اظخماُٖا( .عذط
ومص ح  1983ص )72وؤن َظا الخٟاٖل ؾُٗمل ٖلى ػٍاصة ٞغم الخٗاون ُنهم وَُٗي ل٩ل منهم نىعة واُٗ٢ت ًٖ طاجه مما
ًاصي بلى اهٟخاح بًٗهم ٖلى البٌٗ آلازغ (عذط ومص ح اإلاشحع العابق ص)80
وٍم ً٨بظما ٫وْاث ٠اللٗب األحي :
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ً٣لض ألاَٟا ٫في لٗبهم ؾلى ٥الغاقضًً وؤٖمالهم.
ًلٗب ألاَٟا ٫ؤصواع الخُاة الخُ٣ُ٣ت(.الهىذاوي  2003ص)85
ٌٗ٨ـ ألاَٟا ٫زال ٫لٗبهم الخجاعب التي جمغ بهم وهىُٖت الٗال٢اث ال٣اثمت ُنهم.
ًس ًٖ ٠ٟألاَٟاٖ ٫ما ًدؿىن ه مً ؤلاٌٗاػاث والضواٚ ٘ٞحر اإلا٣بىلت.
ٌٗ٨ـ ألاَٟا ٫زال ٫لٗبهم مغخلت همىَم وهطجهم الخس ي وال٨ٟغي.
ٌٗبر ألاَٟا ٫زال ٫لٗبهم ًٖ الخاظت اإلالخت لضحهم ججاٍ عٚبت ما.
ًماعؽ ألاَٟا ٫هىعة ٖملُت الخجاعب وما ًصخبها مً مكا٧ل ًخىنلىن بلى الخلى ٫اإلاىاؾبت لها.
ً
حٗض ألالٗاب ظؿغا للٗال٢اث الاظخماُٖت( ، .عبذالباقي  1998ص.)21

-3-7الىظشٍاث اإلافعشة للعب :٢ض ْهغث هٓغٍاث ٖضًضة سهىم اللٗب ،ومً َظٍ الىٓغٍاث :
حذوى :01اإلاداوالث الاو ى الت عشث اللعب (هبُل( )  2004ص )41
الىظشٍت
هٓغٍت اٞالَىن
هٓغٍت الػوعاؽ
هٓغٍت الُا٢ت الؼاثضة
الىٓغٍت الخلخُهُت
هٓغٍت الاٖضاص و اإلاماعؾت
هٓغٍت اللٗب ىنٟه خالت
الىٓغٍت الجكخلُُت

جفعي ا وحعشٍفها اللعب
جغ٦ؼ ٖلى ُ٢مت اللٗب ؼٍاصة مؿخىي الخ٣لُض
اللٗب وؾُلت لخجضًض اليكاٍ
جسلُو الُٟل مً الاخباَاث
جلخُو الاصواع التي ًمغ بها الُٟل
ًخمغن الاَٟاَ ًٖ ٫غٍ ٤اللٗب
اعجباٍ اللٗب الطخ٪
الاصعا ٥الخس ي الخ٨ٟحر ال٨لي للٗبت

-1-3-7جفعي هظشٍت الخدلُل الىفس للعب:
مً زال ٫هٓغٍت الخدلُل الىٟس ي ا٦ض "ٞغوٍض" ٖلى يغوعة اؾخسضام اللٗب ٧ىؾُلت لخدلُل هٟؿُت الُٟل التي مً
الهٗب جدلُلها مً زال ٫الخضاعي الخغ او َغ ١ازغي،و٢ام خٟؿحر اللٗب الاحهامي اإلاغجبِ الخُا ٫اهه وؾُلت الؾ٣اٍ
الغٚباث واٖاصة لخمشُل الاخضار اإلااإلات التي مغث الُٟل( .الخىفي  2000ص)201
-2-3-7جفعي ُ وحعهي للعب:
ًغي ان الُٟل ًمُل القبإ خاظاجه هىعة ٞىعٍت و ان لٗب الاَٟا ٫في ؾً ما٢بل اإلاضعؾت َى وؾُلت لخس ٠ُٟالازغ
الخسُلي الىَمي للغٚباث التي ًم ً٨جد٣ُ٣ها ٞاإلاسُلت في َظٍ الخالت حكُ٨ل ظضًض لِـ له وظىص في وعي الُٟل الهٛحر ظضا
ٞ،هى ًبضٕ مً زبرجه ال٨ٟغٍت ٞللٗب صوعا عثِؿا في همى الُٟل ٞهى مغخلت ممهضة ال ض منها لخىمُت الخ٨ٟحر اإلاجغص و يبِ
الظاث التزامه لل٣ىاٖض و الاهٓمت والؿُُغة ٖلى خىاٞؼٍ و يبُهاٞ،هى اللٗب ٌٗض خ٣ال للىمى وامخال ٥زبرة امشل ،وَ٨ظا
هغي اهه في الى٢ذ الظي ًغُٞ ٌٞه ُٞجىحؿ٩ي ٖض اإلاخٗت اؾاؾا لخٗغٍ ٠اللٗب ٞةهه ًغ ٌٞاإلا٣ا ل ٖض اللٗب وكاَا ٚحر
َاص ٝبط ًغي ان الُٟل ٌكب٘ عٚباجه و خاظاجه مً زال ٫اللٗب و الخىاٞؼ (vygotsky.1983.p16).
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-3-3-7جفعي الىظشٍت العلولُت للعب:
حٗض مً الىٓغٍاث اإلاهمت التي ٞؿغث الؿلى ٥و هٟت اللٗب وكاٍ ؾلى٧ي مهم لضي الُٟل ٞان َىا ٥اعجباٍ حن
مجمىٖت مً اإلاشحراث و الاؾخجا اث مٗجى ان الُٟل ًخ ً٣اللٗبت ًٖ َغٍ ٤الخ٨غاع و اإلاماعؾت و الخٗؼٍؼ ،خُض ًازغ طلٖ ٪لى
مؿخىي اإلاهاعة لضي الُٟل٣ٞ،ض ججضر "واَؿً" ًٖ اإلاداوالث الخاَئت والىاجخت التي ً٣ىم بها الٟغص زال ٫مى ٠٢مٗحن،اي
ان اللٗب ًدضص قغوٍ اللٗبت:
ً-جب ان ججظب اللٗبت اَخمام الُٟل-الا خٗاص ًٖ الخ٨غاع و اإلالل-جاصي اللٗبت الى حٗؼٍؼ هٟس ي،مخمشل االؾخمخإ ،مٗجى ل٩ل لٗبت ٢ىاهُنها و اهٓمتها ٞةج٣اجها مشا ت حٗؼٍؼ.-4-3-7جفعي هظشٍت حان بُاحُ للعب:
ع٦ؼث ٖلى الىمى اإلاٗغفي مىظ الُٟىلت ختى مغخلت اإلاغاَ٣ت و الغقض ،خُض الخٔ ما ً٣ىم ه الُٟل مً ؾلى٧اث
ص٣ُ٢ت صون جضزل مباقغ ،و ان الخ ٠ُ٨الظي ج٩لم ٖلُه "صاعون" ًخ ٤ٟم٘ " ُاظُه" ٞهى ج ٠ُ٨م٘ الخُاة ٞظلٌٗ ٪جي ان الٟغص
دالت جىاػن م٘ هٟؿه و البِئت( .هبُل ( )  2004ص)52
ًىٓغ ُاظُه للخٖ ٠ُ٨لى اهه ٖملُخان مخ٩املخان و َما اإلاىاءمت و الخمشُل  ،و الخمشُل هؼٖت الٟغص ان ٌٛحر مً نىعة
الص ئ لخىاؾب ما ٌٗغٞه.اما الاؾدُٗاب ٞهي هؼٖت الٟغص ان ٌٛحر مً اؾخجا خه لخالثم البِئت اإلادُُت (جمشُل+مىاءمت=جىُٓم)
(،جىُٓم+ج=٠ُ٨جىاػن) ( .هبُل (أ)  1996ص)37
وٍغي ظان ُاظُه ؤن اللٗب ٌؿهم في جىمُت ٢ضعاث ومهاعاث الُٟل  ،وؤن مغاخل اللٗب ٖىض ُاظُه هي  -1 -:اللٗب
ً
الىُْٟي -2اللٗب الغمؼي -3اللٗب و٣ٞا ل٣ىاٖض -4اللٗب البىاجي ؤو الترُ٦ب والظي ًخمشل خُٛحر مىا ٘٢ألاقُاء لبىاء ؤو ا خ٩اع
ش يء ما ( .الذ  2006ص)71
-4-7العالج باللعب:
ان خضًصىا َىا ًخمدىع خىٖ ٫ملُت الٗالط اللٗب مً خُض ٗٞالُخه و زُىاجه ٞ ،مً الُبُعي اٖخباعٍ ٖالظا مىاؾبا
للخاالث الخُٟٟت مً الخىجغ و الايُغا اث او يٗ ٠الخٗلم ٖىض الاَٟا ٫الٗاصًحن وٚحر الٗاصًحن ٞمً الاؾاؽ اؾخضعاط الُٟل
الى الالٗاب ختى ًد ٤٣هىٖا مً الخٗل ٤اإلاٗالج و اإلاجمىٖت مً الا٢غان َظا هاَُ ًٖ ٪اصعاص صوع الىالضًً و الٗاثلت في ا٦ما٫
اللٗب اإلاىاؾب و الاصواع في اإلاجز ٫ختى جىجح الخُت الٗالظُت التي ًًٗها اإلاٗالج ( .والخت  2011ص )195
ٗٞلى اإلاؿاو ًٖ ٫الُٟل ان ال ًخضزل في قاون لٗب الُٟل و اُٖاثه ٞغنت للٗب و٣ٞا إلاؿخىاٍ و مُله الخام و حصجُ٘
الُٟل ٖلى اللٗب الجماعي إلاا له مً صوع ٗٞا ٫في جىمُت الغوح و الخٟاٖل الاظخماعي لضًه وابٗاصٍ ًٖ الاهُىاء (هظاى
ال زم  2008ص)50
-5-7العالج الاظشي-ال بوي باللعب:
جخلي إداسة اإلاشلض معؤولُتها عً أي اهتهاك لخقوق اإلالنُت الفنشٍت  -حمُع الخقوق مدفوظت إلاشلض حُل البدث العلمي © 2016

24

ظلعلت اإلاداطشاث العلمُت | جقىُت العالج باللعب لذى الؼفل الخوخذي | حوان 2016

َىا ًإحي صوع ألاَل واإلاضعؾت الزخُاع مجمىٖت مً ألالٗاب وَظٍ ألالٗاب ًخم ازخُاعَا خؿب ؾلى ٥الُٟل
ومؿخىاٍ الٗ٣لي ومؿخىي الخ ٠ُ٨الٗالجي م٘ ؤَمُت ان جسضم َظٍ اللٗبت ؤخض خ٣ى ٫الخُىع الؿبٗت ٖىض الُٟل
الخىخضي و التي ؾيخ٩لم ٖنها الخ٣ا ٞمشال َىا ٥ؤلٗاب طاث آزاع زانت مشل جماعًٍ زانت للًٗالث الض٣ُ٢ت لؤلناب٘
والىظه ؤو الًٗالث ال٨بحرة للُضًً والغظلحن ومً َظٍ ألالٗاب ٢ظ ٝال٨غة  ،الدؿل ، ٤الؿباخت،الغ ٌ٦اإلاص ي  ،قض
الخبل (ًٖالث ٦بحرة) ؤو ؤلٗاب ال ٪ٟوالترُ٦ب الًٖ ِٛلى اإلاعجىاث الُُيُت (ًٖالث ص٣ُ٢ت)((...مهاعاث ًٖلُت))
وؤلٗاب الخؿاب واإلاُا ٣ت والخهيُ( ٠مهاعة ؤ٧اصًمُت) وؤلٗاب ال٣و والله ٤والخُُٟل وي٘ مجؿماث ومٗ٨باث نٛحرة
وؤلٗاب الخهجئت (مهاعة مهىُت) وؤلٗاب الخىاعاث وال٣هو والخ٩لم ٖلى الهاج( ٠جىانل) وؤزحرا ؤلٗاب الخٗاع ٝواللٗب
الخُالي (مهاعة اظخماُٖت) وَؿتهض ٝمً وعاء َظٍ ألالٗاب ج٣ىٍم ُٖب ضوي ؤو الخض مً بٖا٢ت ظؿضًت مُٗىت للُٟل
اإلاهاب الخىخض ؤو جس٢ ٠ُٟهىع هماجي ٌٗاوي مىه ( .بلي  2013هذ)
-6-7لعب ػفل الخوخذ :
ٌٗخبر اللٗب مؿاَما ظُضا و ٗٞاال في ا٦دؿاب اإلاهاعاث والٟ٨اءاث الاظخماُٖت ُٗٞلمه التر٦حز و الاهدباء و اؾخٛال٫
شخهِخه و جُىٍغَا و ٚحرَا.
ٞمً الًغوعي ازخُاع الٗاب مُٟضة له إلاا لها مً ازغ ٦بحر في جىظُه ؾلى٧اجه اإلاغٚىبتٞ ،هظا ما وؿعى الُه ٞاهىا َىا
هضعبه ٖلى ٖلى الاهًباٍ و الخ ٠ُ٨مً اظل ج٩ىًٍ عوا ِ و ٖال٢اث اظخماُٖت ًدخاظها الُٟل الخىخضيٞ،ال هيس ى اإلاك٩لت
اهىا هخٗامل م٘ َٟل ٚحر ٖاصي وٍدخاط مىا طل ٪لبظ ٫ظهض مً اظل النهىى بٌٗ الاًجا ُاث لضًه ٞ،لِـ مً الؿهل ازخُاع
الٗاب مىاؾبت ًخجاوب بها مٗىا .
ان اإلاى ٠٢الا٧لُيُ٩ي َىا ًخٗامل م٘ الُٟل لِـ ٖلى اهه َٟل ٌٗاوي مً ؾلى٧اث ٚحر جُُٟ٨ت او عجؼ ل ٖلى اهه
ماعؽ َظٍ الؿلى٧اث ٢بل طل ٪اي لضًه جاعٍش مً الخبراث الٟاقلت و الخٗامالث و الخٟاٖالث الاظخماُٖت ٚحر مىاؾبت.
ًم ً٨اًها ٫ال٨ٟغة ا٦ثر مً زال ٫ما جىنل الُه مغ٦ؼ صالاؽ و ج٨ؿاؽ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٣ٞض ٢ضم " HILL
 "AND MCMACKINجىنُاث منها:
 ًجب ان جشحر اللٗبت هغٍا ختى ججظب اهدباٍ الُٟل الخىخضي،الهه ٚالبا ما ًدضُ ١ضٍ و ًًغب يغباث زُٟٟت امامُٖيُه.
 ان جدىي اللٗبت ٖلى مشحر ؾمعي وٛمي ألهه ٢ض ٌؿخسضم لؿاهه و جشاع لٛخه. ان جدىي اللٗبت ٖلى مشحر إلاس ي ٚحر مًغ الن الُٟل الخىخضي ٚالبا ما ًً٘ اللٗبت في ٞمه او ًًغب بها هٟؿه ٞالج٩ىن اللٗبت مًغة له ( ؼا و خمضة  2008ص )101
زامىا -اإلاهاساث الاحخماعُت
ً
ً
جاصي البِئت اإلادُُت الُٟل والٛىُت اإلاشحراث صوعا ٗٞاال في جؼوٍض الُٟل اإلاهاعاث الالػمت له مً ؤظل اؾخمغاعٍ
وجُٟ٨ه هىعة َبُُٗت في الخُاة الاظخماُٖت ٞ ،ال ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ٌِٗل مٗؼ ًٖ ٫اإلاجخم٘ ٞاإلوؿان اظخماعي ُبُٗخه .
اإلاهاسة ي علم الىفغ  :الؿغٖت و الض٢ت في ؤصاء ٖمل مً الاٖما ٫م٘ الا٢خهاص في الى٢ذ اإلابظو ، ٫و٢ض ً٩ىن َظا الٗمل
بؿُُا ؤو مغ٦با( .س ُع و عامش  2008ص)109
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و اإلاهاسة احخماعُا :مهاعة الصخو الىاعي الخٟاٖل الاظخماعي في ُئخه و الظي ًترقى نٗضا في البِئت مً خُض ألاصواع
الاظخماُٖت و جمشلها م٘ مسخل ٠اإلاىا ٠٢الاظخماُٖت (الخىفي  2003ص.)256

