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 نظر معلمي  تربية الزرقاء األولى. 

the role of the vitality of communication between school and 
family in alleviating the suffering of autistic children from the point 

of view of the teachers of the Directorate of Education / Zarqa 
First. 

 د. حورية الزيادات _مديرة مدرسة . 
 ليم _مديرية تربية السلط. وزارة التربية والتع

 الملخص. 
هدددددذه اهددددد إاى ذلىعدددددىاد دددددياى التددددديناالددددديااأللاة فيدددددىاى منددددد  ا ددددد  اى  ذلعدددددىاألى عدددددي اهددددد اى ال   ددددد ا ددددد ا
 ت ندددددد  االتدددددد  اى الفةددددددذا دددددد األربددددددىانيدددددديا تل دددددد ا ذهييددددددىاى الي  ددددددىاألى التلدددددد  ا اى  ل دددددد  اى أل ددددددياألىنالب دددددد ا

  الدددددداا لذلىعددددددىاأل ددددددذامف ددددددل اى ذلىعددددددىاد ددددددياى ب ةثددددددىاهدددددد االىعددددددالب اى  ددددددًبلاى ف ددددددت اى ال ل لدددددد انيدددددديى ا  ا
األلاة فيددددددىاى مندددددد  ا دددددد  ا(اهدددددد اα=0.05هدددددديألدالى اا  ددددددىاىةندددددد ل ىااًددددددذا  ددددددالف اى ذ  ددددددىا ألرددددددفاا

ى  ذلعددددددىاألى عددددددي اهدددددد اى ال   دددددد ا دددددد ا ت ندددددد  االتدددددد  اى الفةددددددذا دددددد األربددددددىانيدددددديا تل دددددد ا ذهييددددددىاى الي  ددددددىا
ا  ددددددىاىةندددددد ل ىااًددددددذا  ددددددالف ااألى التلدددددد  ا اى  ل دددددد  اى أل دددددديا ذلرددددددىا الفعدددددد ىاأل دددددد   األرددددددفااهدددددديألدالى ا

(اهددددد ااأللاة فيدددددىاى منددددد  ا ددددد  اى  ذلعدددددىاألى عدددددي اهددددد اى ال   ددددد ا ددددد ا ت نددددد  االتددددد  اα=0.05ى ذ  دددددىا 
ى الفةدددددذا ددددد األربدددددىانيددددديا تل ددددد ا ذهييدددددىاى الي  دددددىاألى التلددددد  ا اى  ل ددددد  اى أل دددددياا ددددد  الاناى  دددددً ا ل دددددفل ا

ىاألاعدددددياالتددددد  اى الفةدددددذاألمتت دددددد ا ضددددديألل اىعدددددال يىليىاى الفى ددددد ا ددددد  اى  ذلعددددددنددددد د(األ دددددذااأل ددددد اى ب ةثدددددىا
ل دددد األىاالبدددد لاا ددددلاالتدددد  اى الفةددددذا  ددددا ىا  ددددلأل  ىاأللً ددددىا  دددد ا ت ن ددددااهدددد ىاى   دددد  ا دددد اعددددف اهدددد اى الت  دددد ا
 تدددددااأل ددددديألل األردددددفاا  دددددىاىعددددداليىم   ىا دددددفلىل اى الي  دددددىاألى التلددددد  ا   ددددد اهالتلددددد ا التددددد  اى الفةدددددذام دددددذدا ددددد ا

االفى  ا.   اعًفى انييىا لال فلاى  ال  ل اه ام ً   اى التل  األى 
 حيوية االتصال ،  المدرسة ، أطفال التوحد.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract. 
 

This study aimed to identify the role of the vitality of communication between school 
and family in alleviating the suffering of autistic children from the point of view of 
the teachers of the Directorate of Education / Zarqa First. The study concluded that 
there are statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) 
in the role of the vitality of communication between school and family in alleviating 
the suffering of autistic children from the point of view of the teachers of the 
Directorate of Education / Zarqa First in a medium degree, as well as the presence 
of statistically significant differences at the level of The significance (α = 0.05) in 
the role of the vitality of communication between school and family in alleviating 
the suffering of autistic children from the point of view of teachers of the Directorate 
of Education / Zarqa First, according to gender (males, females) The researcher 
recommended the necessity of continuity of communication between the school and 
the families of autistic children and activating this, considering the integration of 
autistic children as a matter of national responsibility because this sector suffers 
from mistreatment of it, and the necessity of having a strategic plan for the Ministry 
of Education with regard to autistic children that occurs every five years due to the 
rapid development in educational technologies and communication. 
Keywords: communication vitality, school, autistic children. 

 المقدمة: 
متددددذاديدددددو   ىاى الفةدددددذا ددددد اا ددددديلاى ال دددددذ   اىدرال  و دددددىاألى الي فيدددددىا  عدددددي األى  ذلعدددددىاألى   ال ددددد ا

 ا اهدددددن ا ددددد  اف دددددىاده ددددد  اه  ف ددددد اعددددد اليا ا بددددد إاى ت دددددىانيددددديى ا  ددددد امالي ددددداا ددددد امبتددددد  األاوبددددد 
ة دددددااا اى ددددد يى   ال ددددد اى الفةدددددذ ا   ددددديا ًي دددددىاى نددددد ىاى ت    دددددى اهددددد ا   فادددددىا ددددد ا
ى اددددددالا  اى  الًفاددددددى األالددددددياى دددددديا ا دددددد ااندددددداا  ودددددد اى ال دددددد ناعدددددد   اى الفةددددددذاهدددددد ا يةلددددددىا
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اددددالا  اى  تف ددددىاى  بوددددي  اهننددددااادددد ا ا  دددديحاى ال دددد  ذاهدددد ا يىةدددد ا ة ددددى.األمال دددد اهدددد إاى 
 ضددددددتواى  ددددددلفااى رال دددددد ا األى الفى دددددد  ااألامال ثدددددد اهدددددد ان دددددد اا دددددديا تالدددددد اا دددددد اى ن دددددد ىا
ألى  دددددلف    ا ثددددد ا دددددتف ىاى نال ددددد  ا ددددد ان ددددد لاد ددددديا  دددددياألى عدددددال يىداهددددد اى الت  ددددد  األلاألاا
هتدددددد اا دددددديا تالدددددد ا ااألا الف تددددددىااألا ً عددددددبىا  ة عدددددد   األ   الدددددد   ا دددددد  اى الفى دددددد األى مندددددد  ا

ألى عدددددي ا ددددد اا ثدددددياى عدددددب ةاى الددددد ام تدددددوا ددددد ا ت نددددد  ااعدددددياألهت   الددددااألة فيالددددداا ددددد  اى  ذلعدددددىا
االت اى الفةذ.األ  اهً ار   اه إاى ذلىعى.

دور حيوية االتصال بين المدرسة  مك  ا  ولىاى ذلىعىاه اى ب ااا اامشكلة الدراسة:
ا.اواألسرة في التخفيف من معاناة أطفال التوحد من وجهة نظر معلمي  تربية الزرقاء األولى

 اسة: أسئلة الدر 
األلاة فيىاى من  اا(اه ااα=0.05ه امفرذاهيألدالى اا  ىاىةن ل ىااًذا  الف اى ذ  ىا  .1

   اى  ذلعىاألى عي اه اى ال    ا  ا ت ن  االت  اى الفةذا  األربىانييا تل  ا ذهييىاا
اى الي  ىاألى التل  ا اى  ل   اى أل ي؟ا

(اه ااأللاة فيىاى من  ااα=0.05ه امفرذاهيألدالى اا  ىاىةن ل ىااًذا  الف اى ذ  ىا  .2
   اى  ذلعىاألى عي اه اى ال    ا  ا ت ن  االت  اى الفةذا  األربىانييا تل  ا ذهييىاا

 ى الي  ىاألى التل  ا اى  ل   اى أل ياا   الاناى  ً ا ل فل ادن د(؟ا
 أهمية الدراسة: 
:امفهياه إاى ذلىعدددددددددىام ذهيى ا ذأللاة فيىاى منددددددددد  ا   اى  ذلعدددددددددىاألى عدددددددددي اه ااألهمية النظرية

ى ال    ا  ا ت ن  االت  اى الفةذا  األربىانييا تل  اامي  ىاى  ل   اى أل يا  ددددددددليا    اللكااا

 ى  تل ف األى   ل   االياى ت ل ىاى التل   ىا  ا  ف   ا    اى الت   ا  اه إاى ت ى.
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  اه إاى ذلىعددددددددددىاا اهالًبااى   ل ف االياى ال    اى الي فحا  ا ا ب اة اامالااااألهمية العملية:

د ياأل ددد ا ت ه يا  و ا  ا ا ب ام    ااأللاة فيىاى منددد  ا   اى  ذلعدددىاألى عدددي األ  ا  و اا

اا امتتلااه اى ال    ا  ا ت ن  االت  اى الفةذ.

    ا  ا ت ن  ااىعال ن  ااأللاة فيىاى من  ا   اى  ذلعىاألى عي اه اى الاااهدف الدراسة:
االت  اى الفةذا  األربىانييا تل  ا ذهييىاى الي  ىاألى التل  ا اى  ل   اى أل يااا

 مصطلحات الدراسة: 
ل دددد اى الفى دددد اى دددد حاهددددال ا دددد  الدددديه  ااألاا ثدددديا دددد ا ددددا امبدددد ا اى يعدددد ل احيويةةةةة االتصةةةةال: 

  دددددااى  والف دددددىااألاى  ً ف دددددىااألاى ي دددددفلاألىديددددد لى األى يعدددددفباألا يهددددد ا ددددد األعددددد ل اى منددددد  ا ا
هددددددال اىعددددددالاب  اى  تلف دددددد  اى الدددددد اىةالددددددف اال بدددددد اهدددددد إاى يعدددددد ل  األا ام تبدددددد ا دددددد ا لدددددد اى  ددددددينا

 ىآل ي.
ه ا لّع ىامتل  ّ ىاهالتّل اه ب اى  اةاى ذلألسا   اللواى تلفب ام ّياى ذلىعىاه ب ا:اااالمدرسة

  تذ ا يىة ا  اى التل  اى ع ع األى ث نفحاعفى ا  ن اةوف  ىااألا   ى.ااا
درال  و ىامالكف ا  الألجاأللألرىا  االت  ب  ااألا ذأل االت  ااألا  الألجاالى  ىااألسرة : 

   تياإا  االت  اااألالألرىا  تياه ا  االت  ب 
هفاي ذا ن ةا    يىةاانل اهال  ا ان  لا الكيل األ     ا  اا:ااااأطفال التوحد

ى  لفا األيت ن ا  ا تف   اه اى الفى  اى رال  ا األى التل ياا انت ااألى نذ  جا  اا
  يي .اىآل

 حدود الدراسة :  
ا.ا2022-2021ى تن اى ذلىع اى أل ا  اى ت باى ذلىع اااالحدود الزمانية:

اى  ذىلساى  وف  ىاه اى لا ا ذىلسامي  ىاى  ل   اى أل ي.اااالحدود المكانية :
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:اى كفىالاىداىليىاألى الذلي  ىاألالت  اى الفةذاألاعيه اه ا ذىلسامي  ىاى  ل   ااالحدود البشرية
ا ي.اى ألا

األلاة فيىاى من  ا   اى  ذلعىاألى عي اه اى ال    ا  ا ت ن  االت  اااالحدود الموضوعية
اى الفةذا  األربىانييا تل  ا ذهييىاى الي  ىاألى التل  ا اى  ل   اى أل يااااا

ا
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 اإلطار النظري:
 أوال: أطفال التوحد: 

فةددددذاالددددياانددددااوبدددد ل اادددد اى دددد يىةان دددد ل ا يبددددياهدددد امتدددديناى  ًي ددددىاى ت    ددددىا لندددد ىاى الا
ى  دددددددًفى اى أل ددددددديا ددددددد اا دددددددياى  تددددددد  األيدددددددلاحاد ددددددديا لددددددد اهددددددد اى الفى ددددددد اى ل دددددددفحاألى البددددددد ا ا

اى رال  ا األ    ا  اللوام يبيى اى ً فاى ًت  األى رال  ا ا ل ت .
ألايهالدددددااى   ال دددددىاى  ييو دددددىا ل دددددياى ًت ددددد ا اندددددااى ددددد يىةا  ددددد  اى  فىندددددياى ً  ل دددددىاى ثافدددددىا

  دددددىاى كتددددد   اىدرال  و دددددى ااى الفى ددددد األى ل دددددى األى  دددددلفااى ً  ددددد  اىدهال   ددددد  األى ً ددددد ل  اى ال 
ا(1999Targer-Flusberg اا

ألمتدددددديناى   ال ددددددىاى  ييو ددددددىا لالفةددددددذ:ا اندددددداانددددددف ا دددددد اى  دددددد يى   اى ال فليددددددىاألى الدددددد اميبدددددديا
 دددددا اى دددددثاداعدددددًفى اى أل ددددديا ددددد اا دددددياى  تددددد  األمكدددددف انال  دددددىا  ددددد اىال ددددد  ان يأل فر دددددىا

ياألظدددددد لواى  ددددددت األ   الدددددد   امددددددلفياالدددددديا  اللددددددوانددددددفىة اى ً ددددددفا   تدددددد اى مندددددد  امددددددلفياالددددددا
ى رال دددد ا ا ددددالب  ااًددددذاهددددل  ااألاا دددديا تيدددد األاىل دددد ا دددد ا  ددددال  ياى لتدددد  األي تدددد ااًددددذه ا
 ددددتف ىاهدددد اىدمندددد  اعددددفى ا دددد  ا تي دددد اهددددل  اى لتدددد  اد ددددياى يدددد   اا ثدددديا دددد اى عددددال   ىا

 ددددديا  دددددذداهددددد ا   دددددالب  األاىل ددددد  ا ددددد اد دددددياى يددددد  ؤ ا ضددددد يةاهدددددل  اى لتددددد  ا ددددد ااحام 
 وددددددديلاأل اةي ددددددد  ار ددددددد  ن ىااألا  ددددددد ل ا ددددددد اى كل ددددددد  ا  يي دددددددىا   دددددددىا الكددددددديل ا اى  دددددددذن  ا

ا(8 اا2009



 

 

 

6 
 

 

ا اى الفةذاهفا»اةذاى  يى   اى ً فاى لم  ل اى ال امال   اا)ااHowlinااp15)1998,هي اه أل   اا
ى  األى ال  لياألى التل  اا  نفلااألامف واه ان فاىدالىااى    األى ل ى األن فاى  ذل االياى الفا

ألى ً فاى  تيه األى رال  ا  األمن ةيال  ان اىاىن     ىاىن فىل ى األىن اداالياى  ى ا  اا
ا(7 2001ر فااا لت األىنتت    ا  د  هىاد يا تضااايىضاىنذ  جاى  ت  ى  يل ألحاألافىا 

ألى الفةدددددددذاى ددددددد يىلةان ددددددد ل اميبددددددديااايى ددددددداا دددددددا اى دددددددثاداعدددددددًفى اى أل ددددددديا ددددددد اا ددددددديا
ىا  ددددددىاهدددددد اى الفى دددددد األى  ددددددلفااى   ددددددذألاا ى  تدددددد  ا ال ثلددددددىاهدددددد ادا  ددددددىاى الت ادددددد اى رال دددددد ا  األ 
ألى ً  دددددد األى   ددددددفساألىعددددددال   ىاا ددددددياىاال  ا ددددددىا   ً ددددددبىا ل لدددددديى اى   دددددد ى األ دددددد ا  ددددددذاان ددددددبىا

ا(.اا34 2011ى  ب ييا  و ا  ت  ى  يل ألحاألافىا ا
ألايناانااى  ت اى  ض يةان  ل  انال  ىا ل األظ ت اه اى ذ  غ ا يبياه اى  ًفى اى ثاداا
ى أل يا  اى ت ي اهالنواالت  اا   ت  اه اى الفى  ا  اىآل يي  األ تواه اى الت ا  األاذباا
ى لتياا ه ا ى  لفا أل توا ي ل ا  ا ان  لا ألظبفلا ى ل ىا  و ا ً عي ا م فييا

ا Knoblock1980,Olney,2000)ى ال  ل  
 هً اا   فاىا  اى  ن لذاأله :اخصائص األطفال التوحديين:

د ا  ددددددىاى هدددددديىااى دددددد ه ا تدددددد نف ا دددددد اى الفةددددددذامال دددددد ا تددددددذاا دددددد ااالخصةةةةةةائص التوا ةةةةةةلية: ▪
ى  نددددد لذاألى الددددد ا ددددددذامالتددددد أل اهددددد االرالبدددددد األيدددددذمب ا ددددد ان ة ددددددىاأل يبفلهددددد ا ددددد ان ة ددددددىا

اا ي األه إاى  ن لذامال ث اه :

تدددددددضاى هددددددديىااى ددددددد ه ا تددددددد نف ا ددددددد اى الفةدددددددذا الياهدددددددذا تدددددددضاى الياهدددددددذا ى  نددددددد اى (:ا  دددددددفبا ا .1
ى كل ددددد  ااًدددددذاعددددد  اب اهدددددفلىا ااألامياهدددددذا تدددددضاى كل ددددد  ااألاى اددددد ن اهددددد األ ددددد ا ةدددددد ا

ا(12 ؤاااا2011أل ااى ًفا  ا  ال ذبا ل   اى  ى  ى  يل ألحاألافىا ا

اودددد اى ضدددد  لي:اهفىردددداا تددددضااهدددديىااى الفةددددذا ددددتف ىاهدددد اىعددددال ذىباى ضدددد  لي ا بتضددددب ا .2
  يا اندددددد (ا ددددددذ ا دددددد اى ضدددددد  يا اندددددد ( ااألاانبدددددد ا ددددددذا  ددددددال ذ ف اى ضدددددد  يا  ددددددال ذباى ضددددددا
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 لذ  ددددددىاالددددددياى  فىه ددددددى ا  ددددددف ا ل ددددددىا ددددددذااى  ف  هدددددد ا ددددددذ ا دددددد ا ددددددف ا ددددددذحاى  ف  هدددددد  اد ا
ا(16 اؤ1999او اى ض  ياهفانال  ىا    ىاى الياهذ.ا ى يىألحاألة  ا اا

ايدددددددددد أللاى  ددددددددددفى األى كل دددددددددد  اى  لتفظددددددددددى:اامال  دددددددددد اى  ددددددددددفى ااًددددددددددذا تددددددددددضاى لتدددددددددد   .3
ى الفةدددددذه  ا انبددددد ايددددد ل اعدددددفى اهددددد الب دددددىاى ندددددف األى الً ددددد  األ تدددددذ األنلدددددي اى ندددددف  ا  ددددد ا
ايدددددددد ل اى ذلىعدددددددد  اا اا ددددددددفىمب ا بدددددددد ألل األالددددددددياألم ددددددددي األىةددددددددذ ااأل ال دددددددد اى الًددددددددف اهدددددددد ا
ى نددددددف  األيوددددددف ا تضددددددب ا ددددددفماا  ا دددددد ا ا  دددددد اايدددددد ل االىعدددددد  اا ددددددي اا اا ددددددفىمب ا

ا(.12 اؤ2002(األا نني ااااWary, 2005:23ملذألا   ىاه لاى.. 

ى التدددد   ياى  ذهددددذ :األهدددد ادعددددال ذىبا ل دددد  ا   دددددىا بدددد اه دددد األ ا تب بدددد اعددددفىه ا  عدددددال ذىبا .4
ا(.14 اؤ2001 ل ىااللدا لذ  ىاالياي  ا  ا   ن  ا ثاا الذهللا اا

ى ل ددددددىاى ي  يددددددى:اى ل ددددددىاى ي  يددددددىااًددددددذا تددددددضاى لتدددددد  اى الفةددددددذه  امكددددددف اا لبددددددىا ل دددددد ااألا .5
مب االددددديام ددددد  ىاى يددددد   ااألاى لتددددديا ال  دددددي ا ذلردددددىاا   دددددى األييبددددديال ددددد اهددددد اادددددذبا دددددذلا

ا(.19 اؤ2004  يي ىال  يىا ى      اا

متددددددددذاى ت  ددددددددىاى  ثدددددددديايدددددددد فا ا ددددددددذ اى  تدددددددد اى الفةددددددددذحادلا ااالخصةةةةةةةائص االجتماعيةةةةةةةة: ▪
  دددددال ال ا فردددددفااىآل ددددديي األ ا  ددددد ل ب اىهال   ددددد مب .ا  ددددد اانبددددد اهل دددددلاأل اد دددددياى ن ددددد  ةا

الفةددددددذه  اهدددددد اى   ندددددديا دددددد اى  فى ددددددواى رال  و ددددددىاألميبدددددديا ندددددد لذا تددددددضاى لتدددددد  اى 
ى رال ددددددد ا اهددددددد اى ت  دددددددىاألى ا بددددددد   ا ددددددد آل يي األ  ددددددد ةاا دددددددىال بدددددددىاهددددددد اى الفى ددددددد ا ددددددد ا
ىآل ددددددديي  األي الندددددددياى الفى ددددددد ا ددددددد اىآل دددددددديي االدددددددياى التل ددددددديااددددددد اى   رددددددد  اه دددددددد  األ ا
هً ددددددديلاهددددددد ااحاةدددددددفىلااألا   افدددددددىا الب ا دددددددىاألى ت ددددددد اهددددددد اد   دددددددىااا ددددددد  اا ا دددددددىا ددددددد ا

الدددددياى البددددد ا اى تددددد لت األى رال ددددد ا األ اهالتل دددددف ااى فى دددددذه ااألاىآل ددددديي  األ دددددتف ىاى  دددددذل 
ا ل  دددددددد  ا ا بدددددددد مب اهبدددددددد ا  ددددددددال ذ ف اا بدددددددد مب ا  ددددددددو ا  دددددددد ا اللل ددددددددىاى ةال  ردددددددد  اه دددددددد ا
أليتضددددددلف اى لتددددددياألةددددددذه األ اهلتلددددددف ا دددددد اىآل دددددديي األ ددددددذهب ا ددددددتواهدددددد ا تددددددياى ددددددذأللا
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ألييرددددد اى ت ددددد اهددددد اهددددد ىاى   ندددددياد دددددياادددددذبا دددددذلمب االددددديامبددددد ا اى   ددددد اياهددددد اى  فى دددددوا
و ددددددى األى ت دددددد اادددددد امبدددددد ا اى الت ادددددد اىدرال دددددد ا  ا  دددددد اانددددددااهيردددددد اد دددددديا ددددددتواى رال  

 ددددددددذلمب االددددددددياى الفى دددددددد اى لتيدددددددد اى دددددددد حا دددددددد ا ا دددددددداا  ودددددددد اى التل ددددددددياادددددددد اى   دددددددد ايا
(ا ألي وددددددددد اى ال   ددددددددد ا ددددددددد  اى  تددددددددد اى الفةدددددددددذحاا ددددددددديا16 اؤ2003ألى تفىلدددددددددوا يددددددددد ل 