-1-8مفهوم اإلاهاساث اإلاندعبت لذى الؼفل :
اإلاهاساث اإلاندعبت لذى الؼفل احخماعُا:
ٌٗغٞها ماحؿىن و ؾىٍؼي  1994اجها :ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل م٘ الازغًٍ في البِئت الاظخماُٖت ُغ ١حٗض م٣بىلتاظخماُٖا ،وحٗخبر طاث ٞاثضة للٟغص و الازغًٍ( .غضاى  2007ص)47
٦ما ؤن اإلاهاعاث اإلا٨دؿبت اظخماُٖا مً الٗىانغ اإلاهمت التي جدضص َبُٗت الخٟاٖالث الُىمُت للٟغص م٘ اإلادُُحن ه فيالؿُا٢اث اإلاسخلٟت والتي حٗض في خالت اجهاٞها الٟ٨اءة مً مٓاَغ الخىا ٤ٞالىٟس ي والاظخماعي (اإلا اغ  2004ص)17
وَىا ٥مهاعاث مخٗضصة للُٟل ًخٗلمها في نٛغٍ منها  :مهاعاث الخسُُِ وال٣غاءة وال٨خا ت ومهاعة الخىاع ومهاعة بصاعة
الى٢ذ ومهاعة الاجها ٫ومهاعة الخ٨ٟحر ؤلا ضاعي( ....حمُل والشامُت  2006ص )168
 -2-8صائص اإلاهاساث :
جىٟغص اإلاهاعاث في اإلاجخم٘ سهاثو مُٗىت منها :
- 1جدؿم اإلوؿاهُت وجبضو خايغة في ؾلى ٥ؤلاوؿانٞ ،اإلوؿان ال ًم٨ىه الِٗل مٗؼ ًٖ ٫آلازغًٍ.
ٌ 2
ج٨دؿب اإلاهاعاث الخٗلم خُض ؤجها جخ٩ىن مً زال ٫مٗاٌكت الخبرة ؤو الخجغبت.ٌ- 3ؿخضٖ ٫لى اإلاهاعاث مً الؿلى ٥الٓاَغ ٞاإلاىا ٠٢الؿلىُ٦ت الاظخماُٖت اإلاسخلٟت التي ًٞ ٘٣يها الٟغص حٗ٨ـ ما لضًه
مً مهاعاث.
- 4حكمل اإلاهاعاث البراٖت والٟ٨اءة والخبرة في ؤصاء الٟغص ليكاَاجه الاظخماُٖت ومسخل ٠ؤق٩ا ٫جٟاٖالجه م٘ الازغًٍ.
- 5حكمل اإلاهاعاث ٢ضعة الٟغص ٖلى الًبِ اإلاٗغفي لؿلى٦ه.
- 6جخدضص اإلاهاعاث في يىء ظىاهب مهُمىت مً ؾلى ٥الٟغص وزهاله وفي بَاع مالءمتها للمى ٠٢الاظخماعي.
- 7حهض ٝالٟغص مً وعاء ؾلى٦ه الخهىٖ ٫لى الخضُٖم الاظخماعي مً البِئت التي ٌِٗل ٞيها الك٩ل الظي ًد ٤٣له
الخىا ٤ٞالىٟس ي والاظخماعي.
- 8جؼٍض اإلاهاعاث مً ٖملُت الخٗؼٍؼ الاظخماعي.
ً- 9خإزغ ؤصاء اإلاهاعاث سهاثو البِئت ( .ؼامي  1990ص.)379
-3-8ا م اإلاهاساث اإلاؼلو ت لؼفل الخوخذ :
ان اَم اإلاهاعاث اإلاُلىبت لُٟل الخىخض هي :
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ٖاصاث ٖمل مىاؾبت (خغُ٦ت و ًٖلُت). مهاعاث جىانل اًجا ُت .اإلاهاعاث اللٛىٍت يمً اإلاضزل الاجهالي اي ال٣ضعة ٖلى ج ٠ُُ٨ال٣ىاٖض اللٛىٍت ألصاء وْاث ٠اجهالُت في مىا ٠٢اظخماُٖت(ػعُمت  2004ص.)182
 الالتزام خُبُ ٤الاهٓمت اإلاخبٗت في البِئت التي ٌِٗل ٞيها.امخال ٥اإلاهاعاث الالػمت للىمى و الخ ٠ُ٨م٘ اإلادُِ الاظخماعي (اإلاقذاد وآ شون  2011ص)254جاظعا :الخوخذ
-1-9حعاسٍ

عامت و مخخصصت :مك٩لت ايُغاب الخىخض هي هىٖا ما خضًشت الا٦دكاٖ ٝلما اجها لِؿذ مغيا هٟؿُا ل

ايُغاب هماجي ًازغ ٖلى ظىاهب ٖضًضة و مسخلٟت مً الىمى .
وَٗخبر "ماهش" ؤو ٫مً ٢ضم حٗغٍٟا ً واضخا ً للخىخض اٖخباعٍ ايُغاب ًيكإ مىظ الىالصة وٍازغ ٖلى الخىانل م٘
آلازغًٍ وٖلى اللٛت وٍخمحز الغوجحن وم٣اومت الخٛحر ( .ال ُخ  2005ص ) 1
ومنها مهُلح ؤلاظتراعٍىن وٍُل ٤عبذ اإلاىعم خىفي ٖلى مهُلح ؤلاظتراعٍت مهُلح الاوكٛا ٫الظاث ( .ظلُمان
 1998ص) 110
وهجضٍ ٖىض د  .صلشٍا ال ش ُن إهه ايُغاب الخٗل ٤الخٟاٖلي وٍٓهغ َظا الايُغاب هىعة ٞكل الُٟل ة٢امت ٖال٢ت م٘ ألام
ؤو الاؾخجا ت لها إي ق٩ل مً ألاق٩ا ٫مشل الا دؿام ؤو اإلادا٧اة  ( .ال ش ُن  2001ص ) 160
ٖغ " Leo Kanner" ٝاإلاسخو الُب الىٟس ي لؤلَٟا ٫والظي ٌٗخبر ؤوٖ ٫الم اَخم ضعاؾت مٓاَغ الخىخض ٖىض ألاَٟا ٫وؤَل٤ٖلُه الخىخض الُٟىلي اإلاب٨غ" " Early infantile autismوطلٖ ٪ام  1943وٖغ ٝالخىخض الُٟىلي إجهم ؤولئ ٪ألاَٟا ٫الظًً
ًٓهغون ايُغا ا ً في ؤ٦ثر اإلآاَغ الخالُت :
 نٗىبت ج٩ىًٍ الاجها ٫والٗال٢اث م٘ آلازغًٍ .
 الٗؼلت والاوسخاب الكضًض مً اإلاجخم٘ .
 ؤلاٖاصة الغوجُيُت لل٩لماث والٗباعاث التي ًظ٦غَا آلازغون ؤمام الُٟل .
 ؤلاٖاصة والخ٨غاع لؤلوكُت الخغُ٦ت  ( .الجل

 2005ص ) 15

 ايُغا اث في اللٛت ؤو ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى ال٨الم ؤو امخال ٥اللٛت البضاثُت طاث الىٛمت اإلاىؾُُ٣ت .
وخضص مصؼ ح  Autismي معجم علم الىفغ إهه : ج٨ٟحر مد٩ىم الخاظاث الصخهُت ؤو الظاث .
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 بصعا ٥الٗالم مً زال ٫الغٚباث ضال ً مً الىا. ٘٢
 الاه٨باب ٖلى الظاث والاَخمام األ٩ٞاع والخُاالث الظاجُت (عا ل  2003ص )54
-وحٗغٞه الجمعُت الامشٍنُت للؼب الىفس

لد

ُص الاطؼشاباث العقلُت خؿب الضلُل الدصخُص ي و الاخهاجي

لاليُغا اث الٗ٣لُت (الا ذاس الشابع اإلاىقذ :)DSM-4-TR-
ان الخىخض َى اخض اق٩ا ٫الايُغا اث الىماثُت الٗامت خُض ان الضلُل ٌكخمل ٖلى ٖضص مً الى٣اٍ في حصخُو واخض :
جىٞغ 6مٓاَغ او زهاثو ٖلى الا٢ل مً ال٣ٟغاث الىاعصة في اإلاجاالث:
(أ)
(ٖ )1.2.3لى ان ً٩ىن منها ازىحن ٖلى الا٢ل في الٟئت (ؤ) و واخض مً ٧ل مً اإلاجالحن(.)2.3
الٟئت (أ)٢:هىع هىعي في الخٟاٖل الاظخماعي و ٌٗبر ٖىه ٦ما ًلي - :زلل واضح في اؾخسضام الؿلىُ٦اث ٚحر اللُٟٓت
اإلاخٗضصة مشل :حٗبحراث الىظه ،الىي٘ الجؿماوي،الخىانل البهغي ،الاًماءاثٖ-...ضم ال٣ضعة ٖلى ج٩ىًٍ الٗال٢اث
الاظخماُٖت اإلاىاؾبت هماثُا م٘ الا٢غان -الاٞخ٣اع الى الخل٣اثُت في مكاع٦ت آلازغًٍ اٞغاخهم و اخؼاجهم و اَخماماتهم – ٖضم
اإلا٣ضعة ٖلى جباص ٫اإلاكاٖغالاهٟٗالُت و الاظخماُٖت م٘ آلازغًٍ.
الٟئت ( )٢:هىع هىعي في الخىانل اللٟٓي و ٚحر اللٟٓي :جإزغ همى اللٛت اإلاىُى٢ت او اوٗضامها ٧لُا و ٖضم الاؾخٗايت
ًٖ َظا الخازغ او ال٣ٟضان اي وؾاثل جىانل ازغيٖ/.ضم اإلا٣ضعة ٖلى اإلاباصعة في ال٨الم و اإلاداصزت او اإلادآٞت ٖلى
الاؾخمغاعٍت ٞيها إلاً ًخمخ٘ منهم ال٣ضعة ٖلى الخضًض/اؾخسضام همُي او ج٨غاعي للٛت او اؾخسضام لٛت ٞغصًت زانت ٚحر
مٟهىمتٖ/ضم ال٣ضعة ٖلى اللٗب الاحهامي الٟٗىي او اللٗب الخسُلي اإلاالثم للمؿخىي الىماجي.
الفئت (ج)طزحرة مدضوصة ظضا مً اليكاَاث و الاَخماماث و ؾلى ٥همُي مخ٨غع:
الاوكٛا ٫الؼاثض و اإلاؿخمغبىاخضة او ا٦ثر مً الاَخماماث الىمُُت اإلادضوصة/الالتزام الجامض و ٚحر الىُْٟي بٌٗالخغ٧اث الغوجُيُت والُ٣ىؾُت التي ال مٗجى لها/خغ٧اث ًضوٍت وج٨غاعٍت وهمُُت مشل َؼ الجؿم ،عٞغٞت
الُضًً،الُغَ٣ت...،و ٚحرَا/الاهبهاع او الاوكٛا ٫الكضًض إظؼاء الاقُاء.
(ب) اصاء وُْٟي ٚحر ؾىي في مجا ٫واخض ٖلى الا٢ل مً اإلاجاالث الخالُت :و ً٩ىن خضوثها ٢بل ؾً زالر ؾىىاث:
/1الخٟاٖل الاظخماعي/2.اؾخسضام اللٛت في الخىانل الاظخماعي/3.اللٗب الغمؼي او الخسُلي.
(ط) ال ًغظ٘ الايُغاب الى ايُغاب خالت "عث" او ايُغاب"الاهخ٩اؽ الُٟىلي"( .الضاسع  2005ص ص)18.19
وحكحر بٌٗ الضعاؾاث بلى ما وؿبخه  116مً حن َٟ 10000ل ( )Clare,2007ووؿب ؤزغي سجلذ هي  75خالت مً
حن  10000شخو. ،وج٣ضع وؿبت الاهدكاع خؿب بخهاثُت)ٖ (DSM- IVام َٟ 15 ،1994ل مً ٧ل  10000خالت والصة،وفي
اإلا٣ا ل حكحر بخهاثُت مظَلت خى ٫اعجٟإ وجحرة الخىخض في مضًىت ٧الُٟىعهُا ألامغٍُ٨ت في الٗام 2002م ؼٍاصة ٢ضعَا %97
) ،(WHO IV, White,2006وخؿب بخهاثُت خضًشت وكغث ًٖ اإلاغ٦ؼ ألامغٍ٩ي للخد٨م والى٢اًت مً ألامغاى( 2007 ،) CDC
٣ٞض خضصث وؿبت اهدكاع الخىخض  1مً ٧ل َٟ 150ل ًىلض في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت،وما جؼا ٫ؤلاخهاثُاث جخىالى،وَظا
ًضٖ ٫لى ماقغ اعجٟإ ًىظع الخُغ (.ال وحا  2009ص)20
وٍ٣ى ٫ؤزهاثُىن وزبراء خىٖ ٫ضص اإلاها حن بهظا اإلاغى في ألاعصن ٢ض ل ٜخىالي  8آال ٝمهاب ومها ت في 2013
خؿب ٢ى ٫ازخهاص ي مغى الخىخض في الجامٗت ألاعصهُت الض٦خىع "سائذ ال ُخ رًب"  ":مٗٓمهم في ُىث طوحهم ال ًخل٣ىن
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الٗالط اإلاىاؾب ،اإلياٞت بلى ان بًٗهم ًخل٣ى الٗالط في مغا٦ؼ ؤلاٖا٢ت الٗ٣لُت ،والتي ال جلبي اخخُاظاتهم ،وال جىمي
٢ضعاتهم(".ومالت الاسدن الُوم الا باسٍت )2013

و ي ا ش جصيُ

ى  D SM 5الطؼشا الخوخذ ل ص اإلاصؼ ح ا ى  :ػُ الخوخذ.