اى ًددددد ل األى  تدددددد اى الفةدددددذحاى دددددد حاهالفى دددددد ا ددددد ا ددددددا اىعددددددال     ا الكددددديل اه بدددددد اوبدددددد لى 
أل ً ف دددددد  ا ا تب بدددددد اد ا    ددددددااى عدددددديحااألاى  ذلعدددددد ا  دددددد اا اى ل ددددددىاى   ددددددالت لىا دددددد ا
لدددددديناى  تدددددد اى الفةددددددذحا  ددددددىاا ددددددياألظ   ددددددى اهبددددددفا ا  ددددددال   امتك دددددد ادلعدددددد   ىااألا ًدددددد  ا
دلعددددددد   ىا    يي دددددددىاى  تالددددددد ا ا دددددددذ ار  ددددددد اى لتددددددد  االدددددددياى   دددددددالف اى ل دددددددفح اهاةددددددد اا ا

 اى الفةدددددددذه   ا   ددددددداا  ودددددددًب اهًددددددد اا دددددددتف   اهددددددد امتلددددددد اى ل دددددددىا دددددددذ ا تدددددددضاى لتددددددد 
ىعدددددالاب  اىدلعددددد     اى  دددددتب ى األ كدددددًب ا  دددددذأل ا دددددتف   اهددددد ادنالددددد جاى  ً دددددفداى  دددددتفحا
ى  ً عددددددددديا كددددددددد ادلعددددددددد   ىاة ددددددددديا ً البددددددددد اى ل فيدددددددددىا(على  رفىة متل  ى للي ا ي  ددددددددد  ا
ا دددددي ااألا ت ن بددددد ا  ددددد اهاةددددد  االددددديا  دددددالف اى ً ددددد لاى  يىلددددد  اا اهًددددد اامت ألمددددد  ا ددددد  ا

هدددددد ام ي ددددددىاى ً دددددد لاى  يىلدددددد  األ كدددددد اا ف دددددد ا  ددددددذأل ا ددددددتف   اهدددددد ااى لتدددددد  اى الفةددددددذه  
 ًددددد  اى  دددددذلى اى  يىل دددددى األي الددددد رف اد ددددديال ددددد االدددددف ا لف دددددف اد ددددديانالددددد للا ل فعدددددىاالددددديا

ا(.ا2011  الف اه إاى  ذلى .ا الذاى  ت  األا ف لىا اا

:اد ا دددد ااهدددد اى  ددددفىساى الدددد اهددددالتل ا بدددد اى  تدددد اى الفةددددذحاهدددد اة عددددىاالخصةةةةائص الحسةةةةية ▪
هدددددلفياال بددددد ا دددددلفيى ا  ددددد  ىاردددددذىاألي دددددال  يا بددددد ا  دددددو ا بددددد   ا  ددددداا ثددددد اى بندددددي األ دددددذا

ى اى  تلف ددددد  اى الددددد ا   تبددددد اى  تددددد ااددددد اى يددددد   ا ددددد ا ىن اددددد رب ا ددددد اى ضدددددف اى تددددد اح األ 
ةف ددددددااادددددد الييددددددد اى  ددددددفىسادلا  نددددددد ا  فيددددددىااألا  لفلددددددىا ا  دددددددال   اى  تدددددد ااًدددددددذه ا

ىان م دددد اادددد امكددددفي ا ددددفل ا دددد   ىااألا وال لددددىاادددد اى  ث دددديى ا دددد اةف ددددىاأل ددددذا وددددف اهدددد 
  ددددد   اهدددددد الل تددددددىاأل ددددددف اىديدددددد لى اى   دددددد ىاد ددددددياى ددددددذ  غااألهدددددد اا ل ددددددىام ث دددددد اهدددددد إا
ىديددددد لى ااألاهددددد اى  ددددد  ال  ا تددددد األهددددد ىا ددددد ا  تددددد اى دددددذ  غاا ددددديا ددددد الاالدددددياى  فىلندددددىا ددددد  ا
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ى  دددددفىسا  دددددو ا ت دددددف األ ثددددد  ال ددددد اى  دددددتفلا ددددد  ليااى تددددد احادلاا اى  تددددد ا ا وددددد اا ا ددددداا
ندددد باا دددد ا  ددددبااى ب ددددال يي ااأل اا ا تدددديناى     ددددف ا ددددا اا دددد ا تددددضاالتدددد  اى الفةددددذا ددددذا ا

 ددددااا اعددددليا دددد اهدددد ىاى  دددد اهددددفاى لدددديااى تدددد اح األ دددد   اهددددن اى  تدددد اى الفةددددذحا ددددذا ضدددديةا
االعددددددااهدددددد اى  دددددد ل ااألا و ددددددياهددددددذإااأل ااحا دددددديى  األ       دددددد اهددددددن ا   ددددددىا  دددددد  ىا ددددددذا

(ا ه ددددددددد اى    لعددددددددد  اى    ددددددددد  ا ل تددددددددد ا18 اؤ2004م تلددددددددداا ندددددددددي ا  دددددددددذ ا هفعدددددددددو 
    عددددد ىاى ت ل دددددىا   دددددفى اى  فيدددددىاألى  دددددفى اى  دددددلفي األ ددددد   ا تدددددضاى ددددديألىل اى  الفةدددددذاى

ى ذق  دددددددىاأل ًبددددددد اادددددددذباى الدددددددالللاى  ي ددددددد  األ ثدددددددي اى ال ل ددددددد األى هالددددددد ىلاألادددددددذباهدددددددذأل اى   ددددددد ا
ألى عددددددالت   اى  لدددددد ا ل ددددددذه األاددددددذبادالىاام ف دددددد اى   ددددددذاهدددددد اى  و  .أل دددددد   ااددددددذباى  ددددددذل ا

لفااى   دددددذحاألى التل دددددياا دددددياى لتيددددد االدددددياىعدددددال ذىباى   دددددذاألمتددددد   ياى فردددددا األ ددددديى  اى  دددددا
 ل  دددددددد أللاألهدددددددد ا  دددددددد  اى التل ددددددددياى نددددددددفم اى  يمتدددددددد األى  ضدددددددد يااألىعددددددددالت   اى ندددددددد    ا
ى نددددددفم ىاى ً ددددددا ىاالددددددياألم ددددددي األىةددددددذ األييبدددددديا دددددد   اهدددددد ااددددددذباى  ددددددذل االددددددياى الت ادددددد ا
ى   ددددددددذحا دددددددد ا وفندددددددد  اى  ودددددددد   اة دددددددداا  ددددددددذا ددددددددتف ىاهدددددددد اىدالىااى ل  دددددددد األى الددددددددالللا

ن األى ال  دددددددد اى تيىادددددددد  األىدالىااى  للدددددددد ااألاىآلندددددددد ا ال ف دددددددد اى  دددددددد وفةي  األىدالىااى  ودددددددد 
ى يددددددد   اهددددددد اى  وددددددد  األيندددددددتياالدددددددياى  تددددددد اى الفةدددددددذحام ددددددد أللاى عدددددددال     اى  ي  دددددددىا
ى ذأللىن دددددىاألى  الكددددديل اةدددددف اعدددددلفااألىةدددددذاهددددد ااا دددددىا ددددد ايددددد  ا البدددددىا دددددثا األ ددددد امدددددذ  ا

اضددددددياه دددددد ل ا ال   ددددددياهدددددد ىاى  ددددددلفاا ددددددذا  ددددددالت إاألي ددددددالث يا ذ دددددداانف دددددد  اىنتت   ددددددىا فيددددددىا
أليالتددددد لاال ددددداااة  نددددد ا  ىأل دددددىاى ن ددددد ىاى يي  ددددد ىاى  يمب دددددىا   التل  ددددد  اى الفر ب دددددى األل ددددد ا
 تددددددذبا ذلمددددددااى ددددددي  ا دددددد  اىدالىااى  دددددد ت ا لالتل  ددددددىاألى الًت دددددد اى   ددددددذحا ل ددددددلفاا    ددددددي ا

ا(.39 اؤاا2010

ى  ندددددد لذاى  تي  ددددددى:ا تددددددذاى دددددد يىةاى ًددددددفىة اى  تي  ددددددىا دددددد اا ثددددددياى  ا دددددد اى    دددددد  ا ▪
ذاألل ددددددد ا  ددددددد اهاليمدددددددياال ددددددداا ددددددد ان دددددددذاهددددددد اى الفى ددددددد اىدرال ددددددد ا اد ددددددد اىالةاى الفةدددددددا

%(ا ددددددد اى هددددددديىااى ددددددد ه ا تددددددد نف ا ددددددد اا75ألى نتتددددددد    ا اعددددددد   اا اهًددددددد اا ددددددد ان دددددددلالاا ا
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ى الفةدددددذا دددددذهب ادا  دددددىاا ل دددددىامالددددديىألااالرالبددددد ا ددددد  اى ب ددددد  ىاد دددددياى  دددددذهذ اردددددذىا  ً ددددد ام ثددددد ا
 ددددد لاهدددددل  اى  ددددداةا(االردددددى األيودددددف ادناا70ى ً دددددبىاى  البا دددددىان دددددبىال ددددد  اه يدددددذاالددددديا ا

الددددددياى   نددددددياىدااىال دددددد ااهضدددددد ا دددددد اىن دددددد له االددددددياى   نددددددياى لتيدددددد  اا دددددد اى  بدددددد لى ا
ى  تي  ددددددددىاه    نددددددددفاا بدددددددد اى  ددددددددذل االددددددددياى التك ددددددددياألى الدددددددد  ياألى نالبدددددددد إاألى ذىهال ددددددددىاأل تيهددددددددىا
ى عدددددب ةاألةددددد اى   دددددوا  ا  دددددال ذباى لتددددد  اهددددد اى لذى دددددىاةفىعدددددب اى   ددددد ا تبددددد اى تددددد   ا

 يددددد   ا  دددددي ب اى    دددددى األ ددددد اى يددددد   اى ندددددالبىاى الددددد ا  وددددد ا ددددد اةدددددف ب األي دددددال  لف ا 
متل  بددددددد اا ددددددد   األردددددددفااى يددددددد   ا تدددددددذاى الت لبددددددد ااددددددد اى  دددددددذ اى بنددددددديحاأل تبدددددددفباى  دددددددليا
ألى ًال  دددددىاه  الدددددذليياالدددددياهددددد إاى  بددددد لى ا بددددد ا لتددددد  اى الفةدددددذاةالددددديا ا ندددددب اادددددد   ب ا

ى  تددددد ا ل  ددددد ا   ندددددتف    اد اةدددددذألدااحاى ددددد يىةاهددددد اهددددد إاى  بددددد لى اهدددددلفياهددددد اااى ا
( اها دددددددددد اليا  ددددددددددالف ا12 اؤ2011هدددددددددد ا  اللددددددددددواى   دددددددددد   .ا ى  دددددددددديل ألحاألاددددددددددفىا ا

ىدالىا:اهًددددد ااىيدددددال   االددددديا  دددددالف ا  وددددد ن  باىدالىااأل كًددددداا التددددد أل ا  دددددو ااألا دددددال يا
اًددددددذاى لتدددددد  اى الفةددددددذه   ا دددددد ا تددددددضاى  دددددد يى   اى  التل ددددددىا  دالى دددددد  اى  الً عدددددد ىااألا