 -2-9اإلاظا ش العامت للخوخذ :
جبضؤ مالخٓت ألاٖغاى في الؿىت الشاهُت والىه ٠مً ٖمغ الُٟل واإلاٗغو ٝؤن الخىخض له زالر ؤٖغاى عثِؿُت 1 :ـ يٗ٠
الٗال٢اث الاظخماُٖت .
 2ـ يٗ ٠الاَخمام في الىاخُت اللٛىٍت .
 3ـ الاَخماماث واليكاَاث اإلاخ٨غعة (.حُفشي  2003ص)112
وٍخجلى ايُغاب الاجهاٖ ٫ىض الُٟل الخىخضي :
ؤ ـ الاجها ٫اإلاخمغ٦ؼ خى ٫الظاث .
ب ـ ايُغاب اللٛت اللُٟٓت .
ط ـ ْهىع وؾاثل الاجهاٚ ٫حر اللُٟٓت وجى٣ؿم بلى :
 1ـ اللٛت الجؿضًت ( البضهُت )
 2ـ ؤهماٍ ووؾاثل ؤزغي لالجها (. ٫قي  2000ص) 107
-3-9هظشٍاث مفعشة للخوخذ (children .b.2012.p24(:
وبك٩ل ٖام وؿخُُ٘ جلخُو ؤَم ما ظاءث ه َظٍ الىٓغٍاث الىٟؿُت ماًلي :
ؤن الىالضًً للُٟل الخىخضي ً٩ىهان ؤ٦ثر ط٧اء ـ ؤ٦ثر ٢ل٣ا ً ـ ولضحهم يٗ ٠في صٝء الٗال٢اث ألا ىٍتَ ،ظٍ الىٓغٍاث جغجح ؤن
ؾبب الخىخض َى ْغو ٝالٗاثلت وجهىعَا ٦ما ًإحي :
يٖٗ ٠ال٢ت الخىانل األم  ،وبزاعة ٚحر ٧اُٞت لٗىاَ ٠الُٟل  ،ؤو هدُجت لغَ ٌٞظٍ الٗال٢ت.
 1-3-9الفشطُاث البُولوحُت :ؤْهغث بٌٗ نىع ألاقٗت الخضًشت مشل جهىٍغ الترصص اإلاٛىاَِس ي  MRIو PETوظىص بٌٗ الٗالماث ٚحر الُبُُٗت في
جغُ٦بت اإلاش ،م٘ وظىص ازخالٞاث واضخت في اإلاسُش ،ما في طل ٪في حجم اإلاش وفي ٖضص هىٕ مٗحن مً الخالًا اإلاؿمى "زالًا
حر٦ىجي "((Research*eu .2008.p10
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ٌٗخ٣ض بٌٗ الباخشحن ؤن ظمُ٘ ألاٞغاص الخىخضًً لضحهم جل ٠صماغي ؾىاء ً ٧ان مٗغوٞا ً ؤو ٞغيُا ً خُض لم
ً٨دك ٠بال ظؼء بؿُِ مً َظا الخل ٠هدُجت ال٣هىع في ألاظهؼة وألاصواث الُبُت الخالُت ومً الكىاَض الضالت ٖلى وظىص جل٠
صماغي( .الضسٍقاث  2004ص )112

 - 2-3-9الفشطُاث البُولُمُائُت :
ٌٗخ٣ض ؤن بٌٗ الٗىامل التي حؿبب جلٟا اإلاش ٢بل الىالصة ؤو ؤزىائها ؤو بٗضَا جيهئ لخضور َظا اإلاغى مشل بنا ت ألام
الخهبت ألاإلااهُت والخاالث التي لم حٗالج مً مغى الُٟيُل ُ٦خىهىعٍا والخهلب الخضبي وايُغاب عث وه٣و الا٦سجحن ؤزىاء
الىالصة والتهاب الضما ٙوحكىجاث الغي٘ ٣ٞض ؤ٦ضث الضعاؾاث ؤن مًاٖٟاث ما ٢بل الىالصة ؤ٦ثر لضي ألاَٟا ٫الظاجىٍحن مً
ٚحرَم مً ألاؾىٍاء  ( .أبو العضائم  2003هذ )
 - 4-9ألاظالُب العالحُت اإلاخبعت ي عالج اػفاى الخوخذ:
ٌٗغ ٝالٗالط الىٟس ي إهه هىٕ مً الٗالط حؿخسضم ُٞه ؤًت َغٍ٣ت هٟؿُت لٗالط مك٨الث ؤو ؤمغاى طاث نبٛت
اهٟٗالُت ٌٗاوي منها اإلاغٌٍ وجازغ في ؾلى٦ه  ،وُٞه ً٣ىم اإلاٗالج اإلاخسهو الٗمل ٖلى بػالت ألاٖغاى اإلاغيُت ؤو حُُٗل ؤزغَا ،
م٘ مؿاٖضة اإلاغٌٍ ٖلى خل مك٨الجه واؾخٛال ٫بم٩اهُاجه دُض ً٩ىن ؤ٢ضع ٖلى الخىا ٤ٞالىٟس ي  (.العىاوي  1997ص
)173
وٖلى الغٚم مً ؤن اإلاٗالجحن الىٟؿُحن ٢ض ًخسههىن في ؤخض ألاؾالُب الٗالظُت مشل الخدلُل الىٟس ي  ،ؤو الٗالط الؿلى٧ي  ،ؤو
الٗالط اإلاٗغفي  ...........بال ؤن مٗٓم اإلاٗالجحن الىٟؿُحن ًغ٦ىىن بلى ألاؾلىب الاهخ٣اجي في الٗالط مٗجى ؤجهم ٌؿخٗغيىن مسخل٠
ألاؾالُب الٗالظُت وٍسخاعون منها ما ًدىاؾب وخالت اإلاغٌٍ ( .عبذ اإلاعؼي  1998ص )364
 - 5- 9العالج باللعب :
اَخم ٖلماء الىٟـ خٟؿحر ْاَغة اللٗب  ،خُض ؤهه ؾلى ٥هٓغي وخُىي في خُاة الُٟل الهٛحر  ،وَى اليكاٍ الظي
الًىم ًٖ ال٨ؿل ؤو الخُٗل  ،ل٨ىه اليكاٍ الظي ٌٗبر ًٖ َغٍ٣ه الُٟل في الخ٨ٟحر والخضلُل والاؾترزاء والٗمل  ،خُض ٌٗغٞه
حان بُاحُ إهه الاؾخجا اث التي ًاصحها الٟغص مً ؤظل الاؾخمخإ الىُْٟي  ،ؤما غفشو ل ُٗٞغٞه إهه وكاٍ جل٣اجي وهٟس ي وفي
الى٢ذ هٟؿه َى زُالي للخُاة البكغٍت في مجمىٖت  ،لظل٧ ٪ان م٣غوها ً صاثما ً الٟغح والخغٍت والغيا والغاخت الىٟؿُت
والجؿمُت والؿالم ال٩ىوي  ( .حابش  1997ص) 467
ٞاللٗب َى ؤخض ألاؾالُب الهامت في حٗلُم ألاَٟا ٫و حصخُو و ٖالط مك٨التهم  ،وَؿخسضم اللٗب ُ٦غٍ٣ت ٖالظُت في خض
طاجه  ،وَؿخسضم ؤًًا ً يمً َغٖ ١الظُت ؤزغي .
والٗالط اللٗب َغٍ٣ت َامت في ٖالط ألاَٟا ٫اإلاًُغبحن هٟؿُا ً  ،خُض ٌؿخٛل اللٗب للخىِٟـ الاهٟٗالي  ،وجىِٟـ الُا٢ت
الؼاثضة  ،والخٗبحر ًٖ الهغاٖاث  ،وحٗلُم الؿلى ٥اإلاغٚىب ( .ال مِس و ادق  2004ص)7
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و٢ض ٢ام ٖضص مً الٗلماء ضعاؾت الٟغو ١حن الجيؿحن في اللٗب وٖلى عؤؾهم "اًشٍنعون" ،وبخدلُل ؤزغ ؤلاخباٍ ٖلى ؾلى٥
الُٟل  ،و٦ك ٠الؿلى ٥الٗضواوي لضي الُٟل ( .ظشي  1990ص ) 150

الجاهب اإلاُذاوي
أوال -اإلاىهج اإلاعخخذم
اإلاىهج َى الاججاٍ الظي ًسخاعٍ الباخض ألظل بجمام دشه( ،بوظىت  2009ص )8وهٓغا الن الضعاؾت ٢ض ؤهجؼث ٖلى
مغخلخحن :مغخلت الدصخُو و ج٣ضًم الخاالث  ،ومغخلت ججغٍب ج٣ىُت ٖالظُت و بزخباع مضي ٗٞالُتها في جىمُت بٌٗ اإلاهاعاث
ٖىض الاَٟا ٫الخىخضًحن ٣ٞ،ض جم جىُْ ٠مىهجحن في َظٍ الضعاؾت خُض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الُٗاصي لدؿُحر ٞترة اإلاالخٓت
والخُُ٣م ال٣بلي للخاالث (عؼو  1986ص٦ )121ما جم اؾخسضام اإلاىهج قبه الخجغٍبي طو الخهمُم ألاخاصي ال٣اثم ٖلى
الُ٣اؽ ال٣بلي والبٗضي لدؿُحر ٞترة جُبُ ٤الخ٣ىُت والخد ٤٣مً ٗٞالُتها.
زاهُا -إػاس وخذود الذساظـت
جخدضص الضعاؾت الخالُت الخضوص الخالُت:
 خضوص بكغٍت:جخمشل الخاالث اإلاضعوؾت في  06:ؤَٟاٌٗ ٫اهىن مً ايُغاب الخىخض(ظىنخفي بزلش خالت واخذة مفصلت حغنعً حمُع الخاالث )
 خضوص م٩اهُت  :جم جُبُ ٤الجاهب اإلاُضاوي في اإلاغ٦ؼ الىؾُِ للصخت الٗ٣لُت( 02خاالث) و مغ٦ؼ نٛاع الهم ( 01خالت)واإلااؾؿت الاؾدكٟاثُت (03خاالث) االٚىاٍ ٧ىن الخاالث اي الاَٟاٚ ٫حر مخمغ٦ؼًٍ في مغ٦ؼ واخض ،و َظا ما ق٩ل نٗىبت
للباخض مً خُض الخى٣ل حن الخاالث و مخابٗتها.
 الخضوص الؼمىُــت :ؤظغٍذ َظٍ الضعاؾت في جهاًت قهغ صٌؿمبر  2014و جهاًت الؿضاس ي الاو ٫مً  ( 2015ظىان ). -الخضوص ألاصاثُ ــت :



جم اؾخسضام مُ٣اؽ ج٣ضًغ الخىخض الُٟىلي (  ) CARSألصخا ه :

)(SCHOPLER & AL ,1988,p39


االياٞت الى اؾخماعة جُُ٣م ؤصاء الُٟل اإلاخىخض .
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قب٨ت اإلاالخٓت.

زال ا  -م موعت البدث
٦ما ؾب ٤و ج٩لمىا جم جدضًض ؾذ ( )6اَٟاٌٗ ٫اهىن مً ايُغاب الخىخض و جم طل٧ ٪اآلحي:
اإلاشخلت :1جم حُٗحن الاٞغاص مً َغ ٝالازهاثُحن الىٟؿاهُحن و الازهاثُِحن الاعَٟىهُحن الظًً ٌكخٛلىن م٩ان جىاظض الخاالثخؿب ٖمل ٧ل ٞغص ،دُض جم حصخُههم مً َغ ٝالازهاثُحن اإلاٗىُحن ٖلى اجهم ٌٗاهىن مً ايُغاب الخىخض مخٟاوث الكضة.
اإلاشخلت ٢ :2ام الباخضان الخد ٤٣مً اجهم ٌٗاهىن مً جىخض وطل ٪مً زال ٫ظلؿاث ُٖاصًت وْٞ ٠يها الباخشان ؤؾلىباإلاالخٓت الُٗاصًت و بؾخسضم مُ٣اؽ  carsلخ٣ضًغ الخىخض الُٟىلي و ؤؾٟغث َظٍ اإلاغخلت ٖلى اجهم ٌٗاهىن مً جىخض مخٟاوث
الكضة خؿب صعظاث اإلاُ٣اؽ.
حذوى  :3صائص أ شاد م موعت البدث(الخاالث)
الخاالث

الجيغ

العمش

دسحت الخوخذ

مهان العالج

مدمض

ط٦غ

 07ؾىىاث

دسحت الخوخذ ذًذة

م.و.للصخت العقلُت

بخؿان

اهثى

 06ؾىىاث

دسحت الخوخذ ذًذة

م.و.للصخت العقلُت

ٖلي

ط٦غ

 08ؾىىاث

دسحت الخوخذ ذًذة

مشلض غاس الصم

نٟى(جىؤم)

اهثى

05ؾىىاث

دسحت الخوخذ ذًذة

اإلاؤظعت الاظد فائُت/العُادة

مغوة(جىؤم)