ى  تددددد اى الفةدددددذحامب ددددديا  فيدددددى ااألام  ددددد اى  فربدددددىا ل دددددلفا ا  د ددددد هىاد دددددياا ادالى ددددد  ا
د دددددددددديااة ا ددددددددددىاى بتددددددددددذا ثدددددددددد  :ادالىااى  ددددددددددفى  ادالىااى يددددددددددو   ادالىااى  ددددددددددد لة ادالىاا
ى ال ف ددددددددد اهددددددددد اى  وددددددددد  .ا  ددددددددد اا اهًددددددددد اا دددددددددتف   اهددددددددد ادالىااى  ً ف ددددددددد  اى ل فيدددددددددىا:ا
ى البددددد ا  اى الفى دددددل ىا ددددد ااهددددديىااى عدددددي  ااألاى التل  ددددد  اى نددددد ال ااددددد اى  ذلعددددد  .ألا  ا ددددد ا

ى تبدددددددد األ ت   ددددددددىاى  تلف دددددددد  :اهاةدددددددد ااًددددددددذاى  تدددددددد اى الفةددددددددذحا ددددددددتف   االدددددددديااة ددددددددا
  دددددددالف ا ت   دددددددىاى  تلف ددددددد   األهبددددددد اى  ددددددد     األى يددددددد   األى ف ددددددد ل األى ةدددددددذىد األىم ددددددد لا
 بددددددددد الى األلاى اهتددددددددد ا ً ددددددددد  ىا تب .ألا  ى ال ل ددددددددد األى التك ددددددددد :اى  تددددددددد اى الفةدددددددددذحا  دددددددددذا

  دددددددد  اى   ا ددددددددىا ددددددددتف ىاهدددددددد اا ل دددددددد  اى ال ل دددددددد األى التك دددددددد اعددددددددفى االدددددددديا  ددددددددالف اى  ت
ألى    ندددددى:امتك ددددد اى لتدددددياألى يدددددو  ... انيددددديىا ب  ًدددددىاى عدددددال     اى ً   دددددىاى  الكددددديل .ا
ألا دددددددد اى الي  ددددددددي:اهفىردددددددداا تددددددددضاى لتدددددددد  اى الفةددددددددذه  ا ددددددددتف   اهدددددددد ا تددددددددضاى ت ل دددددددد  ا
ى  هً ددددددددددىاألااألى اى التك دددددددددديا ثدددددددددد :اى  ل ددددددددددلىاألى اليم ددددددددددياألى النددددددددددً  األى الت دددددددددد  األى    لنددددددددددىا
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ايدددددد   ارذهددددددذ ا دددددد ااً  دددددديا التددددددذا .ا  دددددد ا ددددددذا  ددددددفباألاا دددددد  اى الالدددددد    األ دددددد   امي  دددددديا
ى  تددددددد ا دددددددبتضاى  دددددددلف    اى   و ن و دددددددىا ددددددد  اى عدددددددال     اى ً   دددددددىاى  الكددددددديل ااأل اا ا
ميمكدددددددد االددددددددياىعددددددددالث ل ااألامفظ دددددددد اا ل دددددددد  الهً ددددددددىا  ددددددددذا .ألا  اى ال ددددددددفي :ا ا  ددددددددال   ا
اى  تددددد ادنالددددد جاةوددددد ام دددددفي  االدددددياى هتددددد  األى ف ددددد ل األى ةدددددذىداألى يدددددفىهياألى يددددد  ؤاد 

هددددد اةددددد   اى الفةدددددذاى    تدددددى األهددددد ااةوددددد باا  بددددد ا ددددد امكدددددف اىن ب و دددددىا ال  دددددي ا  دددددذألا ا
ألا ددددددددددديا ت  دددددددددددىاالدددددددددددياأل دددددددددددال   ا  ددددددددددد  بى.ألا  ى  تيهىاألى ددددددددددد ى ي :اهلددددددددددديه اى لتددددددددددد  ا
ى الفةدددددذهف االددددديا دددددذل االدددددياى ال ددددد ي اى ددددد ى يألحا لندددددفل اى  دددددفى  اى كل ددددد   اى ن يددددد ذا

هبدددددددد اى  تًدددددددديااة  ندددددددد .ا    ددددددددي األى ألرددددددددا األ دددددددد   اى  ت  دددددددد  اى  ددددددددول ىا ل  دددددددد ا ددددددددذأل ا
ا(.153 اؤاا2000

هالنددددددددوا تددددددددضاالتدددددددد  اى الفةددددددددذا  ددددددددلف    اىنتت   ددددددددىاةدددددددد ا  ااالخصةةةةةةةائص السةةةةةةةلو ية: ▪
هددددًتو ال دددد اى  ددددلفااالدددديان ددددفإاى دددد ىم ا  نددددب اا  بدددد ا نددددذلادلادددد جا   دددديي  األهًدددد اا
 ا ددددد ام  ددددد اعدددددلفااى  تددددد اى الفةدددددذحا ًبددددد :اى فةدددددذ اى  دددددذهذ األادددددذباى عدددددال   ىا   ددددديي ا

ىااددددد اادددددذباى  دددددذل االدددددياهبددددد األىعدددددال ذىباى ل دددددىا  دددددو اعدددددل   األى ةالتددددد  ا ددددديألم  األى ً م دددددا
 تدددد   األ نددددفلايددددذهذاهدددد اى لمبدددد لاألى الفى دددد ا دددد اىآل دددديي  األ نددددفلايددددذهذاهدددد اى كددددابا
األاه دددددذى اى  دددددذل االدددددياى كددددداب األةددددد  ايدددددذهذاهددددد اى كدددددابااألاه دددددذى اى  دددددذل االدددددياى كددددداب ا

 ددددب ىاهدددد اى ل  ددددى األى الددددا ياهدددد ا ددددذلى األةدددد  ايددددذهذا ا  وًدددداادالىااعددددلباا حام  دددديى ا ا
أل  دددد   ا ت ًددددى األاة  ندددد ا ندددد ةياى الفةددددذا بدددد لى اا ا ددددىااألاه ل ددددىاهدددد ا تددددضاى  ددددذلى ا
 ثدددددددددد اى يي  دددددددددد   ااألاى  فعدددددددددد  يااألاى دددددددددد ى ي األى عددددددددددال ذىباا ددددددددددياى  ً عدددددددددديا   تدددددددددد ةا
ألى يددددد    األى لتددددديا  دددددو ا الكددددديلاألا ددددديا تالددددد ا األىعدددددال     األلاألاااهتددددد  اا ددددديا ً عدددددبىا

ىدالى  ددددددىاه لددددددذألا اندددددداا ا  دددددد  اى  ددددددفى ا دددددد اةف ددددددااأل ددددددذاهبدددددد   اهدددددد ا تددددددضا ل ث دددددديى ا
ى عدددددال     ا ددددد  ا ضددددد اهدددددذإاالدددددياالنددددداادلىاعددددد  ا دددددفم اا ا ددددد األيال ًددددديااألاهي ددددد اى دددددً ا
ل  األى   ددددددد االدددددددياالددددددديىناى  دددددددذىبااألاادددددددذباى  دددددددذال االدددددددياى   ددددددد ا ددددددد   اب األى ً ددددددد لا
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ف  األ لددددىاى    عدددد ىا   دددد ا ددددا اى  ىلددددذا ذلرددددىا ل ددددي األ لدددد اا ددددًب اهال  دددد أل ا   ك دددد األى   ددددا
   ددددددد اة   ددددددد االدددددددياى دددددددثللااألا  ددددددد لسا لددددددد اى  دددددددتيألى ظ هي األي دددددددفبا  ي ددددددد  ار ددددددد  ىا

%ا ددددددًب ا تدددددد نف ا دددددد ا25اييبددددددىا ثدددددد اى بدددددد اى   ددددددال يا ل  دددددد ااألاى ال ييدددددد ا   دددددد لىا  األا
ىد ددددد  ىا ًف ددددد  ا دددددي ااًدددددذاى للدددددفغ.ا ددددد   اى ال دددددلاا ايددددد   ا  دددددذا ا ثددددد اادددددذباى ي بدددددىا

فبا ال  ددددد افددددد ا نددددد فا  بددددد ار ادددددااد دددددياى  ددددد باألى  لدددددواأل  دددددذ اهددددد ام   ددددديا ا  دددددا األندددددا
ىلت لدددددددا ا   ددددددد اهدددددددل يان دددددددفإاى  ي ددددددد  اى دددددددي ضاى  الفى ددددددد اهددددددد اايهدددددددىاد ددددددد   اى ًدددددددفلاأل 

 American ا(p67,2002,أل   أل ددددددىاى ال  ددددددياهدددددد اى ل  ددددددىا ب دددددد ا دددددد  ا  دددددد   
Psychiatric Association.)ا

هًددددد اا   فادددددىا ددددد الاألااى تتددددد اىدنتت   دددددىا دددددذ ا تدددددضاى  تددددد ااالخصةةةةائص االنفعاليةةةةة: ▪
ى الفةددددذحا ثدددد ان ددددذاى   دددد ألنا دددد اى   دددد لاى  ا ا ددددى األ ددددذا  ددددتيا   دددد اياااة  ندددد ا دددد ا
ى يددددد   اا دددددياى ضددددد ل ااألا فى دددددوا ت ًدددددى ا ددددد  ا ذ دددددااى  دددددذل االدددددياهبددددد ا  ددددد اياىآل ددددديي ا

 ا ددددددد اةف دددددددا اه دددددددذا ضددددددد  ا ف دددددددف ايددددددد ذاا   دددددددا األ دددددددذاهالتددددددديضا ًف ددددددد  ا ددددددد اى بوددددددد 
ألى ندددددديى ااأل اعددددددلياألى دددددد  ااحاا اهًدددددد اام لبدددددد  ا  ىر دددددد  ا يمتتدددددد  ا ددددددذ ا تددددددضاى لتدددددد  ا

(ا  يبددددددياال دددددداااددددددذباى  ددددددذل االدددددديامكددددددفي ا  دددددد ايا23 اؤ2005ى الفةدددددذه  ا   دددددد ة ا
ألرذىن دددددىااألاى التل دددددديااًبددددد ام دددددد إاى يددددد   األى هدددددديىا اى  ددددددياى ددددد حا  ددددددليا دددددااهدددددد ا تددددددضا

ى  ااددددددضاى  ددددددذ ا دددددديةاى ددددددياسا دددددد اى ة دددددد  اال دددددد  اىنتت   ددددددىام دددددد إانت دددددداا نهدددددد ى اى دددددد 
ى  ددددددد ل .األادددددددذباى عدددددددال   ىا   دددددددياعدددددددفى اى لتددددددد  ااألى يىيدددددددذه  ا  ددددددد ا تدددددددفداىنذ  رددددددداا
ى  دددددل ا ددددد اا يىندددددااهددددد اى لتددددديااألاهددددد ار  اددددد  اى تنددددد اى ذلىعددددد  ا   ددددداا   دددددياال ددددداا
ى نتدددد ى األى ن فى .ألى   رددددىاد ددددياى ددددالتب األى يا  ددددىا دددد الددددينا دددد اهالت ادددد ا تبدددد  اهبددددفا ا