اهثى

05ؾىىاث

دسحت الخوخذ ذًذة

اإلاؤظعت الاظد فائُت/العُادة

ًىؾ٠

ط٦غ

 05ؾىىاث

دسحت الخوخذ ذًذة

اإلاؤظعت الاظد فائُت/العُادة

سابعا -أدواث الذساظت
 -1-4مقُاط جقذًش الخوخذ الؼفو ي ( : ) CARS
جي اإلاُ٣اؽ مً ٢بل  )1988( SCHOPLER,REICHLER,DEVELLIS&DALYو٢ام مدمض خؿِب الضٞغاوي ()1991
ترظمخه بلى اللٛت الٗغبُت و ج٣ىِىه  ،وبدؿاب نض ١وزباث اإلاُ٣اؽ اجطح ؤهه ٖلى صعظت ٖالُت مً الهض ١والشباث ،مما ٌٗجي
بم٩اهُت اؾخسضامه في البِئت الٗغبُت ٦إصاة حصخُهُت.
ً
ً
ؾلىُ٦ا ًخم الخُُ٣م مً زال ٫مضعط ع٢مي ًبضؤ مً
ًخًمً اإلاُ٣اؽ ُاهاث الُٟل ألاولُت وٍخ٩ىن مً زمؿت ٖكغ همُا
ً
ً
َبُُٗا ؤو مىدغٞا ًٖ الىي٘ الُبُعي ،وٍ٩ىن َظا الخ٣ضًغ إلاا ًدىاؾب م٘ الٟئت
 4-1صعظاث ،وٍ٣ضع الُٟل مً خُض ٧ىهه
الٗمغٍت ،وجىي٘ ٖالمت في الخاهت اإلاىاؾبت مً الخاهاث ألاعبٗت وهى ٦ما ًلي:
َ -1بُعي ومخىاؾب م٘ ؾً الُٟل.
ً -2ىدغ ًٖ ٝالؿلى ٥الُبُعي ضعظت بؿُُت.
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ً -3ىدغ ًٖ ٝالؿلى ٥الُبُعي ضعظت مخىؾُت.
ً -4ىدغ ًٖ ٝالؿلى ٥الُبُعي ضعظت قضًضة.
وَكمل اإلاُ٣اؽ ؤهماٍ الؿلى ٥آلاجُت:
 -1ب٢امت الٗال٢اث م٘ الىاؽ  :Relation to Peopleحٗجي ؾهىلت الخىانل م٘ الىاؽ وجباص ٫الىص وألالٟت مٗهم في اإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت.
 -2ال٣ضعة ٖلى الخ٣لُض واإلادا٧اة  :Imitationحٗجي ٢ضعة الُٟل ٖلى مدا٧اة ألاَٟا ٫والخغ٧اث وج٣لُض الخضًض في خضوص ٞئخه
الٗمغٍت.
 -3الاؾخجا ت الٗاَُٟت  :Emotional Responseحٗجي ما ًالخٔ مً جٟاٖل الُٟل في اإلاىا ٠٢الؿاعة وٚحر الؿاعة.
 -4خغ٧اث الجؿم  :Body Useحٗجي َغٍ٣ت ُ٢ام الجؿم الخغ٧اث اإلاسخلٟت وما ًالخٔ ٞيها مً ٖضم الخىاؾ ٤و٧اٞت ألاويإ
الٛغٍبت ؤو بًظاء الظاث.
 -5اؾخسضام ألاقُاء  :Object Useحٗجي ُُٟ٦ت اؾخسضام الُٟل لؤللٗاب وألاقُاء ومضي ازخالٞه في الخٗامل مٗها ًٖ الؿلى٥
الُبُعي.
 -6مضي ج٣بل الخٛحر ؤو م٣اومخه ٌٗ :Adaptation to Changeجي مضي اؾخجا ت الُٟل ؤو م٣اومخه ألي حٛحر ًضزل ٖلى ُئخه اإلاإلىٞت
ؤو ٖاإلاه الخام.
 -7الاؾخجا ت البهغٍت ٣ً :Visual Responseهض بها الالخٟاث البهغي الُبُعي ؤو ٚحر الُبُعي هدى مشحراث الاهدباٍ.
 -8الاؾخجا ت الؿمُٗت ٣ً :Listening Responseهض بها الالخٟاث الؿمعي الُبُعي ؤو ٚحر الُبُعي هدى مازغاث نىجُت خُ٣ُ٣ت
ؤو وَمُت.
 -9اؾخجا اث خىاؽ الخظو ١والكم واللمـ  :Test, Smell, Touch Response and Useحٗجي َغٍ٣ت اؾخجا ت جل ٪الخىاؽ للمشحراث
اإلاسخلٟت وَل هي َبُُٗت ؤم بها ٢ضع مً الكظوط.
ٖ -10الماث الخى ٝوالخىجغ ٣ً :Fear or Nervousnessهض بها ُُٟ٦ت الاؾخجا ت للٗىامل التي جشحر الخى ٝوالخىجغ وَل هي َبُُٗت
ؤم قاطة ،ؤو ب ضاء الخى ٝوالخىجغ ضون ؾبب ْاَغ.
 -11الخىانل اللٟٓي ٌٗ :Verbal Communicationجي ُُٟ٦ت الخٗبحر اللٟٓي وما ٢ض ًهاخبه مً الترصًض ؤو الكظوط ؤو الخغوط ًٖ
اإلاإلى.ٝ
 -12الخىانل ٚحر اللٟٓي ً :Nonverbal Communicationخمشل في َغٍ٣ت الخٟاٖل ؤو الخٗبحر بٛحر ألالٟاّ مشل خغ٧اث الىظه ؤو
الجؿم ؤو الُضًً ؤو الغؤؽ.
 -13مؿخىي اليكاٍ  :Activity Levelوٍ٣هض ه َبُٗت اليكاٍ وم٣ضاعٍ ،وطل ٪مً زال ٫مالخٓخه في ألاما ً٦واإلاىا٠٢
اإلاسخلٟت ،ومضي مالءمتها للىي٘ الُبُعي ؤو وظىص قظوط بها مً خُض ؤلاٞغاٍ ؤو ال٣لت ؤو الخباَا.
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 -14مؿخىي الاؾخجا اث الظَىُت واحؿا٢ها ٣ً :Level and Consistency of Intellectual Responseهض بها جُُ٣م مؿخىي ألاصاء
اإلاٗغفي الٗام واحؿا٢ه ٖبر اإلاهاعاث واإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت والخض ألاٖلى لهظا اإلاؿخىي.
 -15الاهُباٖاث الٗامت ٌ :General Impressionكمل َظا الخُُ٣م الاهُبإ الٗام للضعظت التي ًم ً٨ؤن ًىن ٠بها الُٟل إهه
"جىخضي" وَؿخسضم ُٞه ٧ل اإلاٗلىماث اإلاخاخت ًٖ الُٟل ؾىاء ؤ٧اهذ مً ألاؾغة ؤو ًٖ َغٍ ٤الاَالٕ ٖلى اإلالٟاث ؤو البىىص
الؿا ٣ت في الخُُ٣م( .الش اعي  1999ص)225-221
و ًٖ َغٍ ٤اإلاالخٓت ًخم ؤلاظا ت ٖلى مٟغصاث ال٣اثمت ًٖ َغٍ ٤ؾلم ج٣ضًغي ًدخىي ٖلى ؾب٘ صعظاث جخضعط في قضة و صعظت
وظىص الؿلى ٥لل٨م ٖلى صعظت و قضة الخالت التي ٌٗاوي منها الُٟل اإلاخىخض و ُٞما بطا ٧ان جىخض بؿُِ ؤو قضًض ؤو مخىؾِ .
(الشاوي و خماد  1990ص ) 56
وجم جُبَُ ٤ظا اإلاُ٣اؽ ٖلى الخاالث اإلا٩ىهت مً 06اٞغاص ،وجمذ الاظا ت ٖلُه ٢بل البضؤ في جُبُ ٤الخ٣ىُت الٗالظُت
اللٗب لخُُ٣م مضي وظىص ايُغاب الخىخض وجدضًض مؿخىاٍ ٖىض الخاالث.
في يىء الضعاؾاث الؿا ٣ت وؤلاَاع الىٓغي واإلا٣اًِـ اإلاٗخمضة اهخهى الباخشان بلى جدضًض ونُاٚت ٖباعاث اؾخماعة
جُُ٣م ا٦دؿاب اإلاهاعة لضي الُٟل الخىخضي.
وهي اؾخماعة لخُُ٣م مضي اؾخجا ت الُٟل الخىخضي لؤللٗاب التر ىٍت والك٩لُت اإلاضعظت االياٞت إلاالخٓت اإلاهاعاث
اإلاُلىبت و اإلاضعوؾت و اإلاٟتريت في ضاًت الضعاؾت ،ؤي َل َٟل الخىخضي ًىمي ؤو ً٨دؿب َاجه اإلاهاعاث ؤزىاء لٗبه ؤم ال؟ و
مٗجى ؤ٦ثر ان الُٟل الخىخضي لى اؾخُإ ان ًمؿ ٪اللٗبت و ًلٗب بها و ًلٗب بها الُغٍ٣ت الٗاصًت التي ًلٗب بها الُٟل
الٗاصي ٞهظا ٌٗخبر بهجاػا ،و الخالي ٞاإلاهاعة ج٩ىن خؿب هىٕ اللٗبت التي ًلٗب بها و ًخ٣نها.
و جُ٣م اإلاهاعة ًٖ َغٍ ٤الاؾخماعة اإلاغ٣ٞت ىي٘ ( )+في خالت ما اطا ا٢خجى اللٗبت و ؤزظ اللٗب بها اما في خالت ٖضم
اللٗب بها ٞىً٘ (. )-
َظٍ الاؾخماعة مً ىاء الباخض و جم جدُ٨مها مً َغ ٝمخسههحن اإلاُضان ،و بٌٗ الاؾاجظة.
 -2-4ذق اإلادنمين:
ؤزًٗذ الاؾخماعة الى الخدُ٨م مً َغ ٝزالر ؤزهاثُحن هٟؿاهُحن و ازىحن ؤزهاثُحن ؤعَٟىهُحن مً مضًىت الاٚىاٍ،
اإلياٞت الى ؤؾخاطًً ظامُٗحن( :اؾاجظة مً ٢ؿم ٖلم الىٟـ جامٗت ٖماع زلُجي االٚىاٍ).
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حذوى  :4ـ ـ ـ ـ ــذق اإلادنمين
اإلاد٨م

الغجبت/الىُْٟت

م٩ان الٗمل

01

مماعؽ هٟس ي

اإلاغ٦ؼ الىؾُِ للصخت الٗ٣لُت

وؿبت ؤلاجٟا ١خى ٫مدخىي
الاؾخماعة
%90

02

مماعؽ هٟس ي

اإلااؾؿت الاؾدكٟاثُت

%90

03

مماعؽ هٟس ي

الكغَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

%80

04

مماعؽ ؤعَٟىوي

مضعؾت نٛاع الهم

%90

05

مماعؽ ؤعَٟىوي

مضعؾت نٛاع الهم

%80

06

ؤؾخاط مسخو

ظامٗت ٖماع زلُجي

%50

07

ؤؾخاط مسخو

ظامٗت ٖماع زلُجي

%90

اإلاجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٕ

%81.42

امعا -شح جؼبُق الخقىُت
ّ
الخىخض  ،بٖضاص الباخشان:
الخ٣ىُت اإلا٣ترخت هي الٗالط اللٗب و صوعَا في ا٦دؿاب بٌٗ اإلاهاعاث لضي ؤَٟا٫
ّ
الخىخض ولظوي الاخخُاظاث
بٗض مغاظٗت ألاَغ الىٓغٍت التي اَخمذ ُُٟ٨ت بٖضاص وجهمُم البرامج و الخ٣ىُاث ألَٟا٫
ّ
الخىخض .
الخانت ،ومغاظٗت الضعاؾاث الؿا ٣ت التي اَخمذ دىمُت و ا٦دؿاب اإلاهاعاث لضي ؤَٟا٫
ّ
الخىخض ًٖ َغٍ٤
٢ام الباخشان َىا ةٖضاص الهىعة ألاولُت للخ٣ىُت اإلا٣ترخت بهض ٝا٦دؿاب بٌٗ اإلاهاعاث ألَٟا٫
اللٗب االلٗاب ،وَظٍ اإلاهاعاث هي :اإلاهاساث الامادًمُت ًٖ َغٍ(٤مجؿماث و مٗ٨باث والٗاب جغُ٦بُت و الٗض ال٣غٍهاث )
،اإلاهاساث الخوا لُت ًٖ َغٍ( ٤مىؾُ٣ى و الخُىاهاث اإلاك٩لت و الهىجُت،البُاهى) ،اإلاهاساث العظلُت والخشلُت ًٖ
َغٍ٢(٤ظ ٝال٨غة والىٟش ٖلى الكم٘ و الؿُاعة و البالىن و العجحن) ،مهاسة خل اإلا نالث ًٖ َغٍ(٤جسبئت ال٨غة و مداولت
اًجاصَا و جغُ٦ب اإلاٗ٨باث لدكُ٨ل ق٩ل ما ، )...و٢ض جم ٖغى قغح الخ٣ىُت و ٖغى الاؾخماعة ٖلى ؤؾاجظة مسخهحن في ٢ؿم
ٖلم الىٟـ جامٗت الاٚىاٍ وٖلى ازهاثُحن هٟؿاهُحن و ؤعَٟىهُحن مماعؾحن االٚىاٍ  ،خُض ؤقاعوا بلى نالخُت الخ٣ىُت
للخُبُ ٤و الاؾخماعة مً خُض مالءمت هىٕ ألاوكُت وَغٍ٣ت جىُٟظَا ،وألاصواث اإلاؿخسضمت ٞيها ومضة جُبُ٧ ٤ل وكاٍ ،لظا
اؾدب٣ى الباخض الخ٣ىُت ٦ما هي ،و ؤيُٟذ بٌٗ الخُٛحراث و الخٗضًالث خؿب جىظيهاتهم و مالخٓاتهم،وُٞما ًلي ج٣ضًم
للخ٣ىُت اإلا٣ترخت:
الهذ العام مً الخقىُت:ّ
الخىخض .
تهض ٝالخ٣ىُت بلى ا٦دؿاب او جىمُت بٌٗ اإلاهاعاث ألَٟا٫
اإلاهاساث اإلاعتهذ ت ي جقىُت العالج باللعب: - 1اإلاهاساث الامادًمُت (مجؿماث و مٗ٨باث والٗاب جغُ٦بُت  ،والٗض ال٣غٍهاث)
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 - 2اإلاهاساث الخوا لُت (مىؾُ٣ى و الخُىاهاث اإلاك٩لت و الهىجُت،البُاهى)
 - 3اإلاهاساث العظلُت والخشلُت(٢ظ ٝال٨غة والىٟش ٖلى الكم٘ و الؿُاعة و البالىن و العجحن)
 - 4مهاسة خل اإلا نالث (جسبئت ال٨غة و مداولت اًجاصَا ،جغُ٦ب اقُاء او ا٦دكا ٝش يء ها٢و)...
مالخظتً :م ً٨ل٩ل لٗبت ان ج٩ىن مكتر٦ت في جىمُت مهاعة ؤزغي و َظا ظاهب اًجابي ًسضم الؿلى ٥اإلاهاعي
للُٟل الخىخضي.
مدخوى الخقىُت: - 1الالٗاب  :وهي مجمىٕ الالٗاب البالؾدُُ٨ت الٗاصًت التي ًلٗب بها اي َٟل ٖاصي و مىظىصة في الاؾىا ١او اإلاضاعؽ و
حؿخسضم في التر ُت الا٧اصًمُت و الاؾغٍت و عٍاى الاَٟا.... ٫الخ ،.والتي ًخم ٖغيها ٖلى الُٟل ..لٗبت ..لٗبت ازىاء الجلؿت
ٞ ،مً زاللها حهُإ للُٟل للمهاعة اإلاغاص حٗلمها في الجلؿتَ ًٖ ،غٍ ٤اؾخسضام اإلاشحراث البُئُت اإلاخىٞغة صازل ٚغٞت الٗالط
و مشحراث الالٗاب(.جُبُٞ ٤غصي م٘ الُٟل و بٗض جدؿً الُٟل و ججاوبه هىعة اًٞل وؿخُُ٘ اقغا ٥اَٟا ٫آزغًٍ ،
م٘ الٗلم ؤن الازهاجي الىٟس ي او اإلاغبي ؤو اإلاجغب ؤًًا مٗجي اإلاكاع٦ت و بؾدشاعة لٗب الُٟل).
 - 2الاؾخماعة الخانت دسجُل اإلاداوالث :التي مً زاللها ٌسجل بها مداوالث الُٟل الخىخضي مً جم٨ىه مً الاؾخجا ت للٗبت
و اإلاداوالث مسجلت ب زالزت مداوالث ،ؤي هجغب مٗه اللٗبت الاولى مداولت واخضة ،بن ع ٌٞاللٗب بها وُٗض ال٨غة مٗه
زاهُت و زالشت  ِ٣ٞو َ٨ظا م٘ ظمُ٘ اللٗب الازغي خؿب اإلاهاعة اإلاغاص حٗلمها في الخهت الىاخضة.
حلعاث ال هامج:جُب ٤الخ٣ىُت في ( )15ظلؿت ،و ًم ً٨ان ج٣ؿُمها ٖلى هىٖحن مً الجلؿاث :ظلؿاث ٞغصًت ج٣ضم ل٩ل َٟل
ىظىص الازهاجي الىٟس ي او الاعَٟىوي او اإلاغبي ،وظلؿاث ظماُٖت ج٣ضم لشالر ؤو اعب٘ اَٟا ٫آزغًٍ مً هٟـ الايُغاب
ؤو ايُغاب آزغ ممازل وجتراوح مضة الجلؿت حن ( )35-25ص٣ُ٢ت .وجخًمً الجلؿت ما ًلي:
َ - 1ض ٝالجلؿت :وٍ٣هض ه اإلاهاعة اإلاغاص حٗلمها مً اإلاهاعاث .
 - 2مضة الجلؿت :وٍ٣هض بها اإلاضة التي ٌؿخٛغ٢ها الُٟل في جد ٤ُ٣الهض ٝؤزىاء جُبُ ٤ؤوكُت التهُئت وألاوكُت الغثِؿُت
ؾىاء ٧اهذ الجلؿت ٞغصًت ؤو ظماُٖت.
 - 3ألاوكُت اإلاؿخسضمت :ون ٠ألوكُت التهُئت اإلاُب٣ت في الجلؿت ،وجدضًض و ون ٠هىٕ اليكاٍ الغثِس ي اإلاؿخسضم في
جد ٤ُ٣الهض ،ٝلُخم ازخُاع اللٗبت مً َغ ٝاإلاجغب و بٗض مغوع ٖضة خهو و ج٣ضم مؿخىي الُٟل في الاجها٫
هتر ٥الازخُاع و٣ٞا لغٚباث ومُى ٫الُٟل .
 - 4اإلاىاص اإلاؿخسضمت :وٍ٣هض بها اإلاىاص و الالٗاب التي ؾِخم اؾخسضامها ؤزىاء جُبُ ٤اليكاٍ او اللٗب.
 - 5الاؾتراجُجُاث اإلاؿتهضٞت :وٍ٣هض بها جدضًض هىٕ اؾتراجُجُاث الخىانل وحٗضًل الؿلى ٥التي ؾِخم اؾخسضامها في
جد٧ ٤ُ٣ل َض.ٝ
 - 6جُُ٣م الهض :ٝوٍ٣هض ظل ٪جدضًض اإلاٗاًحر التي ؾِخم مً زاللها جُُ٣م مضي جدَ ٤٣ض ٝالجلؿت والخهو.
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لُفُت ومذة جؼبُق الخقىُت:اؾخٛغ ١جُبُ ٤البرهامج مضة ػمىُت ٢ضعث ـ ( )4ؤقهغ ،جًمىذ زمـ ٞتراث هي:
ٞ - 1ترة اإلاالخٓت :ومضتها قهغ ،جم ٞيها الخٗغٖ ٝلى الاَٟا ٫وظم٘ ُاهاث ًٖ ؾلى٦هم و مؿخىي ايُغاب الخىخض لضحهم
وًٖ اإلاهاعاث التي ًمخل٩ىجها٢-.بل البضؤ في البرهامج -و بٖخمض الباخشان ٖلى اإلا٣ا الث و اإلاالخٓاث الُٗاصًت.
ٞ - 2ترة الخُُ٣م ال٣بلي :ومضتها ؤؾبىٖحن جم مً زاللها جُبُ ٤مُ٣اؽ ج٣ضًغ الخىخض الُٟىلي.
ٞ - 3ترة جُبُ ٤البرهامج :ومضتها ( )16اؾبىٕ جم ٞيها الٗمل ٖلى جىمُت ؤو ا٦دؿاب مهاعاث ،خُض لٛذ ٖضص الجلؿاث
( )32ظلؿت – ظلؿاث اياُٞت مً اظل حٗىٍض الخاالث ٖلى الباخض،-منهم ( )15ظلؿت عؾمُت م٘ الخاالث ضون
اهُ٣إ  ،و( )5ظلؿاث ظماُٖت وطل ٪إلاضة 30ص٣ُ٢ت.اما الجلؿاث الازغي ٞخم بؾدبٗاصَا هٓغا لُٛاب الخاالث ؤو
ٖضم ا٦خما ٫الى٢ذ ؤو جضزل ْغو ٝؤزغي.
ظادظا :ألاظالُب ؤلاخصائُت اإلاعخخذمت
في صعاؾدىا الخالُت جم بؾخسضام الىٓام ؤلاخهاجي اإلاٗغو ٝغػمت ؤلاخهاء للٗلىم الاظخماُٖت  spssوَى ؤ٦ثر ألاهٓمت
ؤلاخهاثُت اؾخسضاما و اإلاخُىعة ،و٢ض جم اؾخسضام ألاؾالُب الخالُت مً الىٓام:
 اإلاخىؾُاث و الاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ازخباع "٫ "Zوٍل٩ى٦ؿً ( )Wilcoxonللُٗيخحن اإلاترا ُخحن.عشض و مىا ت و جفعي هخائج الذساظت
 –Iعشض الخاالث :
- 1جقذًم الخالت مدمذ:
 1-1ـ ال لفُت والظشو ألاظشٍت :
مدمض ًبل ٜمً الٗمغ  07ؾىىاث ألب وؤم مُل٣حن ،وَى الُٟل الاو ٫في الٗاثلت لالم اي م٘ الاب الاو ، ٫وازذ مً
الاب الشاوي اإلاُلَ ٤ى الازغ ،ال ًىظض يمً الٗاثلت ؤي مغى له صاللت ؤو ماقغ للٗامل الىعاسي  ،مغث ٞترة الخمل بك٩ل
َبُعي٧ ،اهذ الىالصة َبُُٗت.
ٞترة الغياٖت الُبُُٗت لضي الُٟل ٧اهذ ؾيخحن ؤهخ٣ل بٗضَا بلى الغياٖت الانُىاُٖت واؾخمغ مخمؿ ٪الغياٖت
ختى ؾً  4ؾىىاث ٌٗ ،اوي الُٟل مً ايُغاب في الخىانل م٘ آلازغًٍ  ،الىمى الجؿمي لهظا الُٟل الخضوص الُبُُٗت
اؾخصىاء يْٗ ٠اَغ في البضاًت الخغ٧اث الض٣ُ٢ت ،ؤْهغ الُٟل جإزغ واضح في جُىع اللٛت واللٛت الخٗبحرًت .
 2-1ـ الد