ى الت ال ددددددى األ ا ال  يىمبدددددد األ هددددددالتب ا  دددددد اياىآل دددددديي  ا  دددددد اانددددددااادددددد ر اهددددددذلااى  دددددد     ا
اددددددد اى لدددددددذ ااألاى عدددددددال يىلاهددددددد امت اددددددد امبددددددد ا  ا ددددددد اىآل ددددددديا  دددددددو الل تددددددد  األ اهال الددددددد ا
  بدددددد لى اى البدددددد ا األى  دددددد األى ت دددددد  .ألاهال  دددددد اى  تدددددد اى الفةددددددذحا دددددد   ا اندددددداا ا  ددددددال  يا
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  دددددذلاالددددديام فيددددد اى  دددددلفاا لتفىلدددددو ا  ددددد اهالتددددد لاال دددددااى   ددددد ل ىاى فرذىن دددددى ا نددددداا ا
  الً عددددديا ددددد اظدددددينااألا ف دددددواىرال ددددد ا  اهبدددددفاا ددددديا ددددد الاالددددديام   ددددد اى الك  ددددد ا ددددد  ا
عددددددلف  مااأل ً دددددد اى الفى دددددد اى رال دددددد ا اى فرددددددذىن األ دددددد ال دددددد اال  دددددد  الألمدددددد  األرددددددذىن ا
 ددددذ ا تددددضاى لتدددد  اى الفةددددذه  اا  بدددد ا دددد ا    دددديا ددددااأليودددديلإ.اهبددددفا ًددددذ لاألرددددذىن  اهدددد ا

ا  ل اى ال   ياه الم  ىان  لااى  ف  .اا   الألم ً ىاهف  ى األ ا

د اى الفةددددذاهددددفاى ن ددددفى االددددياى ددددًت األلهددددضاى  تدددد اى الت  دددد ا دددد ااأعةةةةراف أطفةةةةال التوحةةةةد:
ىآل ددددديي اعدددددفى  ااعددددديماااألا  ال تدددددااألاددددد ا ا ددددد ا ودددددف اىعدددددال فىل  ان   ددددد ا وددددديلىاألهددددد اى  ددددديا
ى ًت دددددد ا تيهفنددددددااالددددددياانددددددااى دددددد يىةاىنتتدددددد  يا ندددددد ياى لتدددددد  .األهددددددفااةددددددذاى دددددد يى   ا

ا(.13 اؤ1991 لفااألي و امل  ذاى    ىاه اى ً  لاى ال   ى ى  يل ألح ى 
د دددددد يىةاى الفى دددددد ا دددددد اى   ال دددددد ا  فيدددددد األا دددددديا  ددددددفحاأل  دددددد يىةاى الت ادددددد اىدرال دددددد ا ا .1

األ   يىةاى  ذل اىد ذىو ىاألى  ذل االياى ال   اا

دّ اى  تدددددد اهف ددددددذاعددددددل    ا تدددددد هي األا  بدددددد  ا امكددددددف اهًدددددد اا  دددددد   ا ددددددا اى   دددددد ااألااًددددددذا .2
 األيً ددددددفاهدددددد ىاى  تدددددد ار دددددد    األهكييدددددد ا نددددددفل الل ال ددددددىاعددددددل  ىاةالدددددديا لفاددددددااعدددددد اى ددددددف ا

ى ث ن ددددىااألاى ث  ثددددىا دددد اى ت ددددياادددد ا افافددددف ايددددببيىافدددد املددددذااه ددددا اى ادددديىضاهدددد اى يبددددفلا
 دددددد  ال  يى اى  ددددددلف  ىاى ندددددد  اى الدددددد بااألاى ندددددديى اى   ددددددال ياألندددددد الىا دددددد اميبددددددياى ادددددديىضا

ى اددددديىضاى ت ددددد ل اهالي ددددد اهددددد اا ددددد اى دددددف ا ااألا تدددددذاعددددد اى     دددددىا ددددد اى ت دددددياألظبدددددفل
ى دددددد يىةاى  بدددددد لى اى  تي  ددددددىاألى ل فيددددددىاألن ددددددذاى الفى دددددد ا دددددد اى   ال دددددد ا  د دددددد هىاد دددددديا

ا(.39 اؤ1992اذباى  ذل االياىد ذى األى الّ   ا ى     اا

ألهًدددددد ااى تذهددددددذا دددددد اى ادددددديىضاى الدددددد امفرددددددذاهدددددد اى  تدددددد اى الفةددددددذحاأل دددددد ااه بدددددد :اى يم  ددددددىا .3
ألادددددددذباى لتدددددددياى  الكددددددد لحاأل   أل دددددددىاى ال   دددددددي األى نتددددددد ى اى رال ددددددد ا األى   دددددددف اى الددددددد بااألا
ى  ي دددددىاى   ددددددال ي ا دددددذأل اهددددددذن األم  هدددددد اىآل ددددديي اةالدددددديا يًددددددفىاانددددداا ندددددد ةا   ندددددد   ا

  ددددددلب   األمددددددا ياى  ددددددفىسا ى ل دددددد األى ندددددد  اى الدددددد بااألاى ندددددديى اى ددددددذىل اى   ددددددال يا ددددددذأل ا
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ألى  ددددددد األى الددددددد ألد(األى  دددددددفناألادددددددذباى  دددددددفن األاًدددددددذا   أل دددددددىام   دددددددياى لتدددددددياى ً  ددددددد ااألا
ا(.67 اؤ2001مفر بااهننااهثفلا  ذ ا ى  يل ألحاألافىا اا

أليتدددد ن االتدددد  اى الفةددددذا دددد اى تذهددددذا دددد اى   ددددوا األ دددد ال دددد اى ندددديى األاددددذباى ًددددفبا دددد اا .4
هددددد اا ددددديا بوددددديا دددددذ اى كث ددددديا ددددد االتددددد  اى الددددد امتدددددذا ددددد ااا ددددد  اى الفةدددددذاى الددددد اميبددددديا

ى الفةدددددذ األ دددددذامكدددددف ا نددددد ف ىا ددددد  كث يا ددددد اى  ي دددددى.األ ددددد   انف ددددد  اى  ضدددددياألى نددددديى ا
ه   تدددددد اى الفةددددددذحامً نددددددااااألى اى ل ددددددىاألى التل دددددديااألا دددددديااهتدددددد ا لالتل ددددددياادددددد ااضددددددباااألا
 ال   دددددياا اىمدددددا.ا  ددددد ا   ددددد التددددد اى الفةدددددذا لتلدددددااهددددد اااألىمدددددااأل  اللك مدددددااى    دددددىا دددددااألا ا

 ددددفلا الً  ضددددىامّتلددددياادددد انت ددددب اهدددد االتدددد  اى الفةددددذ اهدددد  بتضا ددددًب ا  دددد نااى  ددددفنا ددددا
 دددددد اايدددددد   اا دددددديا دددددد ل ا نددددددف اى  فعدددددد  ي.ا  دددددد ا  ددددددتياى  تدددددد اى الفةددددددذحا دددددد ااددددددذبا
ى  ددددددفنا دددددد اايدددددد   ا  ددددددي األ التددددددذا  األا اى  ددددددفنا  ودددددد اى  دددددد  ي اال ددددددا األ كدددددد ااددددددذبا

 ددددد اى  دددددفنا ندددددتياى دددددال و ا  دددددا اهبددددد اهالتل دددددف ااددددد الييددددد اى  تددددد األ كددددد ا ا  ب دددددف ا
ةتيدددددفإاهددددد ا ف دددددوا  دددددي ا  ددددد اا ان دددددذاى ددددد ى ي األادددددذباى  دددددذل االدددددياى ال  ددددد املتددددديااأللىا

ا(.5 اؤ2004ه   ا ى   تالهي اا

أل  ددددد ا  ددددد لاد  ددددداا  ندددددفؤاااددددديىضاى الفةدددددذاهددددد اى ال   دددددىا دددددا اى  تددددد ا دددددذا ودددددف امتدددددفاا .5
الددددددديام   ددددددددىاعدددددددد للىااألايددددددددبااعدددددددد للىا لددددددد اظبددددددددفلاى  اىالض األهدددددددد ا   أل ددددددددىادا دددددددد  ا

 اى  تدددد  اه ددددذا ا وددددف ا ذ دددداا تيهددددىا ال ييدددد اهك دددداا الًدددد أل اى  دددد ى اى ال   ددددىاى نددددلبىاهيهضددددب
ى ندددددلياأل نف ددددد اى   ددددد اى كل ددددديا ًددددداا   دددددفبا يهضدددددا ا  ددددد اهدددددلاحاد دددددياعدددددف اى ال   دددددى ا
  ددددد اا التددددد اى الفةدددددذان  ددددد اهددددد اعدددددلف ا اه دددددذا ودددددف ان   ددددد اهددددد اا ىلدددددا اه التدددددفااالددددديا

تيىغ ا  دددددد اا انددددددف األىةددددددذا دددددد اى  دددددد ى األيدددددديهضا دددددد ااأل ال دددددد  األاًددددددذام   دددددديإاهلددددددذاا   عددددددالا
ا(.اا11Searel, 2004,Pن   ىاى   ى ا ذاملاحاد ياىد   ااى ذىل األى  الكيل 

أل تدددد اا ثدددديا دددد ا   دددد اهددددل  اى لتدددد  األهددددفا دددد ا  ودددد اا اهاةيددددااى فى ددددذى اهددددفااددددذبا ددددذل ا .6
ى  تدددد االددددياى مندددد  ا دددد اىآل دددديي ا  ددددو الل تدددد  األمنددددب اهدددد إاى   دددد  اا ثددددياأل ددددفة ا
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ىلىا دددددد ام ددددددذباا ددددددياى  تدددددد األيتدددددد ن اى تذهددددددا ذا ددددددًب ا دددددد ا ددددددتوااألاىنتددددددذىباى ل ددددددىا ددددددذهب األ 
ألردددددددذ اهننبددددددد امكدددددددف االددددددديايدددددددو اا دددددددفى ااذ  دددددددىاى  تًدددددددياألمياهدددددددذا دددددددبتضاى كل ددددددد   ا
أليالنددددددواةددددددذهثب ا  ددددددو اادددددد با تددددددذباى ف ددددددفااأل  لددددددفإا دددددد اى  تًددددددياأل انددددددااا دددددديا  لددددددف ا
ىرال  و دددددد .األيًيددددددياى  تدددددد اى  الفةددددددذا فى ذ دددددداا ف ددددددتب اايدددددد   ااألاااألى ام ددددددب اى   ردددددد  ا

ذ دددددااأل ا يبدددددياى  تددددد اى  الفةدددددذااحاندددددف ا ددددد ااندددددفى اى ال ددددديةااألاى  دددددفا ااألاى اىاى ع عددددد ىا 
ل  دددددىاى  ل ال دددددىا ددددد  اى  تددددد األألى ذ دددددا.األهددددد انتددددد اى ف ددددد اهالندددددواهدددددل  اى هددددديىاا ددددد ى ي ا

ا(.22ؤاا1999 فيىا ى يىألحاألة  ا 

 ثانيًا: معاناة أطفال التوحد
 ندددددد  ف ا ددددددد  الفةذ اامال ىهددددددذاى ضدددددد فلاى ًت دددددد ىاألى   ددددددذ ىاالددددددياى عددددددياى الدددددد ا ددددددذهب االتدددددد  

   لنددددددىا  دددددد امفىربددددددااى عددددددياى  ددددددي  ادلا   دددددد اهددددددل  اى لتدددددد  اادددددد ا اد ددددددياى الكدددددد لااعدددددد   يا
ألة ددددد ا لال ددددديلا ددددد اى   دددددفااأل  ددددد ال اى  ًددددد   األمالتدددددذاااندددددفى األايدددددو  اى ضددددد فلاى ًت ددددد ىاى الددددد ا
مال  ددددب اى عددددي اد اا اى  دددديلاهددددفاىلمب نبدددد االدددديا ددددذىلاى  دددد اىا ل ال  تددددىاألى ي   ددددىاى   لف ددددىا
الددددياا ً لبدددد  ا ضدددد   اعددددا الب اى   ددددذ ىاألى  تًفيددددى ا عدددد   اهدددد اظدددد اى يدددد هي اى الدددد امتددددينا
ال  دددددد  ا ددددددد»ى ال ف ت األمتًدددددد الالددددددالب اى ذىل ددددددىاهدددددد اى نال دددددد  ا دددددد ا ودددددد  اد دددددديا  ددددددي األودددددد  ا
 تي بدددددد اهدددددد ا  دددددد   اا دددددديا ب دددددددا ا ةال  ردددددد  األانددددددفى اىدا  دددددد  اى   اللتددددددى.ا الدددددددذى  ً ا ا

ا(.اا2007
 اا ددددددد ا  ددددددد ال اى  ًددددددد ل اهددددددد ااتلدددددددىا دددددددًب  ا  دددددددًتب ا ددددددد اه دددددددفناى  بددددددد  االدددددددياى لتددددددد 

ى عدددددددالي   ااألاى ًدددددددفب ا  ددددددد يى اد ددددددديايدددددددتفله اى   دددددددال يا ددددددد   ل اال ب .أل  ددددددد أل  ا ددددددديألجا
ا ًدددددد لب ا دددددد اى  ًدددددد  ا ام النددددددياالددددددياى ًبدددددد ل ا دددددد اد ا ث دددددديى ا ًبدددددد ا  ندددددد اافًدددددد  اعدددددد ا  ا

نددددددد ىلاى الددددددد اى ل ددددددد اى  الا ي .  ددددددد ا ضددددددد يه اى ل دددددددف اد ددددددديااربددددددد  ا  ددددددد اذ  ا ثددددددد ااربددددددد  اىد
منددددددذلامًل بدددددد  ا   دددددديااهددددددال اى  ددددددفىةااألاى ًفىهدددددد  اةالدددددديامددددددال و ا دددددد ال ددددددذاةي ددددددىاا ً لبدددددد  ا
أل دددددددًتب ا ددددددد امتدددددددييضاانت دددددددب ا ل  ي.ألهددددددد ىاى  ددددددد ام دددددددف ااافىلددددددد  ا  اى ربددددددد  امال لددددددديا
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   ىن ددددد  ا   دددددى ا كًدددددااى  ددددد اى  ثددددد  ا نف ددددد  اهددددد اى تالدددددي اى     ى.ه  الفةدددددذاهبدددددفا دددددتوا
ى  ي ددددددد ح.األهدددددددفاهال ددددددد ا ثافدددددددىاااددددددديىضا  دددددددذا  اهددددددد ان دددددددفاى دددددددذ  غااألاى  بددددددد لاى تندددددددل ا

 دددددتواى الت اددددد اى رال ددددد ا  األ دددددتواى الفى ددددد  األألردددددفااىهال   ددددد  األان ددددد لاعدددددلف  ىا   دددددذ ا
أل الكددددددديل .د اى   دددددددولىاى  ا  دددددددىاى الددددددد امال  دددددددب ااعدددددددياى لتددددددد  اى  نددددددد    ا دددددددد ى الفةذ( اهددددددد ا

 ًدددد   ا دددد اى   رددددىاد ددددياعددددو اهً عددددياظدددديألهب اى ًت دددد ىاألى   ددددذ ىاألى  هً ددددىت األ دددد ا يىهدددد اى 
نفىهددددددد األعدددددددا  األا دددددددفىةاألاأللى ا  ددددددد إ ا  دددددددياا امكدددددددف ا  فى دددددددت  ا ت ًدددددددى امً عدددددددياة  دددددددىا
ىدا  دددددددىااألانددددددددف اى الفةدددددددذاى  فرددددددددفاا دددددددذ اى  تدددددددد األاعدددددددب ةال بددددددددىاى لتددددددد  األى بدددددددد     ا دددددددد ا
ا دددد  ةاى ب دددد اهدددد اى  دددديألجا  تددددياه ا دددد اى  ًدددد   األ دددد ا تتلفندددداا دددد  اهيأل دددد   ا دددد ا نبدددد ا ا

   ا  دددددد اانبدددددد ا اهددددددذل ف اافى لب .ه   تدددددد ا دددددد اهددددددل   ا تددددددف ا دددددد اهلددددددذلااددددددًب ا دددددد امندددددديه
ةددددد  ا  ددددد  ا دددددفم  ااألاةي دددددىاهددددد اى  ددددد لج اهيادددددياهددددد اى  ددددديألجاهدددددفلى ا   ددددد هذ ا ددددد ا  نددددد  ا
 ددددد ااأل اا ا تددددد اانددددداا  دددددياا ا ودددددف ا  يىه دددددىااةدددددذاألهددددد ىاى الندددددينامتل ددددديااددددد اىنذه و دددددىا

 ا ددددد ااأل اهال ددددد ا بددددد اعدددددلفااى  تددددد  اه ددددد  ا تكدددددياهددددد ايددددد  ااألاهياددددديا  دددددا ا  دددددفبا دددددااهدددددفلى ا
ا(.اا2005متك ياه اى ًال للااألاى فياى  اليميااليامنيها.ا ى    ن  اا

 تاللددددياهفىردددداااهدددد   الألحاى ةال  ردددد  اى    ددددىاعل ددددلىا دددد اى ال ددددذ    اى ددددبتضا ًبدددد ا دددد احا
ألىآل ددددددددياادددددددد لت .ال  دددددددد امال دددددددد  اا تيدددددددد اهدددددددد إاى ال ددددددددذ   اهدددددددد اماف يهدددددددد االدددددددديااهدددددددد   الألحا

 لتددددد  اى  نددددد    ا   ددددد يىةاى الفةدددددذا بددددد اى ةال  رددددد  اى    دددددىا  دددددو ااددددد ب ا كددددد ااهددددد   اى
اه ف ب األم ذ  مب اى    ى.

ملّ  اى فى ذه انال  ىاى ال   ذاى  ل  ىاألى ال ام  ياد ياا التلب  ا ت ن ا  ادا  ىالفيلىاى  ذاا
ن  ىام ف ارذهذ اه اة  مب  ا   اهاليميااليال  ا  ام   ياه ان  ا ال  الب  اةالياهال اا

 اىآل   األى  ب  اى ال ا  ن ا ذهب ااةابا     اعت ذ األ  ال لىاا ال لب  اى  ت اى  ت د.األ    ا
 يل ي اااا  تلب املذا ااةا ب األا ً  مب ا  نب ا  ال ل التلب األ  ال للب االياليي ا  ي.

ا(.ا69 اؤا2008
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ل  دددد اهدددديىألااى فى ددددذى اىدة دددد سا   دددد ني األى دددد حا دددد ايددددانااىنبدددد ااى    ددددىاى  هً ددددىاى الدددد ا  ودددد ا
  وددددد ا ل لددددديى اى   الندددددّ  اا ا  ددددد اذألىاهددددد اى ال   ددددد ا ددددد اهددددد ىاا ام دددددال  ا  دددددو ااهضددددد  ا

ى  دددددتفلاألمفر بددددداا  دددددو اى  ددددد   األ ًدددددّ  .اهددددد ا تدددددضاى  ددددد   امك ددددد اى   دددددولىاى كلدددددي اهددددد ا
ا(.58 اؤاا2005ى ال   ذاى   لئ ا    ة اا

هتًددددذاه دددد اى  ل ددددياهدددد اى التدددديناالددددياى دددد يىةاى الفةددددذاهً ددددبااد ددددياعددددف امت  دددد األى دددد ا دددد ا
األاا ا تدددددضاى ت ةنددددد  اهالتددددديناالدددددياى  ددددد يىةاأليل دددددياى لدددددفباا لددددد اى فى دددددذه ا ددددد اى  تددددد  

الددددياى فى ددددذه  ا  دددد اهددددًتو ا ا دددديىلار دددد  ىام ددددّ  االددددياة دددد  اى فى ددددذه األالددددياة دددد  اى  تدددد .ا
اه إاى      االياى ت فب اا ب  اا  اىنال  لى ا كًب ا  لى  ام ذد.

ا  ددددددىاد اى دددددد يىةاى الفةددددددذاهدددددد اى  تدددددد ا  ددددددليا لفى ددددددذه ا  دددددد   اا ل  ددددددىا   ددددددى.اهدددددد إاى 
 ددددد  ا ددددد اى  دددددب اى التددددديناال بددددد األ ددددد اى دددددف ا  األنددددد الى ا ددددد اميبددددديااايى دددددب اهددددد اى ال ددددد  ذا
 لددددد اى  دددددبياى ثددددد   اا دددددي.اهدددددذ  اى فى دددددذى اهددددد ااألى دددددىا ددددد اى   ددددد اياى  الً  ضدددددى اهاة  نددددد  ا
 يًدددد  اا اهًدددد اايدددد    ا  ددددا األاة  ندددد  اا ددددي ا  دددد أل  اى ًدددد  انت دددد ب  اا ا دددد ايدددد  االدددديا دددد ا

ا(.اا2010هيىب.ا ةًت  اا
ام اهدددددد ىاى  ددددددتفلا     ان ًددددددىااًددددددذا  دددددد هذ التلبدددددد األهددددددفاهً ددددددفالل ال ددددددّ  ا ددددددذأل ااحا ليدددددديا ددددددا

 ل  ددددديا ددددد اى ً ة دددددىاى ي هييدددددى األاة  نددددد  ا  دددددفبا ت ددددد ايددددد  ا  بددددد ل اا   دددددىامدددددذ االددددديال ددددد  ا
 الف دددد  ا كدددد األ دددد اربددددىاا ددددي  ا   دددديااظبددددفلاىنت ى ددددااى رال دددد ا ا ضددددتب ال دددد اهدددد اة ددددي ا

 ددددذ اىآل دددد  ايددددتفلا فرددددفااادددداجا  دددد يا  ودددد اد اا ل  ددددى.األ دددد اى   دددد ل اى  دددد لتىااندددداا يدددد 
ألرددددذاا ا  دددد ا دددد اى   ددددد   .األهدددد اى ًب  ددددى ا  ددددذأل اىة  عدددددب اى  دددد   ا دددد   ل ايدددد  ا لدددددّيل ا
أليندددددب اى ب ددددداااددددد الاحاى   النددددد  اة ردددددىا  عدددددى.األهددددد اهددددد إاى فًددددد  ا ودددددف اى فى دددددذى ا دددددذا

 دددددددب .الددددددد هفىا ث ددددددديى ا ددددددد  اى  ددددددد األى  ددددددداسا  ددددددد ا دددددددذا  تددددددد ام لددددددد اى  ا  دددددددىا ددددددد  ا    ددددددد  اى 
ا(.118ؤاااا1991 ى  يل ألح ا

ا  بدددد  ا دددد ا   ددددياالددددياىآل دددد  ايددددتفلا ددددانب ا دددد ااأل اى تدددد   اهدددد اى فة ددددذأل اى دددد ه ا ددددذهب التدددد ا
هالندددددينا  دددددلف    ااييبدددددى ا كددددد ا تددددديهالب ا فردددددفااى تذهدددددذا ددددد اا ددددديه ا  ددددد ا   لدددددف انتددددد ا
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ى  ت نددددددد  امكدددددددف ا  ث  دددددددىاىدا فدددددددىاى تي ددددددديا بددددددد .اد اى  ال ددددددد  ا  آل ددددددد  اىآل ددددددديي ا ددددددد ا دددددددا ا
ى   ال دددددد  اى   ل ددددددىا لالفةددددددذا تاللدددددديااا دددددد  اا ل  ددددددّ  األا ل ددددددّ ا ت ددددددذى .اا ددددددب  ام ي ددددددىاى ت  ددددددىا
ى ت ل  دددددددىا ل تددددددد ا دددددددا اى  دددددددًفى اى أل ددددددديا ددددددد اة  مدددددددااا ددددددد اةدددددددذألف  األل ددددددد ا  تيهدددددددىامًددددددد   ا
ى ددددد يى   اى الفةدددددذا ا كًددددداا ددددد لى ا  دددددذد.األهًددددد امك ددددد ااه  دددددىاى ال ددددد  ذاى دددددذ   األى  بودددددي.ا