ُص :
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٧اهذ ؤو ٫اؾدكاعة اليؿبت للُٟل في ٖمغ  6ؾىىاث  ،خُض ؤزً٘ لٟدىم َبُت ٧املت لخُُ٣م ويٗه الٗام ولم
جاصي بلى هدُجت ؾببُت .زم بٗض طلٟ ٪ترة ؤزً٘ الزخباعاث م٘ الازهاثُت الىٟؿاهُت و بٗض ٖضة ظلؿاث شخو ٖلى ؤهه َٟل
جىخض  ،وزً٘ الُٟل للمٗالجت إلاضة َىٍلت و مً زال ٫قب٨ت اإلاالخٓت ًٓهغ مً ماقغاث اإلاٗامالث و الؿلى٧اث الٓاَغة ٖلُه
و اهٟهاله ًٖ الٗالم الاظخماعي ٖلى اهه َٟل مخىخض(اهٓغ قب٨ت اإلاالخٓت).
 3-1ـ الصوسة اإلاشطُت:
ًٓهغ جاعٍش الخٗلم الٟغصي لهظٍ الخالت بٌٗ ألاهماٍ الؿلىُ٦ت ؤلاًجا ُت مشل ؾلى ٥الخجاوب واإلاهاعاث الخغُ٦ت –
اللٗب ال٨غة و ٢ظٞها ،اللٗب الؿُاعة  ،هٟش البالىهاث ،و اللٗب و الدكُ٨ل العجحن و ال٣غٍهاث في حكُ٨له و عؾمه لبٌٗ
الاق٩ا ٫مً ٢بُل اإلاغبٗاث و اإلاشلشاث و الضواثغ و اإلاغبٗاث وج٨غاع اؾمها و مً زم الظَاب الزخُاع و جبضًل اللٗب لٗبت ازغي
ومً زم ًغظ٘ لِكاَض اهجاػٍ ُغٍ٣ت ٚغٍبت خُض ًغظ٘ و ًىٓغ اليها ض٢ت (٢ىة الخإمل في الٗمل) و في َظٍ الٟترة جخضزل
الازهاثُت ازٟاء اخض اهجاػاجه و مً زم ًغظ٘ لُ٨دك ٠ان ش يء ها٢و ُٞبضؤ في البدض ٖىه (مهاعة خل اإلاك٩لت ) زم ازٟاء ٦غة
ال٣ضم و ًبدض ٖنها في الخؼاهت  ،زم ج٨غاع الؾماء الخُىاهاث اإلاك٩لت و الاؾخمإ النىاتها و ج٣لُضَا ......وَ٨ظا وجخ٩امل
الهىعة اإلاغيُت لهظٍ الخالت اإلآاَغ الخالُت:
 1ـ لٛت ج٨غاعٍت ،واؾخجا اث بؿُُت  ،مشل ( ما َى اؾم ، ٪ما َى اؾم ام ، ٪ما َى اؾم ظضج ) ..٪وج٨غاع لبٌٗ ألاٚاوي
اإلاًٟلت لضًه(ؾىت خلىة-)......لٗبت الكم٘ و الىاع ، -م٘ الٗلم ؤن الُٟل الخالت ٖىض صزىله اإلاغ٦ؼ ٧ان َىاُٚ ٥اب للٛت
اإلاىُى٢ت ؤو الخٗبحرًت  ِ٣ٞج٣لُض نىحي .
 2ـ ٖضم الخمُحز الاهٟٗالي.
 3ـ ؾلى ٥مدا٧اة يُٗ.٠
 4ـ اؾخجا اث لُٟٓت نضاثُت .
 5ـ ؾلى ٥جىبُه طاحي ًٓ ،هغ مؿ ٪ألاقُاء وعٞغٞتها حن الٟ٨حن.
 6ـ ًبضو ؤن الُٟل ال ًخٗغٖ ٝلى ألاقُاء مؿمُاتها في مدُُه الخام.
ًًا ٝبلى ما ؾب ٤الؿماث الخالُت ( يٗ ٠ال ،٠٨ه٣و ال٣ل٢ ،٤هىع الخؿاؾُت الاظخماُٖت ،العجؼ الاهٟٗالي ( ال
ًبالي ؤو ًخجاَل ؤو ال ٌعي اإلاك٨الث اإلاىُٟ٢ت ) وجٓهغ ٞتراث بوكغاخُت جخمشل ٟغٍ وكاٍ خغ٧ي وبنضاع ؤنىاث وضخ٩اث
لِؿذ بٛغى الخىانل م٘ ؤخض.
– 2هخائج بنت اإلاالخظت:
٢بل الُ٣ام ةظغاء الضعاؾت و اؾخسضام الخ٣ىُت ،خاو ٫الباخض َىا عنض ؤَم اإلآاَغ و الؿلى٧اث الباصًت ٖلى الخالت
مً زال ٫قب٨ت اإلاالخٓت و التي مً قإجها ان جٓهغ ؾلى٧اث ٖامت ق٩لُت ومؼاظُت وٖ٣لُت وٖالثُ٣ت للُٟل الخىخضي:
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 -الاَخمام :

موظىص

ٚحر مىظىص
 -الاجها ٫البهغي :

مىظىص

-اللٛت :

مىظىص

 -اللٗب:

ٚحر مهخم

ٚحر مؿخمخ٘

 -الخ٣لُض:

ْاٍ ع

ٚحر ْاَغ

 -الٗال٢ت م٘ الاؾغة :

مدوس العال اث

ٚحر مىظىص

 الٗال٢ت م٘ الام : -الاوسخاب الاظخماعي:

ٚحر مىظىص

ظُضة

ٖاصًت

ظُضة
نٖم

مهخم ظضا

هىٖا ما

ٖاصًت
هىٖا ما

ال

هىٖا ما
ال

جخلي إداسة اإلاشلض معؤولُتها عً أي اهتهاك لخقوق اإلالنُت الفنشٍت  -حمُع الخقوق مدفوظت إلاشلض حُل البدث العلمي © 2016

39

ظلعلت اإلاداطشاث العلمُت | جقىُت العالج باللعب لذى الؼفل الخوخذي | حوان 2016

 – 3عشض هخائج مقُاط جقذًش الخوخذ الؼفو ي الزي ػبق على الخالت:
جم جُبَُ ٤ظا اإلاُ٣اؽ مً ؤظل عنض لبٌٗ الؿلى٧اث الخىخضًت التي ً٣ىم بها الُٟل  ،وٖلُه اًًا مً ؤظل الخإ٦ض مً ؤن
الُٟل ٌٗاوي مً جىخضCHILDHOOD AUTISM RATING SCALE-cars-:
الاظم  :مدمذ
جاسٍخ الد

ُص2013 02 28 :

الفاخص  :الا صائُت الىفعاهُت و الباخث
جاسٍخ الوالدة  :ـ 21ـ

ـ 03ـ

ـ2006

اإلا موع النهائي  -صعظت الخىخض بؿُُت  - 29.5 / 15صعظت الخىخض وؾُى  - 36.5 /30صعظت الخىخض قضًضة 60 /37
هقاغ اإلاقُاط  :الخٗلُماث  :حؿخسضم َظٍ اإلاُُٗاث الخالُت لىي٘ مالخٓاث ًٖ الؿلىُ٦اث اإلاظ٧ىعة واإلاخىاؾبت م٘ ٧ل صعظت
مً صعظاث الخ٣ىٍم ال٨مي .
 1ـ الٗال٢اث الاظخماُٖت :
ـ يٗ ٠الاجها ٫البهغي
ـ ٖضم الا٦ترار الٟاخو
ـ ُٚاب عصوص الٟٗل
ـ ٖضم الا٦ترار للخٗؼٍؼ الاًجابي
ـ اإلاضازلت الًغوعٍت
ـ مخٗاون ؤزىاء اليكاَاث
 2ـ الخ٣لُض :
ـ عصاث الٟٗل اإلاسخلٟت
ـ ٢غٕ (  3ـ  ) 4مغاث ٖلى الجغؽ(الُاولت)
ـ ج٨غاع ظؼء مً الجمل
 3ـ الاؾخجا اث الٗاَُٟت :
ـ ٞغٍ الطخ ٪الاهٟٗالي
ـ الهغار صون وظىص ؾبب مىظب لظل٪
ـ حٗبحر خُاصي م٘ اهٟٗاالث بؿُُت
ـ عصاث الٟٗل مٗضومت ججاٍ الدصجُ٘ مً آلازغًٍ ؤو الىجاح الصخص ي
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 4ـ اؾخسضام الجؿض :
ـ خغ٧اث ٚغٍبت الُضًً
ـ ٖىضما ًتر ٥الُاولت ًٟ٣ؼ ً ،ه ٤ٟالُضًً .
ـ جهغٞاجه ٚحر مخىاؾبت م٘ اإلاى٠٢
 5ـ اؾخٗما ٫ألاصواث :
ـ عصاث ٗٞل ٖاصًت ججاٍ ألاقُاء اإلالمىؾت ( الماصًت )
ـ اؾخ٨كا ٝألاقُاء اإلالمىؾت والاَخمام بها مدضوص
ـ ٖضم الا٦ترار لؤلقُاء ؤزىاء خهو اللٗب الخغ
ـ ٖضم بْهاع عصة ٗٞل عوجُيُت
 6ـ الخ ٠ُُ٨م٘ الخٛحراث :
ـ ً٣بل الخٛحر ضون نٗىبت
ـ ٢لُل اإلاىاْبت
ـ ًىظض نٗىبت ةٖاصجه بلى َاولت الٗمل
 7ـ الاؾخجا اث البهغٍت :
ـ ال ًىٓغ لؤلقُاء
ـ ًدكدذ بؿهىلت ( ٖضم التر٦حز )
ـ يٗ ٠الاجها ٫البهغي
ـ جشبُذ الىٓغ ٖلى الُضًً
ـ الخدضً ٤في الٟغاٙ
ـ ٌٗثر ٖلى الالٗاب اإلاسبإة جدذ الُاولت ( ا٦دكا ٝألاقُاء اإلاسبإة )
 8ـ الاؾخجا اث الؿمُٗت :
ـ عص ٗٞل مكىف اججاٍ الخٗلُماث
ـ عص ٗٞل يُٟٗت ججاٍ ألانىاث الخُٟٟت ( الخه ٤ُٟمشال ً )
ـ عص ٗٞل ؤ٦ثر يٟٗا ً ججاٍ ألانىاث ألا٢ىي ( عن الجغؽ )
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ـ ال وظىص لغصاث ٗٞل ٚغٍبت ؤو اؾخجا اث ٚغٍبت