ا(.اا2003   ظى اا
 دددددفدار ليدددددىا لالتددددديناالددددديااعدددددب ةاةدددددذألداهددددد ىاى  ددددد يىةاهددددد ا ذى دددددىاة ددددد  األ ددددد الى ددددد اى با

ىدن دددد  األياةدددد ام ددددذبا  ددددال ياهدددد اهدددد إاى ذلىعدددد  .هلاحامتلدددد اىآل دددد  ا ا ًدددد لب اهدددد اى  ددددًفى ا
ى أل دددديا دددد اا ددددياى  تدددد اى  ندددد ةا   الفةددددذاد دددديا ثدددد  يمب اهدددد اى يا  ددددىاى  دددد  لىا ددددا اةالددددياد ا

ا.   ام  ألةاى  ت ا   ا ااألاا يا فرفااا ا ا
ألالددددياى دددديا ا دددد ا دددد اى نددددتف    ا يدددد اى  تدددد اى  تدددد دا ضددددتتااألة رالددددااد ددددياألى ذ دددداا ددددلفيى ا
الدددددديامتل بدددددد اى  ىلددددددذا ددددددا.اهدددددد ىاى لمبدددددد لا ددددددااى      مدددددداا  تدددددد اهالل ددددددياةبددددددّ  األاً  ددددددى.اه   تدددددد ا
اًدددددذ  ا  دددددفبا ددددداحام دددددّذباأل دددددفا  ددددد  اردددددّذى ا  دددددياا ا و هددددداا  اهددددد ىاى ال دددددذباى ددددد حارددددد  ا تًددددد  ا

ى  دددددلل ىا بددددد ىاى لمبددددد لامك ددددد اهددددد اادددددذباىا ددددد  ااهددددديىااى ت للدددددىاىآل ددددديي اا الدددددا يى .اا ددددد اىآلفددددد ل
ة بددددددددد ا ددددددددد اى يا  دددددددددىاألى  دددددددددي.اد الا  دددددددددىاى  تددددددددد اى  نددددددددد ةا   الفةدددددددددذا ال دددددددددفييا ب لىمددددددددداا

ا(.اا2002ألى عال ال  ا   ً  ل  اا ل ىا البىاألم البل اى كث يا  اى ف  .ا نني اا
  ف  دددددّ  ا  دددددال  ا .اى  ددددد اى فة دددددذا تاللددددديا   لندددددى ا يا  دددددىاى لتددددد  اى  ل ت ددددد  اىآل ددددديي اا دددددا ا

هدددددفامًيددددد  اردددددذأل الألم ًددددد ا  ودددددف ا كددددد اهددددديااهددددد اى ت للدددددىاننددددد يا ددددد اىهال ددددد باى فى دددددذه .اد ا
رل ددددىا ندددد ي ا ًالي ددددىا دددد اى فى ددددذه اهف  ددددّ  ااهضدددد ا دددد ارل دددد  ا  ف ددددىا كًبدددد اا دددديا ًالي ددددى.ا
 ا  ددددددياالددددددياى فى ددددددذه اا اهً ددددددفىاانت ددددددب اهدددددد ارددددددذىأل ا فىا ددددددذه  اهبدددددد ا  الدددددد رف ا ليىةددددددىا

ت دددددذى ااددددد ا ا دددددىاى ت للدددددىا  التيددددد  ا  ندددددالب ا ددددد اى ف ددددد .األ  ا ددددد  اىهال ددددد  ب ا  ندددددفلى اه ددددد ا ا
االياى  ت اى  ت د اهل ا  ذحال  انتت  االياى عي ا و .

د اى ددددددد يىةاى الفةدددددددذا دددددددذ اى لتددددددد  ا  وددددددد اا ا  دددددددلياة  دددددددا ا  ا دددددددّ  اف ددددددد ا االدددددددياى فى دددددددذه ا
ى فددددددددد د ااألاى ًفىهددددددددد  ااألاا   دددددددددىاد اةدددددددددذداىمدددددددددانا ددددددددد األى اى  ً   دددددددددى ااألاى  ا ددددددددد  ااألا
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 فةدددد  اى  دددد ل األهودددد ى.األي الدددد جاى ددددبتضا دددد اهددددل  اى لتدددد  اا ددددياى  ددددذل   االددددياىعددددال ذىبا
ى  يةددددد ضاد ددددديام   ددددديا  دددددال يا ل تددددد ل األى  تددددد  االدددددياني هدددددىاى  ددددديييا  دددددو ااىلددددد .اىاال ددددد اى ا
الدددددياا ددددد اى فى دددددذه األ  دددددالف ا  دددددفل اة  دددددىاى  تددددد ا ددددد اىدا  دددددى ا  وددددد اا ا  ندددددلفىاالددددديا

ا(.اا2005 ذا اى     ا  اى  وف ى.ا  ذه  اانف ا  اى
د اى   ددددددد  اى رال  و دددددددىا  عدددددددي ام  ددددددد اد دددددددياى ال  دددددددذا    تددددددد اى  تددددددد د ا نف ددددددد  اى  نددددددد ةا
   ددددد يىةاى الفةدددددذ.األاًدددددذ  ا ودددددف اعدددددلفااى  تددددد ا  ا ددددد   اهننددددداا ددددد اى ندددددتياى  ددددد اا ي  دددددىا

 اامتالًدددددد ا    تدددددد ا  دددددد ا  لددددددياى فى ددددددذه االدددددديااددددددذباى  ددددددذل االددددددياى  دددددديألجاعددددددفيى .امفرددددددذاهًددددددا
 تددددددددضاى    فادددددددد  اى الدددددددد ا ددددددددذهب ا يندددددددد  لا يا  ددددددددىاى  تدددددددد ا دددددددد   ً  .اىلىا دددددددد امفرددددددددذاهدددددددد إا
ى    اددددد   اهننددددداا  وددددد اا ام دددددياااهكددددد لارذهدددددذ ا لالكدددددي ا ددددد ا لددددد ا تدددددضاى هددددديىااى  بال ددددد  .ا

ا2015ه دددددد ا  ندددددد ا دددددديى لاى يا  ددددددىاى     ددددددىاد ااهكدددددد لىان م ددددددىا دددددد ا بدددددد الى اهيا ددددددى.ا هددددددفن ا
ا(.483ؤ

 ندددددد ةا   الفةددددددذا ال ادددددديا ث ددددددي ااًددددددذا يألردددددداا دددددد اى  ًدددددد  ا دددددد اا  بدددددد  ا دددددد ا  ددددددلياى  تدددددد اى 
اعددددديما.األاالدددددياهدددددل  اى لتددددد  ا اهلدددددذألاالددددد ب ااحااا ددددد  اىدا  دددددىاى لذن دددددى األ  امندددددينا
هددددد ىاى  تددددد ا  يى دددددىاىاال دددددذاى دددددبتضاا اهددددد ىاى  تددددد ا» تددددديلاى الدددددذ   ت.اهًددددد اا ددددد اىآل ددددد  ا ددددد ا

اهال ًياى  يألجا  التلب اى  ت داةالياه اى ت  اى   التى.
اردددد اهدددد ىاى  تدددد األ دددد ااهدددديىااى ت للددددى ا  ددددياالددددياىآل دددد  اا ا ضدددد  فىاالدددديا  دددد ايه األ دددد ا

ألا ا  يردددددفىا ددددد اى  تددددد ا دددددذلاىد وددددد   ا ال ددددد هل  ام دددددذه ا تدددددضاى  ددددد هل  ا ددددد اى  ددددد ّل .اد ا
متلدددددد  اى لتدددددد  اعددددددلف    اى  دددددد   اى ت  ددددددىاى دددددد حاهلددددددذااهدددددد اعدددددد ا بوددددددي ا  دددددد اذا ث دددددديى اهدددددد ا

  دددددددىا الفىردددددددذاى دددددددفا اى تددددددد باألى ددددددداّلتب اى فى ددددددد اى ال ل دددددد ا ددددددد اةدددددددذألداى   ددددددد   اى ع عددددددد ى ا ا
    دددددددىاى  نددددددد    ا   الفةدددددددذاألى ددددددد حا  دددددددبذامً   ددددددد  ا  دددددددال يا ددددددد  ااهددددددديىااى   ال ددددددد .ا ى ددددددديىألح ا

ا(.اا1999ألة  ا اا
هيادددددديا تيدددددد اىآل دددددد  اهدددددد اا اهيل ددددددفىالتددددددا ا  ددددددي ا   ددددددى اىلىا دددددد  اى  تدددددد اى أل ا ندددددد    ا

لدددددياا ثددددديا ددددد التددددد ا نددددد ةا   الفةدددددذ.ا بددددد ىاهفردددددذاىآل اعدددددليا تدددددذباى    لهدددددىاألةندددددف ب اا
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   الفةددددددذا دددددد   اهددددددال اى الا ددددددذا دددددد اا اى ددددددد  ىاى  تدددددد اى أل ا   الفةددددددذا دددددد امكدددددد ا  ددددددا ىار ً دددددددى.ا
األيالت  االياى فى ذه اا ا  يلألىا   ه ا   االب لاى    ل اى  يمب ىا ب األ اعيه .

 تضدددد ا لدددد اى دددد ألىج األاًددددذالدددديااى  دددديه  ااعدددد لىاةددددف امفىرددددذاى دددد يىةاى الفةددددذاهدددد اى ت للددددىا
ى  الف تدددددددىا    ندددددددف االددددددديالتددددددد ا نددددددد ةا   الفةدددددددذ اا امكدددددددف اهًددددددد اايدددددددت   ىاألى   ددددددد ليا

ا   ر  ىا و ا يىةىاه ا  ا  اهالتل ا  ةال    اىنال   ا»ى الفةذت.
 تدددددددضاى  ددددددد لةا  يي دددددددىا  ا دددددددىاا ددددددديا ًدددددددّ    اة دددددددااانبددددددد ا تاللددددددديأل األ  عدددددددو اهالندددددددينا

ى  تدددد اى  تدددد دااا ددددىاعددددلل ىامددددلفياالدددديا ددددد اى عددددي  ا الً عدددد  اى  ا  ددددىا ددددا ار  دددد اى عددددديا
 دددددااىعدددددالثً  ا دددددذهب ااهددددديىاا تددددد نف ا ددددد اىا  ددددد  اعدددددفى اهددددد اى    ددددديااألاهددددد اى    ددددد  األل  ددددد ا

نددددااهددددفا دددد ان دددد اى  دددد  ى األي ف ددددفىاهل ددددف ا دددد  لفباالدددديااةددددذاى فى ددددذه اا دددديا ًال دددديا لت للددددىا ا
 ًلددددد اى  تددددد األ   أل دددددىاادددددذبال يالددددداا بددددد ااألاى   ددددد ل ىا  دددددلألنب  ااألاى  ددددديألجا تدددددا ااألاةالددددديا

اى  ي ل .
ألي يددددذا دددد اى عددددي اا ا تددددضاى  دددد لةا ندددديأل االددددياا اى  تدددد اعددددل  األا ا دددد ا ددددااهددددفاردددديى ا

 ا ثدددددد ااددددددذبامتبدددددد األى ذ دددددداا  ددددددلف   مااألى الت  دددددد ا تدددددداا  ددددددو ا الدددددد  األى الندددددديناى  ً عددددددياهددددددا
هدددددد إاى مب  دددددد  اهددددددفاى ال لدددددد ا   بددددددذأل األى  و ددددددى ا  ددددددذ   اى  تلف دددددد  األلىهضدددددد  اى  ددددددفضاهدددددد ا
ردددددذى ا ال لددددد ا ًدددددا.ادلىا ددددد اهفردددددذااحاةددددد ا  دددددي اهددددداا  ددددديا  ددددد اى الفى ددددد ا تبددددد األ كددددد ا

ا1999ى  يددددد لى ا  لف دددددىا ددددد اهدددددل  اى  ددددد لةاأل دددددفا  دددددو ا ل ددددد ان دددددلّ   .ا ى ددددديىألح ااألة ددددد ا اا
ا(.