 9ـ الخظو ، ١الكم واللمـ  ،الاؾخجا اث وَغٍ٣ت ا٦دكاٞها
ـ هسغ اإلاٗ٨باث
ـ ٞغ ٥اإلاٗ٨باث ٖلى وظىدُه
ـ ٖىض وزؼٍ اإل غة ٞغصة ٗٞله ج٩ىن ٞىعٍت ٚحر اٖخُاصًت ضعظت بؿُُت
 10ـ الخى ٝوال٣ل: ٤
ـ ال وظىص للخى ٝبك٩ل واضح
ـ ضخ ٪اهٟٗالي م٘ بم٩اهُت وظىص ال٣ل٤
ـ ٚحر خظع اججاٍ الٛغباء
 11ـ الخىانل اللٟٓي :
ـ هبرة الهىث آلُت
ـ ً٨خٟي اإلظا ت ىٗم ؤو ال ج٨غاع آلي
ـ بخضار ضجت ؤزىاء الٗمل
ـ الخٟىٍ ٩لماث ٚحر مىاؾبت للمى٠٢
 12ـ الخىانل ٚحر اللٟٓي :
ـ ال وظىص للخغ٧اث
ـ بْهاع نٗىبت خ٣لُض الهىع
 13ـ مؿخىي اليكاٍ :
ـ َاصت ؤزىاء وظىصٍ ٖلى الُاولت
ـ ًٓهغ الصة في بٌٗ ألاخُان
ـ ٖىضما ًتر ٥الُاولت ًٟ٣ؼ
ـ ؤ٦ثر وكاَا ً وخُىٍت ؤزىاء اللٗب الخغ
 14ـ اإلاؿخىي الٗ٣لي والخجاوـ في مجا ٫الىْاث ٠الٗ٣لُت :
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ـ اللٛت ؤ٢ل جُىع مً الٟ٨اءاث ألازغي
ـ ٖضم وظىص جىاؾب حن جهغٞاجه وٖمغٍ
ـ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخه ٤ُٟاالٖخماص ٖلى الخهىعاث الٗ٣لُت
 15ـ الاهُبإ الٗام :
مدمذ همورج ظلومي لؼفل جوخذي
حذوى:ظلم الذسحاث لـ مدمذ
الخعلُماث  :بٗض مغاظٗت اإلاالخٓاث اإلاسجلت ٖلى وع٢ت الٗمل ًجب وي٘ صعظاث خؿب الخُُ٣م قاملت ل٩ل خ٣ل
طع دائشة خوى العالمت اإلاىاظبت ل خقل
 1ـ العال اث الاحخماعُت
 2ـ الخقلُذ
 3ـ الاظخ ابت العاػفُت
 4ـ اظخخذام الجعذ
 5ـ اظخعماى ألادواث
 6ـ الخنُ مع الخغي اث
 7ـ الاظخ اباث البصشٍت
 8ـ الاظخ اباث العمعُت
 9ـ الخزوق ال م اللمغ
 10ـ ال و والقلق
 11ـ الخوا ل اللفظي
 12ـ الخوا ل غي اللفظي
 13ـ معخوى الي اغ
 14ـ اإلاعخوى الفنشي
 15ـ الاهؼباع العام

الخذود الؼبُعُت
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

اهدشا بعُؽ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

اإلا موع النهائي41:

اهدشا مخوظؽ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ذًذ

اهدشا
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

صعظت الخىخض قضًضة60/37

 - 4هخائج جؼبُق جقىُت اللعب مع الخالت:
جم جُبُ ٤الخ٣ىُت ٖلى الُٟل إلاضة  15ظلؿت اإلا٣غعة للبرهامج م٘ هخاثج الٗمل و ٧اهذ اإلاضة  30 :ص ،خُض جم ٖغى
الالٗاب ٖلى الُٟل و مً زاللها هغي مضي اؾخجا خه للٗبت و الخد٨م بها ،و مً زال ٫الخ٣ضم في الخهو ا ضي جُىعا في
مسخل ٠اإلاهاعاث الٗامت التي ط٦غهاَا في ج٣ضًغ ػمجي ملخىّ ،و اُٖذ همى اًجابي في ػمً ُ٢اس ي،والجضو ٫الخالي ًىضح طل: ٪
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-5الخعلُق على خالت مدمذ :
جبحن مً ج٣ضًغاث لخالت مدمض ؤهه مً مؿخىي قضًض الايُغاب (41صعظت) ٖلى ازخباع  c.a.r.sخؿب الخ٣ضًغ مىظ
خىالي ؾىت  ،وختى مىظ ؤقهغ ٖىض ضاًت البدض وٖلى هٟـ الازخباع و ٦ظل ٪مً زال ٫قب٨ت اإلاالخٓت التي ٢ام ٞيها الباخض
غنض مسخل ٠اإلآاَغ الٗامت للخالت و الؿلى٧اث الٗامت للخىخضي مً زال: ٫ؾالمت الك٩ل الخاعجي هٟت ٖامت ،ؤما ٖلى
مؿخىي مدىع اإلاؼاط و الؿلىٞ ٥الٓاَغ ؤهه ا ضي ٖضم اؾخمخإ في اللٗب وٖغ٢لت الايُغاب ٧اهذ واضخت هاَُٖ ًٖ ٪اصاجه
الغوجُيُت في خ ٪الغؤؽ،اما مدىع ال٣ضعاث الٗ٣لُت ٞالظا٦غة ٧اهذ ٢ىٍت مً زال ٫جظ٦غٍ لبٌٗ الاوكُت التي ٧ان ً٣ىم بها
واٖاصتها خؿب ٢ى ٫الازهاثُت االياٞت ٖضم وظىص الاجها ٫البهغي و التر٦حز ٚاثب اخُاها،اما ٖلى نُٗض الٗال٢اث
ٞاالوسخاب الاظخماعي ما٦ض في ضاًت صعاؾدىا  ،و بٗض الٟ٨الت اإلاب٨غة التي ٢امذ بها و الخضزالث الؿغَٗت لالزهاثُت الىٟؿاهُت
و اؾخسضامها لخ٣ىُاث ؾهلذ مً ٖملها في ىاء ظؿغ جىانل م٘ الخالت َ،ظا ًضٖ ٫لى ؤَمُت الخضزل اإلاب٨غ ،وٖلى ؤَمُت وعي
ً
ألاَل مك٩لت الُٟل وج٣بلها ،وبٗض طل ٪هالخٔ مً ٢غاءة لؿلى٧اث الُٟل جدؿىا اًجا ُا-بٗض جُبُ ٤الخ٣ىُت  -وهي هدُجت
حٗخبر ظُضة اليؿبت لُٟل الخىخض والظي ًدخاط بلى ال٨شحر مً الهبر ،و الى٢ذ ،ؤ٦ثر مً ؤي ٞئت ؤزغي مً ٞئاث طوي الخاظاث
الخانت.
ً
ً
وهالخٔ ؤًًا جدؿىا اليؿبت للخٟاٖل الاظخماعي ا خضاءا مً الخهت الشالشت التي ا ضي ٞيها اًجا ُت في ا٢خىاء الالٗاب
وَٗىص َظا الخدؿً البؿُِ بلى جإزحر ايُغاب الخىخض الكضًض ٖلى مدىع الخٟاٖل الاظخماعي  ،وبهظا ً٩ىن مً الهٗب ظضا
الخهىٖ ٫لى هخاثج ٦بحرة ٖلى َظا اإلادىع وبى٢ذ ٢هحر.
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ً
ً
وهالخٔ ؤًًا جدؿىا هىعي ُيء اليؿبت للخىانل اللٛىي وٚحر اللٛىي وَٗىص َظا الخدؿً البؿُِ بلى جإزحر
ايُغاب الخىخض الكضًض ٖلى مدىع الخىانل اللٛىي وٚحر اللٛىي ( مشاٖ ٫لى مهُلخاجه ( :مؿلـ-مشلض/لىح –اعمي) جدؿيذ
ُٞما بٗض (:لىخلي  .الىن .الٗبلي .لىَت .عوح  .عوحي  )...هاَُ ًٖ ٪نغزاث ٖٟىٍت (وووووووٍُُُُِِىوووووو ).....وبهظا ً٩ىن مً
الهٗب ظضا الخهىٖ ٫لى هخاثج ٦بحرة ٖلى َظا اإلادىع وبى٢ذ ٢هحر .هاَُ ًٖ ٪الخٟاٖل الاًجابي الظي ا ضاٍ الُٟل مدمض مً
زال ٫لٗبه الخ٣ىُاث اللٗبُت التي اٖخمضَا الباخض في َظا الجاهب زانت في الخهو اإلاخ٣ضمت و اإلاالخٔ مً زال ٫الاؾخماعة
،ا خضاءا مً الخهت الؿاصؾت الى ٚاًت الخهت الخامؿت ٖكغٞ ،الىلىط لٗالم الُٟل بهظٍ الخ٣ىُاث ظٗل ٖملىا ا٦ثر مغوهت .
ٞاللٗب َى الص يء الىخُض الظي ٌؿمذ ه الُٟل للخىانل مٗه و في زًم ٖمل الباخض م٘ الازهاثُت الخٔ جُىع
اًجابي و ؾغَ٘ في جىانله البهغي و الخغ٧ي و مهاعاث الاجها ٫الٗاصًت والخغُ٦ت في صٖىجىا اللٗب مٗه ٧اؾدشاعة ظاهبُت لُد٤٣
عٚبخه ،و ما ان بٌٗ ج٣ىُاث اللٗب اإلاؿخسضمت اخُاها جدخاط الى لٗب ازىحن او ا٦ثر ٞمً اإلاهم اخترام عٚبت الُٟل في اللٗب
لىخضٍ اخُاها او الخإزحر ٖلُه اللٗب مٗه و َ٨ظا اخُاها صٖىجىا للٗب مٗه االياٞت الى هخاثج الاؾخجا ت في الاصاء للمهاعاث التي
هالخٓها جخُىع في الجاهب الاًجابي مً زال ٫مداوالجه ( )11. . 9 ، 5 ،3 ،6و َ٨ظا هخاثج الاؾخجا ت في الاؾخماعة  ،خُض اهه
٧لما ٧اهذ الاؾخجا ت مىظبت (ٞ )+ان الخالت حٗخبر زُذ زُىة ٦بحرة هدى اج٣ان مهاعة مً اإلاهاعاث التي ٖغيذ بك٩لها اإلاخ٩امل
اما ان ٧اهذ ؾلبُت (ٞ )-اجها جازغ هىٖا ما ٖلى الاؾخجا ت وٖلى الاوٗ٩اؽ اإلاخىٖ ٘٢لى اإلاهاعة.
والؿبب في طلَ ٪ى اؾخسضام اللٗب والاؾخجا اث الصخُدت ازىاء اللٗب اُٖى هىٕ مً اإلاغح ًٖ الُٟل الخىخضي
٦ظل ٪الجى الٗام ٧ان مؿلي وحٗلُمي في هٟـ الى٢ذ ،مما اصي الى خب الُٟل للخٗلم واللٗب وبالخالي خضور جُىع وهخاثج
ً
اًجا ُت في ٖملُت ا٢خىاء ألالٗاب و ا٦دؿاب مهاعاث مخٗضصة في آن واخض وظاء طل ٪مىا٣ٞا لغؤي (الخُلت  )2002والظي ا٦ض ُٞه
ً
ٖلى ؤن الالٗاب التر ىٍت اخض الاوكُت التي ًبظٞ ٫يها الاَٟا ٫ظهىصا ٦بحرة لخدَ ٤ُ٣ض ٝما في يىء ٢ىاهحن مُٗىت ٞهي وكاٍ
مىٓم حهض ٝالى جُىٍغ ٖام (الخُلت  2002ص )45واج٣ٟذ ٦ظل ٪م٘ صعاؾت (٦الًضًؼ و٧ىعن  )2000في هجاح الالٗاب في
جىمُت اللٛت و الخىانل ٖىض اَٟا ٫الخىخض .
والٓاَغ ان خالت مدمض ٢ض اُٖذ الباخض اؾخجا اث اًجا ُت ٧املت هدى اللٗب و هجاٖت الخ٣ىُت ٗ٦الط لالؾخٟاصة
مً اإلاهاعاث اإلاُلىبت و الخالي ه٩ىن ٢ض و٣ٞىا في ازخُاع َاجه الخ٣ىُت ٦ىمىطط ٗٞا ٫في ىاء اؾتراجُجُاث ىاءة و ٗٞالت مؿخ٣بال
لخُىٍغَا و اؾخٛاللها إلاٗالجت اهىإ و ايُغا اث ازغي ،وَظا ما ًجُب ٖلى حؿائلىا خى ٫مؿاٖضة َظٍ الخ٣ىُت في ا٦دؿاب
بٌٗ اإلاهاعاث لضي َٟل الخىخضي.
-IIعشض الىخائج النمُت لخؼبُق جقىُت اللعب:
ؤزىاء الٗمل ٖلى الضعاؾت جم يمنها اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت و التي ؤعاص بها الباخض ؤن ًخُغ ١الى الىخاثج ال٨مُت ،دُض جم
ؤزظ هخاثج الاؾخجا ت مً الخهت ألاولى (ُ٢اؽ ٢بلي) و هخاثج الاؾخجا ت مً الخهت ألازحرة(ُ٢اؽ بٗضي).
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حذوى  :اخصا اث و فُت للمهاساث اإلاندعبت ي القُاط القبلي و البعذي
الخاالث
الخالت 01
الخالت 02
الخالت 03
الخالت 04
الخالت 05
الخالت 06
اإلاخوظؽ الاحما ي

القُاط القبلي
6
3
0
0
0
6
3

القُاط البعذي
11
04
11
11
11
11
9.83

ًالخٔ مً الجضو ٫مضي الخُىع الظي خضر لضي مجمىٖت الضعاؾت مً زال ٫مخىؾُاث الضعظاث في الُ٣اؽ ال٣بلي و
البٗضي ل٩ل خالت ٖلى خضا و ٦ظل ٪اإلاخىؾِ الاظمالي لهظا الخٛحر في اإلاهاعاثَ ،ىا ٥بٌٗ الخاالث ٧اهذ حٗاوي مً ه٣و
اإلاهاعاث  :الا٧اصًمُت الخىانلُت  ،الخغُ٦ت الًٗلُت ومهاعة خل اإلاك٨الث ،وجدؿيذ ٟٗل ج٣ىُت الٗالط اللٗب مشل الخالت ع٢م
 ، 05-04-03:خُض جدهلىا في الُ٣اؽ ال٣بلي ٖلى( )0ؤي اوٗضام اإلاهاعة و الُ٣اؽ البٗضي( )11ؤي امخال ٥اإلاهاعة.
٦ما ًا٦ضٍ اإلاخىؾِ الاظمالي خُض ٧ان مخىؾِ صعظاث الخاالث في الُ٣اؽ ال٣بلي( )3لُهبذ في الُ٣اؽ البٗضي( )9و مالخٓت
اإلاخىؾِ الٗام للضعظاث اإلاخدهل ٖلُه في الُ٣اؽ البٗضي ًضع ٥اإلاخدب٘ مضي الخدؿً في الخِ ال٣اٖضي و ال٣بلي و َظا ما
ًضٖ ٫لى هجاٖت الخ٣ىُت.
و َظا ما ًا٦ضٍ جُبُ ٤ازخباع ول٩ى٦ؿً الظي ؤْهغ ؤن َىا ٥صاللت اخهاثُت لهظا الٟغ ١اإلاسجل
هل:11مقاسهت بين مل خالت ي القُاط القبلي و القُاط البعذي لخقُُم اإلاهاساث
12
10
8
القياس القبلي

6

القياس البعدي

4
2
0
الحالة  06الحالة  05الحالة  04الحالة  03الحالة  02الحالة 01

وللخإ٦ض مً صخت ٗٞالُت الخ٣ىُت جم اؾخسغاط اإلاخىؾِ و الاهدغا ٝاإلاُٗاعي و ُ٢مت ( )Zللمهاعث ٢بل و بٗض جُبُ٤
الخ٣ىُت و الجضو ٫الخالي ًىضح طل:٪
ًخم اظخخذام إ خباس ولنولعً للمعالجت الاخصائُت و و إ خباس الباسام ي هظشا لصغش حجم م موعت الذساظت و و ا خباس ٌعخخذم ي خالت عيهخين
1م ابؼخين.
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حذوى  : 18هخائج ا خباس وٍلنولعً للمقاسهت بين القُاط القبلي و القُاط البعذي للمهاساث
اإلاخغي اإلاقاط

مقاسهت بين اإلا موعاث

ن

م

ع

ُاط بلي

6

3

3.28

اإلاهاساث

Z

- 2.02
ُاط بعذي

6

9.83

2.85

معخوى الذاللت الاخصائُت

0.043
دالت إخصائُا

 )0.043للمهاعاث خُض ٧ان اإلاخىؾِ
مً زال ٫الجضوً ٫خطح ؤن َىاٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي (
الخؿابي في الُ٣اؽ ال٣بلي ( )3و الاهدغا ٝاإلاُٗاعي ل ،)3.28( ٜوبٗض جُبُ ٤ج٣ىُت الٗالط اللٗب ؤنبذ الُ٣اؽ
البٗضي( )9.83والاهدغا ٝاإلاُٗاعي ( )2.83و ُ٢مت  )-2.02( Zو هي صالت بخهاثُا ٖىض مؿخىي الضاللت الاخهاثُت (،)0.043و
َظا ًضٖ ٫لى ٗٞالُت الخ٣ىُت ألجها صالت بخهاثُا و َىاٞ ٥غ ١لهالح الُ٣اؽ البٗضي
وٍغظ٘ جٟؿحر طل ٪ؤن الخ٣ىُت ؤُٖذ مجا ٫ظُض في حٗلم اإلاهاعاث الٗاصًت التي ًم ً٨ان هجضَا ًٖ ؤي َٟل ٖاصي ،
ومىه بن اؾخٛال٨ٞ ٫غة جُبُ ٤ج٣ىُت الٗالط اللٗب ٖلى ؤَٟا ٫الخىخض ظٗلذ الامغ ممخ٘ و ججغٍب طلٖ ٪ليهم ؤُٖى الباخض
هخاثج اًجا ُت مً خُض حٗل ٤ؤَٟا ٫الخىخض األلٗاب و جد ٤ُ٣الهض ٝمً الخ٣ىُت.

مىا ت عامت:
مً زال ٫الضعاؾت والاَالٕ ٖلى الجاهب الىٓغي ًدبحن ان اللٗب اخخل م٩اهت مهمت لضي اإلاسخهحن الٗالط الىٟس ي
والٗلماء اإلاهخمحن بؿلى٧اث الُٟل ،و ٌك٩ل اللٗب ماصة َامت ظضا في الخيكئت الاظخماُٖت ٖلى مسخل ٠مؿخىٍاتها ٞاللٗب حٗبحر
ًٖ الخُاة الاظخماُٖت وألالٗاب حٗبحر ًٖ جاعٍش اإلاجخم٘ وز٣اٞخه .
٧ان للٗب صوما ٦ما ألالٗاب مىاؾباث ٗٞالت ٧ي ًماعؽ الُٟل ٞيها طاجه وٍجض م٩اهخه وٍٓهغ ٢ضعاجه حن ؤ٢غاهه وَٗؼػ
مً ُ٢مت ألالٗاب ؤجها حك٩ل ؤصاة و٢ىاة َامخحن لكٛل اإلاأػم الىٟؿُت ٞالُٟل ال ًلٗب ٖبشا اهه ًلٗب لِؿخمخ٘ وٍغوح ًٖ هٟؿه
وٍٟغط يٛىَاجه وَكٛل ٖلى خل مأػمه الىٟؿُت زانت ٖىض ؤَٟا ٫الخىخض الظًً ٌٗخبرون مً الٟئاث التي لٟخذ اهدباٍ
الٗلماء و الباخشحن ،و الخالي َىا ٥مً الٗلماء مً ٧اهذ صعاؾخه َىلُت و ازظث و٢خا َىٍال و منها صعاؾاث مكا٧ل الاَٟاٖ ٫لى
الخهىم الخىخض .ومازغا وظض الباخشحن مً زال ٫صعاؾاتهم ؤمال و مٟخاح لهظا الايُغاب الٛامٌ مً زال ٫ج٣ىُت
ٌؿخُُٗىن الضزى ٫بها لٗالم الُٟل وهي "اللٗب" ،ومً ظاهب آزغ اٖخمض اخشىن ٖلى ٚغاع ُاظُه و ُٞجىحؿ٩ي و ٢بلهم
عوؾى اإلاالخٓت و اللٗب لٗالط الاَٟا ،٫مشال هإزظ وظهت هٓغ ظان ُاظُهً :غي ان اللٗب ٌك٩ل ماقغا ًضٖ ٫لى همى الُٟل
جخلي إداسة اإلاشلض معؤولُتها عً أي اهتهاك لخقوق اإلالنُت الفنشٍت  -حمُع الخقوق مدفوظت إلاشلض حُل البدث العلمي © 2016

47

ظلعلت اإلاداطشاث العلمُت | جقىُت العالج باللعب لذى الؼفل الخوخذي | حوان 2016

وهطجت ًٞال ًٖ اهه مخُلب ؤؾاس ي ويغوعي لخضور الىمى جمُ٘ بق٩اله وظىاهبه الٗ٣لُت والاظخماُٖت والاهٟٗالُت
والجؿمُت والجيؿُت والىظضاهُت ٦ما ًغي ان اللٗب َى ؤؾاؽ الىمى الٗ٣لي وجُىعٍ وبضوهه ال ًدضر الىمى الٗ٣لي وال ًخُىع
ّ
و ٌٗخ٣ض ُاظُه ،وؤ٦ض طل ٪آزغون مً بٗضٍ مشل Vygotsky 1962 ، Werner 1948ؤن ظمُ٘ ألاَٟاً ٫دبٗىن هٟـ الخُىاث ل٩ي
ٌؿخ٨كٟىا الٗالم الخاعجي.
و ٢ض اؾخمض الباخشحن زبرة الخ٣ىُت لُضعؾا بها َظٍ اإلاجمىٖت مدل الضعاؾت و اٖخماصَا الزخباعَا في جدؿحن بٌٗ
اإلاهاعاث التي ًُىعَا اللٗب  ،وهالخٔ مً زال ٫الاؾخماعة اإلاؿخسضمت في البدض والتي سجلذ ٞيها ظمُ٘ الاؾخجا اث التي ًبضحها
الُٟل الخىخضي مً زال ٫ا٢خىاثه للٗبت و اللٗب بها ٧اهذ اؾخجا اث ٖلى ألاٚلب اًجا ُت ٖ ،لى مؿخىي ج٣ضم الخاالث ٩٦ل في
ٖملُت امخال ٥اللٗبت و اج٣اجهم للمهاعاث التي تهض ٝلها ٧ل لٗبت  ،و٢ض اج٣ٟذ الضعاؾت م٘ صعاؾت ( حرٌـ و قغي مان )1995مً
) 1998مً خُض اإلاكاع٦ت الاظخماُٖت ،و٦ظا
خُض جدؿً جٟاٖل الاَٟا ٫الخىخضًحن واج٣ٟذ جماما م٘ صعاؾت( امال و آزغون
صعاؾت

( ى٦غ )2000و (٧اؾغي و ا اعٍال  ) 2003و(٧اعًٍ  ) 2006في ا٦دؿاب مهاعاث الاجها ٫و اإلا٩اؾب اللٛىٍت في اصعا٥

اللٗب ٧اؾلىب اؾاس ي في جىمُت الخٟاٖل الاظخماعي وجدؿِىه .
ؤما صعؾت (الٛامضي )2003في صعاؾت العجؼ الخىانلي و اللٛىي جىا٣ٞذ مٗه مً زال ٫اؾخمغاع العجؼ اللٛىي و لً٨
ازخلٟذ ٖىه مً ظاهب الخٗبحر ٚحر لٟٓي خُض ان اَٟا ٫مجمىٖت البدض ًخجاوبىن مً زال ٫اللٗب و اخخ٩ا٦هم و َظا ٌٗخبر
اهجاػ هدُجت الٗمل اللٗب اما اللٛت ٞالهمهمت و الانىاث الغوجُيُت و الاًماءاث حٗخبر جىانل ونل بلُه مؿخىي الُٟل اما
صعاؾت (ٖاص ٫و خمضي  ) 2008في ٗٞالُت غهامج مىؾُ٣ي جىمُت الخٟاٖل ٞباإلاخابٗت اج٣ٟذ يمىُا مً خُض ججاوب الخاالث
واإلاؿخىي الخٗبحري اللٟٓي او ٚحر لٟٓي الظي ا ضجه ٧ل خالت ٖلى مؿخىي هطجها و ججاوبها م٘ الخ٣ىُت الٗالظُت اللٗبت،اما
صعاؾت (ؾهى امحن )2009خى ٫غهامج لخىمُت اإلاهاعاث للُٟل الخىخضي و جدؿِىه لخٟاٖله الاظخماعي ٣ٞض اُٖذ هخاثج اًجا ُت
خى ٫اَمُت الخضزل اإلاب٨غ لخىمُتها و جدؿحن مً مؿخىي الخٟاٖل الاظخماعي للُٟل الخىخضي
ومً زال ٫ما ج٣ضم مً َغ ١وصعاؾاث ٣ٞض ا ضث الخ٣ىُت ٖلى الٗمىم مالثمت و اؾخدؿان مً ظاهب الخُبُ ٤و
ال٣بى ٫لضي الُٟل الخىخضي في اإلاجمىٖت مدل الضعاؾت و الخالي هٟت ٖامت ٢ض ؾاٖضث ج٣ىُت الٗالط اللٗب مً ا٦دؿاب
بٌٗ اإلاهاعاث لضي الُٟل الخىخضي.
اما حؿائالث الضعاؾت مً خُض جدؿحن الخ٣ىُت مً مهاعاث الخىانل واإلاهاعة الخغُ٦ت الًٗلُت و اإلاهاعة الا٧اصًمُت و
مهاعة خل اإلاك٨الث ٣ٞض خؿيذ ٖلى الٗمىم مً مهاعاث الُٟل الخىخضي ،ل ا٦ثر مً طل ٪ا٦ؿبذ البٌٗ منهم بٌٗ مً
جل ٪اإلاهاعاث التي لم ج ً٨لضحهم ٢بل الضعاؾت.
اما الٟغيُاث ٗٞمىما جد٣٣ذ مً زال ٫جدؿحن/جىمُت ؤو ا٦دؿاب اإلاهاعاث اإلاظ٧ىعة ؾا ٣ا اؾخصىاء خالت اخؿان
والتي اُٖخىا اؾخجا اث ؾلبُت ٧املت هدى اللٗب و الخالي لم جسضم الخ٣ىُت بخؿان الغٚم مً اجها اُٖذ ججاوبا جؼء مً
الخ٣ىُت ،و ل ً٨وٗخبرَا اهجاػا م٣ىٗا خؿب خالتها ِ٣ٞ ،هىىٍ ٖلى الجاهب الاًجابي للمىؾُ٣ى ؤو الالٗاب اإلاىؾُُ٣ت .
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ال اجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ً
مً زال ٫ا٫صعاؾت هالخٔ ؤن ألاَٟا٦ ٫شحرا ما ًسبروهىا ما ً٨ٟغون ُٞه وما ٌكٗغون ه مً زال ٫لٗبهم الخمشُلي
ً
الخغ واؾخٗمالهم للضمى واإلاٗ٨باث وألالىان و ال٨غاث ....وٚحرَا وَٗخبر اللٗب وؾُُا جغبىٍا ٌٗمل ضعظت ٦بحرة ٖلى حكُ٨ل
شخهُت الُٟل إبٗاصَا اإلاسخلٟت
بن الٗالط اللٗب م٘ طوي الاخخُاظاث الخانت و الاَٟا ٫الخىخضًحن ًسخل ًٖ ٠طل ٪الٗالط م٘ الاَٟا ٫الٗاصًحن،
ألهىا في َظٍ الخالت هغ٦ؼ ٖلى ٖملُت الخٗلُم و ا٦دؿاب اإلاهاعة اإلاىاؾبت لِؿخُُ٘ الُٟل مجابهت الىا، ٘٢واللٗب ال ًسخو
ً
ً
الُٟىلت ٞ ِ٣ٞهى ًالػم ؤقض الىاؽ و٢اعا وٍ٩اص ً٩ىن مىظىصا في ٧ل وكاٍ ؤو ٞاٖلُت ًاصحها الٟغص٣ً ،ىٞ ٫ىلُُ٨ه  (( :ال ًؼا٫
اللٗب ؼوا ٫الُٟىلت ٞالغاقض هٟؿه ال ًم ً٨ؤن ً٣ىم ٟاٖلُت َاثلت بال بطا اقخٛل و٦إهه ًلٗب ))
ً
مما ال قُٞ ٪ه ؤن الُٟل الخىخضي ً٣ض ي مٗٓم ؾاٖاث ًٓ٣خه في اللٗب ،ل ٢ض ًًٟله ؤخُاها ٖلى الىىم وألا٧ل
ٞهى ؤ٦ثر ؤوكُت الُٟل مماعؾت و خغ٦ت٦ ،ما ال هالخٓه هدً ٞهظا الاوٗؼا ٫و الاوسخاب الاظخماعي الظي ًٓهغٍ الُٟل
الخىخضي ؤمغ ٖاصي اليؿبت له،ؤما اللٗب ٦غئٍت قاملت للباخشحن ٞمً زالله ًخٗلم الُٟل مهاعاث ظضًضة وَؿاٖضٍ ٖلى جُىٍغ
مهاعاجه ال٣ضًمت ؤو جىمُتها
وبالخالي ؾاٖضث الخ٣ىُت ٖلى الٗمىم في جىمُت و ب٦دؿاب بٌٗ مً اإلاهاعاث ٖلى ٚغاع جل ٪اإلاهاعث التي جُغ٢ىا بليها في
حؿائالث الضعاؾت و ٞغيُاتها و هي :مهاعاث جىانلُت و مهاعاث ا٧اصًمُت و مهاعاث خغُ٦ت ًٖلُت و مهاعة خل اإلاك٨الث وبالخالي
َظا ًٟخذ اإلاجا ٫لضعاؾاث ؤ٧اصًمُت مُضاهُت ؤزغي للخد ٤٣منها و حجم ُٖىت ؤ٦بر.
بن َظٍ الضعاؾت جخُلب مؼٍضا مً الخٗم ٤واإلاٗالجت ختى ًم ً٨ؤلاإلاام الجىاهب اإلاسخلٟت للمىيىٕ ٢ ،ض ًٓهغ َظا الخٗم ٤في
ق٩ل صعاؾاث ؤزغي هىص ي بها هظ٦غ مً ُنها:
 اٖضاص غامج خغُ٦ت الَٟا ٫الخىخض ًخم مً زاللها حٗلُم مهاعاث الخُاة هىعة ٖامت. صعاؾت الاهدباٍ اإلاكتر ٥مً زال ٫اللٗب لضي اَٟا ٫الخىخض. -جُُ٣م امخال ٥اإلاهاعاث الاولُت و البٗضًت مً زال ٫اللٗب ألَٟا ٫الخىخض.

ائمت اإلاشاحـع واإلاصادس
أوال  :ائمت اإلاشاحع بالعش ُت:
 - 01ا غاَُمٖ ،بض هللا ٞغط الؼعٍ٣اث .)2004(.الخوخذ  -ال صائص والعالج -ػبعت او ى .الاعصن :صاع واثل للُباٖت
واليكغ والخىػَ٘.
 - 02ألاخمض ،زالض .)2006( .الجودة ي جنوًٍ اإلاعلم .صمكَُ: ٤ئت اإلاىؾىٖت الٗغبُت.
جخلي إداسة اإلاشلض معؤولُتها عً أي اهتهاك لخقوق اإلالنُت الفنشٍت  -حمُع الخقوق مدفوظت إلاشلض حُل البدث العلمي © 2016

49

ظلعلت اإلاداطشاث العلمُت | جقىُت العالج باللعب لذى الؼفل الخوخذي | حوان 2016

 - 03الخُ٨م،عا ُه.)2003(.دلُلو للخعامل مع الخوخذ ػبعت أو ى.الؿٗىصًت :قغ٦ت اإلاضًىت اإلاىىعة للُباٖت و اليكغ
صائص ح ُص عالح – ػبعت او ى.
 - 04الجلبي  ،ؾىؾً قا٦غ .) 2005 (.الخوخذ الؼفو ي  -أظباب
صمك :٤ماؾؿت ٖالء الضًً لليكغ والخىػَ٘ .
 - 05الخُلت،مدمض مدمىص. )2002 (.جصمُم الوظائل الخعلُمُت ػبعت زاهُت ٖ .مان  :صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘
والُباٖت.
 - 06الخىالضة،مدمض مدمىص.)2007(.اللعب ال ع عىذ الاػفاى ػبعت او ى.الاعصن:صاع اإلاؿحرة للُباٖت واليكغ.
 - 07الغاوي ًُٞ ،لت جى ٤ُٞوخماص  ،ؤما ٫نالح  .)1999(.الخوخذ ؤلاعا ت الغامظت ُ٢ .غ:الضوخت لليكغ.
 - 08الؼاعٕ،هاًٖ ً ٠ا ض ً ا غاَُم .)2005(.ائمت جقذًش العلوك الخوخذي-مقُاط اص بفئت الخوخذ مؼوس على
البِئت العش ُت ػبعت او ى.الاعصن:صاع ال٨ٟغ لليكغ و الخىػَ٘.
 - 09الكغبُجي  ،ػ٦غٍا .)2001( .اإلا نالث الىفعُت عىذ ألاػفاى  .ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي .
 - 10الكُش طًب  ،عاثض .)2005(.الذوسة ألاولُت ي الخوخذ مؤظعت لشٍم سطا ظعُذ -بشهامج ؤلاعا ت ي ظوسٍت -
.صمك :٤صاع اليكغ الؿىعٍت.
 - 11الٗىاوي ،خىان ٖبض الخمُض  .)1997 (.الصفدت الىفعُت للؼفل ػبعت زال تٖ .مان :صاع ال٨ٟغ
 - 12لِ٣ـ،ؤخمض و مغعي،جى.)1978(.٤ُٞظُنولوحُت اللعب.مهغ:صاع الٟغ٢ان لليكغ و الخىػَ٘.
 - 13ىعُ٢بت ،صاوص.)2005(.منهاج ال بُت اإلا الُت الؼبعت الاو ى.الجؼاثغ :اإلاُبٗت الٗغبُت بٛغصاًت.
 - 14ىؾىتٖ،بض الىافي ػَحر .)2009(.مداطشاث ي مىهجُت البدث ي علم الىفغ العُادي وأ ال ُاث اإلاهىت :.بؿ٨غة:
ميكىعاث ظامٗت مدمض زًُغ.
 - 15ظمُل ،مدمض ظهاص و الغامُتيٞ ،ىاػ ٞخذ هللا. )2006 (.مذسظت اإلاعخقبل "م موعت سؤى وأ هاس ودساظاث
معا شة" .ؤلاماعاث :صاع ال٨خاب الجامعي الٗحن.
 - 16خامض ،ػَغان .)1999(.علم هفغ الؼفولت واإلاشا قت الؼبعت ال امعت.ال٣اَغةٖ:الم ال٨خب.
 - 17خىىعة،ؤخمض خؿً و ٖباؽ،ق٣ُٟت.)1996(.ألعا الاػفاى ما بل اإلاذسظت.مهغ:م٨خبت الٟالح لليكغ والخىػَ٘.
 - 18زُاب ،مدمض ؤخمض وخمؼة،ؤخمض ٖبض ال٨غٍم.)2008(.ظُنولوحُت العالج باللعب مع ألاػفاى روي الاخخُاحاث
ال ا ت الؼبعت الاو ى .الاعصن:صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘.
 - 19صاوصي،مدمض وبىٞاجذ،مدمض.)2007(.مىهجُت لخابت البدور العلمُت و الشظائل الجامعُت الؼبعت الاو ى.
الاٚىاٍ :صاع و م٨خبت الاوعاؾُت الجلٟت.
 - 20عبُ٘  ،مدمص و َاعٖ،١بض الغئوٖ ٝامغ  .)2008(.الاهظباغ الخعاووي .الاعصن:صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ.
 - 21ؾُض ،ؾلُمان ٖبض الغخمً. )1998 (.ظُنولوحُت روي الاخخُاحاث ال ا ت حض اوى .ال٣اَغة :صاع ػَغاء الكغ.١
 - 22ق٣حر  ،ػٍيب مدمىص. )2000 (.اطؼشاباث اللغت و الخوا ل ػبعت او ى .ال٣اَغة :صاع النهًت اإلاهغٍت .
َُٗ - 23مت،عقضي ؤخمض.)2004(.اإلاهاساث اللغوٍت معخوٍا ها جذسَعها عو تها.ال٣اَغة:صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
ٖ - 24بضالباقي،ؾلىي.)1998(.اللعب بين الىظشٍت والخؼبُق.ال٣اَغةِ :ذ الخبرة الىَجي.
ٖ - 25بض اإلاُٗي  ،خؿً .)1998 (.علم الىفغ ؤلاملُيُهي  .ال٣اَغة :صاع ٢باء .
و الٗلىم دلب.
ٖ - 26بضالغخمان،ا غاَُم.)2007(.لُ هفهم الؼفل و اإلاشا ق ػبعت او ى.ؾىعٍا:صاع قٗإ لليكغ
ٖ - 27ضؽ ٖ،بض الغخُم و مهلحٖ ،اع.)1983(.ٝسٍاض ألاػفاىٖ .مان:صاع ال٨ٟغ.
ُٖ - 28ى،ٝمدمىص ًاؾحن.)1986(.علم الىفغ العُادي الاملُيُهي ػبعت أو ى  .حروث:صاع الٗلم للمالًحن.
ٖ - 29لى ،الهىضاوي.)2003(.ظُنولوحُت اللعب .الاعصن :صاع خىحن لليكغ و الخىػَ٘ بٗمان.
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ُ٢ - 30اميً،ىؾ.)1990(.٠جفني الاػفاى جؼوٍش و ػشق حعلُم ٖ.مان:الاَلُت لليكغ و الخىػَ٘.
٦ - 31الع، ٥مىؾخا٦ـ.)1990(.عالج الاػفاى باللعب.جغظمت ٖ:بض الغخمان ،ؾلُمان .ال٣اَغة :صاع النهًت اإلاهغٍت.
 - 32مدمض ،اخمض نىالخت .)2011(.علم هفغ اللعب ػبعت الشابعت .الاعصن :صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَ٘ و الُباٖت.
 - 33مدمض ،ؾغي اظال . )1990(. ٫علم الىفغ العالجي  .ال٣اَغة ٖ:الم ال٨خب .
و اإلاهىُين-
 - 34مدمض  ً ،اخمض الٟىػان. )2000(.الخوخذ –اإلافهوم و الخعلُم و الخذسٍب مش ذ ا ى الوالذًً
ػبعت او ى .الغٍاى:صاع ٖالم ال٨خب للُباٖت و اليكغ والخىػَ٘.
و الخىػَ٘.
 - 35هبُل ٖبض الهاصي(ؤ).)1996(.الىمو اإلاعش ي عىذ الؼفل ػبعت او ىٖ.مان :صاع واثل لليكغ
 - 36هبُل ٖبض الهاصي(ب).)2004(.ظُنولوحُت اللعب و ازش ا ي حعلم الاػفاى .الاعصن :صاع واثل لليكغ و الخىػَ٘.
 - 37وُٗم  ،الغٞاعي.)1990(.الصخت الىفعُت الؼبعت العادظت.صمك :٤مُبٗت زالض ً الىلُض.
 - 38هًا ،٫البزم .)2008(.الخاالث الىفعُت عىذ الؼفل و ػشق عالحها –جش ُت الاػفاى -الاعصن :صاع البىان لليكغ و
الخىػَ٘ بٗمان.

زاهُا :ائمت اإلا ــالث والذوسٍاث والوزائق باللغت العش ُت:
 - 1اإلا٣ضاصِ٢ ،ـ وبُاًىت ،اؾامت والجغاحٖ،بض الىانغ" .)2011(.معخوى اإلاهاساث الاحخماعُت لذى الاػفاى العادًين و
الاػفاى روي عو اث الخعلم ي الاسدن مً وحهت هظش اإلاعلمين"  .اإلا لت الاسدهُت ي العلوم ال بوٍت .اإلاجلض ،7
الٗضص  .3الاعصن :ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت جامٗت الحرمى ٥اعبض
 - 2ظا غِٖ ،س ى ٖبض هللا ".)1997 ( .ؤلاس اد العالجي لالطؼشاباث العلولُت لذى ألاػفاى باظخخذام اللعب .عالُاث
اإلاؤجمش ال بوي الزي عقذج ملُت ال بُت ب امعت دم ق بالخعاون مع الجمعُت العوسٍت للعلوم الىفعُت بعىوان :
دوس ملُاث ال بُت ي جؼوٍش ال بُت مً أحل الخىمُت ي الوػً العشبي" .م لت العلوم الىفعُت .ظؼء الاو .٫صمك. ٤
 - 3ناص، ١اخمض مهُٟى والخمِس ي،الؿُض ؾٗض ".)2004(.دوس او ؼت اللعب الجماعُت ي جىمُت الخوا ل لذى
الاػفاى اإلاصابين بالخوخذ".مشلض دساظاث و بدور اإلاعو ين .الؿٗىصًت٧:لُت اإلاٗلمحن مدآٞت ظضة.ظامٗت اإلالٖ ٪بض
الٗؼٍؼ.
ٖ - 4بض الغخمً ،الخىظا". )2009(.الخوخذ الظا شة الت خي ث العلما " اوى مقالت عش ُت جش وٍت املت خوى
الخوخذ".م لت نش و امشح العىوٍت بالععودًت الٗضص .25:اإلامل٨ت الؿٗىصًت.
٧ - 5اولي  ،ظُٟغي " .)2003(.البىاث و الصبُان و دا الخوخذ " .هُوص وٍو العش ُت .الٗضص . 170 :ال٩ىٍذ :صاع الىًَ
 16ؾبخمبر .
 - 6لُىا ٖ،مغ ً نضً ".)2007(. ٤عالُت بشهامج مق ح لخىمُت مهاساث الخوا ل غي اللفظي لذى أػفاى الخوخذ
وأزش رلو على ظلولهم الاحخماعي" .م لت الؼفولت العس ُت  .اإلاجلض  . 9:الٗضص  . 33 :ال٩ىٍذ :الجمُٗت ال٩ىٍدُت لخ٣ضم
الُٟىلت الٗغبُت .صٌؿمبر.

زال ا  :اإلاوظوعاث و اإلاعاحم باللغت العش ُت:
 -1الخىٟيٖ ،بض اإلاامً .)2000( .اإلاعجم ال امل إلاصؼ خاث الفلعفت الجض ال اوي  .ال٣اَغة :م٨خبت مض ىلي.
 -2الخىٟيٖ،بض اإلاىٗم.)2003(.اإلاوظوعت الىفعُت الؼبعت ال اهُت .مهغ :م٨خبت مض ىلي.
ٖ -3ا٢ل ٞ ،ازغ  . )2003(.معجم العلوم الىفعُت الؼبعت الاو ى .خلب :قٗإ لليكغ و الٗلىم .
سابعا :مزلشاث الخخشج:
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الغٞاعي ،الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ .)1999(.اطؼشاباث بعع الوظائ اإلاعش ُت وعال اج بمعخوى الخوا ق لذى
ألاػفاى الزاجوٍين.مهغ :عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة .مٗهض الضعاؾاث الٗلُا للُٟىلت .ظامٗت ٖحن قمـ.
الخؿاوي،ؾامغ .)2005(.اعلُت بشهامج حعلُمي باللعب لخىمُت الاجصاى اللغوي عىذ اػفاى الخوخذ.الاعصن:عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.
مجضي ٞ،خخي ٚؼا .)2007(.٫اعلُت بشهامج جذسٍ ي جىمُت اإلاهاساث الاحخماعُت لذى عُىت مً الاػفاى
الخوخذًين ي مذًىت عمان.ألاعصن:عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة الجامٗت ألاعصهُت.
َضي ٖ،بضالغخمً ؤخمض اإلاكاٍ .)2004(.العال ت  :بين همؽ العلوك ( أ ) واإلاهاساث الاحخماعُت والفعالُت
الزاجُت لذى عُى مً غالباث ملُت إعذاد اإلاعلماث بمدا ظت حذة .الؿٗىصًت  :صعاؾت لىُل صعظت اإلااظؿخحر في
ٖلم الىٟـ ٚحر ميكىعة .

امعا :ائمت اإلاشاحع اللغت ألاحىبُت:
Axline ,v.(1948). Play therapy .race and conflict in young
Schopler ,recheler .and Ronner.(1988). Childhood Autism rating scale(cars).USA
Vygotsky.(1983).School instruction and mental development in donald son.grive and pratt(eds)Early
childhood develop-ment and educational.Oxford.Black Well
Winnicotte,D .(1988). Playing and Reality .New york :Penguin Books.

01020304-

ظادظا :ائمت اإلا ــالث والذوسٍاث والوزائق باللغت ألاحىبُت
Actualites ،Brèves.news.(2012).mon futur Bèbe. V ,N22. UNO :Guides officiels edition montdidier
Catherine، Barthèlèmy.(2011).quoi de neuf sur l’autisme ?la lettre des neurosciences .france :Automne-Hiver N°41.
Children,Boston .)2012( .journal of Abnormal and social Psychology .NY
Gladys ,W. Corrine. D (2000).Teaching children with autism to ask -question about hidden objects , Journal of
applied behavior Analysis . Vol (33) issue 4
5- Research*eu. )2008( . «les mondes intèrieurs» . Dossier Autisme . Bruxelles:juillet N°57.
1234-

ظابعا :موا ع ألاه هذ:
 : )2003ايُغاب الظاجىٍت  ،الهٟدت الىٟؿُت  ،مى ٘٢ص .مدمىص ظما ٫ؤ ى الٗؼاثم
 ؤ ى الٗؼاثم  ،مدمىص ظما( ٫و٧الت الاعصن الُىم الازباعٍت ،ماؾؿت الباب اإلاٟخىح للمىا ٘٢الال٨تروهُت  18:00/:2013/04/14مؿاءاhttp://.manage.myhosting.com/~newsjo/press/reports- http://abahe.com.uk/users/abdelazim/posts/492918
مى ٘٢زام خٗلُم ؤَٟا ٫الخىخض مهاعاث الخىانل للض٦خىع ٖبض الُٗٓم .ط 05/12/2012
-http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=802
 2013مى : ٘٢اَٟا ٫الخلُج طوي الاخخُاظاث الخانت :.بٖا٢ـت الخىخـض اإلاٗلـىم اإلاجهـى٫
ٞاصي ع ٤ُٞقبلي خاعٍش /05/05:
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