تددددد  اى  نددددد    ا   الفةدددددذا   اللدددددوايدددددذ اةددددد   اداددددد  الب اى  الت ألمدددددىا ا  وددددد اى  ددددد با دددددا اى ل
  ددددو األىعدددد ا  وددددًب اىةدددديىلام ددددذباالددددياةددددذاعددددفى  األيتاللددددياى ال ددددذباهدددد اى الفةددددذان ددددل   ا   دددداا
ا ام   ددددد اىعدددددال ا  ىاى الددددد  ا ايددددد  ؤا ددددد     ا تاللددددديادن ددددد لى ا ل ددددديى .األالددددديا  ددددد  اى لتددددد  ا

ذال يدددددددىام  دددددددّ ا  ددددددد  اهددددددد اة  دددددددىاى  نددددددد    ا    ددددددد يىةاى  ددددددد ااا اهال  لدددددددفىاى  ددددددد  ااًدددددددا
التلب ا  ً  ا ذاىرال لاا يىناا  اى  ن    ا   الفةذايفل  ا ل يى ا  اى ال ذب.



 

 

 

21 
 

 

اًدددددذ  اهدددددال ام ددددد  ذاى  تددددد ا ل دددددي اى أل دددددي اهال ًددددديار  ددددد اىآل ددددد  ا دددددا ا ودددددف التلبددددد األىةدددددذى ا
 ددددد ااأل  ددددد اى ددددد ه ا دددددذهب امًلدددددلار دددددذا   ال  ددددد  ا كددددد اى ذلىعددددد  األى ب دددددفدااظبدددددي ا دددددا اادددددذاى ا

 دددد اهددددل  اى لتدددد  ا ا   نددددف ا دددد   .األهدددد إاألىةددددذ اا ددددي ا دددد اى ال ددددذ   اى نددددالبىاا ل دددديى ا
اى ال ا ا ذاا ا  ياال ب اىآل   .

د ا دددد ااددددذباى ت لددددذ اد دددد اىاى ف دددد اهدددد ا ددددفباىآل دددد  ا نت ددددب ا  دددد اةندددد ا  تلبدددد .األى النددددينا
ى لًددددّ  اهددددفاى  دددد االيي ددددىاهددددال و اه بدددد اى ددددًب ا دددد اى الدددد  ا  ددددت ا ا ددددذلاىد ودددد   ا ب دددد ا  ندددد ا
ة  الدددددداا ددددددالبى.ا  دددددد ا  ددددددياالدددددديا  دددددد  اى لتدددددد  اى دددددد ه امال  ددددددّ اةدددددد  الب ا  ددددددو ااهضدددددد اا ا
هيىادددددفىايدددددتفلااأل  ددددد اىآل ددددد  ا ال ًدددددياى الت  ددددد ا تبددددد ا ددددد ا ف ددددد اى هضدددددل ى.ا الدددددذاى  ت ددددد ا ا

ا(.اا2001
هتًددددددددذ  ا ولدددددددديا دددددددد ا دددددددد اى لتدددددددد  الألحاى  دددددددد   اى  ال  ددددددددًىاألى  دددددددد   اى نددددددددالبى ا نددددددددب ا

لتدددددد  اى  ندددددد  ف ا نا  ددددددىاةدددددد ا اعدددددد تال ذأل اىاال دددددد اى اى ال ددددددذحا   ً ددددددبىا هدددددد   ب اا لددددددي اه  
م  دددددّ  االدددددياا ددددديه ال لدددددىاة ددددد مب  االددددديا ددددداناى لتددددد  اى  نددددد    ا نا  دددددىا   لدددددىا ال  دددددّ ا
 دددد لل اهبدددد ا  ددددال  تف اى الدددد  ا  عددددال ا  ىا كدددد ا دددد ا ت ندددد  ا ندددد ةبىا لً دددد لاى دددد حا  ف ددددف ا

 للب اى  ددددددد  ضا دددددددااأل ددددددد   اهالي ددددددد ا لددددددد ا  ددددددد  اى لتددددددد  الألحاىدا  ددددددد  اى  ددددددد ا اةدددددددف ا  دددددددالا
ألى  التلدددددد االددددددياىعددددددال يىليىا  دددددد لب ا  دددددد نلب .األى   ددددددفى اى ت ل ددددددىاى الدددددد ا  ودددددد اا ا  ددددددفبا بدددددد ا
ىآل دددددددد  اهدددددددد اا اهالا ددددددددذألىا دددددددد اا اى  تدددددددد اعدددددددد  ييا  ددددددددذ   اىرال  و ددددددددىا  ل ددددددددى األا اهددددددددال ا
ى ب ددددداااددددد اعدددددو ا ً عددددديا بددددد  األاددددد اى   دددددفل اى  ت دددددذ اةدددددف ا دددددذ اىدلىا األى ث دددددىاى   لف دددددىا

اى عي اى   ا ى.ااألى  ً عبىاد و ن   
د ام  ع اى عي ا تاللياا  ا ااع ع   ا يه األم ي اا ل ىامي  ىاى  ت ا ً  ا.ا  اى  ب امت احا فبا
  ا  اى فى ذه اىآل ي اة اا ارذأل ا  اى  فضاه ارذى اةف اعف امي  ىارّيى ا  ا  فبا ااا

ى  حا  فا ى ت للىا ه ا ى فلىف ىا ى تفى  ا ةف ا ى  فىلا علف    .ا ى الت ه ااى  ت ا  ا لألاا اليا با
ا(Wehman, T. 1998) ألى عالت  لا ب  األ ا وف اى بذنا ًااهفاى لفباألى  ذى .
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عل دددددلىاى ل ددددد   اى  لل دددددىاألملددددد اى  ددددد باى تي تدددددىامتاللدددددياى ال  نددددد  ا دددددالب  اةالدددددياالددددديا دددددليالألحا
ىد  دددد  اى  ددددفح ا كدددد اى  دددد  ي االددددياى بددددذأل األى الدددد ىباى   ددددلأل  ىاا دددديا ت ددددذارددددّذى  اهت ل ددددىا ددددب ا

ألاددددددذباى ال ددددددي ا    ضدددددديامنددددددب اا دددددديى ا  دددددد يى ا دددددد ا دددددديأللاى دددددد   .اد ااا ددددددىاى ت للددددددىااى ددددددًت 
ى   دددددذ ا بددددد ا ياألاهددددد اىد  ددددد   االدددددياعدددددلفااى  تددددد ار ل دددددّ  ا  ااحالتددددد ا  وددددد اا ا ندددددب ا
عددددت ذى األ الت ألندددد  اىلىاا لدددد اى عددددي ا ددددفم ي األىةددددذ .اا ضدددد  ا دددد اى  ددددفلاى  ب ددددىا ل دددد  ي االددددديا

 دددددىااىل دددددىا ددددد ا دددددا امار ددددد اى فى دددددذه اى  ددددداناا ددددد با ال لبددددد  اعدددددلفااى  تددددد اى ندددددالبىالييا
 (.اا2001ى  ت األليةاا تذال  ا  ًب  ىاى ً  شاى ت ل ا ننتيىاه  ااًا.ا نني اا

هً اا    ا وف التلب اى  ت داعلب  اه اى اليى ب اا ثيا  ا تضب اى بتض األ        اهً اا  ا
اا اى   لةا  ا ااى عيم   ااااىآل   ا   ا وف التلب اهفاعليامتي ب ا  لياىا  الا.ا   اذ

ألى  ال نن  األى الب ا اه الا هالب اه اى  يى  اى الاه ل ى األى  ذىلساأل ذ ىا ن   اى الفةذا  اا
ى يىيذه  ا لب ام  ه اه ام ل  اى بف ا   اى ت للال  .الألااى تك هىا ب ااأللا ل ياا ض  اهت   ا ث ياا

ه   ا   هي امنيه  االت  ب ا   ض  اا  اى  فلاى ال ا تتلب اى لت  امكف ا ض وى األالياى 
ا(Schopler,V. 1992) ألم ًيامكذلاى رفى اى     ىا    ت .ا

ألا  بددددد  ا ددددد ا ودددددف اهًددددد ااا ددددد لةا  ث  دددددىاى  ل دددددااى  ت دددددذ.اه دددددثا  اى ردددددذىااهددددد ااهضددددد ا ندددددذلا
 ل  دددددد اذ اى   دددددد ىاألى  تًفيددددددى ا  دددددد اهدددددد ال دددددد اى  ضدددددد نى.ا  ودددددد ا بددددددل  اى رددددددذىااا اهال التددددددفىا

 ددددد اى  تددددد اى  نددددد ةا   الفةدددددذ األهددددد اليي دددددىا ددددد األ ددددد  اىنت ى دددددااى رال ددددد ا اا تا دددددىا   دددددى
هال وًددددف ا دددد اى الفى دددد ا تددددااأل ددددذامفىرددددااا للددددىا ددددذهب التدددد ا دددد اةدددد  اآل ددددياىةال دددد  اد دددد  الاا
   ددددد يىةاى الفةدددددذا كددددد األى ذ ددددداااددددد هلف ااددددد ال ددددد ااألاانبددددد اا ددددديالىالددددد  اهددددد ا فىربدددددىال ددددد ا

ةدددددذ اهدددددن اةي دددددب ا    دددددلى األى عالت ددددد لاى ةال ددددد  .اد ا ددددد  اى فى دددددذى ا ا تيهددددد  ا ددددد اهدددددفاى الفا
عدددددد وف اا دددددد لب اهدددددد اد  دددددد ااى   دددددد اذ  ا       دددددد اهددددددن اىآل دددددد  اى   دددددديالىالدددددد  ا  فىربددددددىاهدددددد ىا
ى ةال ددددد   اهددددداايددددد  ا  وددددد اا لدددددااا دددددياى ناليددددد لاةالدددددياهدددددذل فىاا اهًددددد اا  دددددولىاةا ا دددددىا

 .Wetherby, Aمفىرددداالتلبددد األ تدددذه ا  ف دددفىا   ب ددداااددد ا  ددد اذ اهددد املددد اى ل يدددى 
and Woods, J. 2003)ا
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د اى الفةدددددذا  لددددد ا ددددد فل ا ل دددددي االدددددياى تددددد لا  ااأسةةةةةبان معانةةةةةاة أسةةةةةرة أطفةةةةةال التوحةةةةةد:
  دددددو ا ا  وددددد ا   لنالددددداا ددددد اى  ددددد يى   اى  دددددي  األهًددددد ااادددددذ ااعدددددب ةاأللى ال ددددد ا ًبددددد :ا

ا(.اا2001 الذهللا اا
ا ددددددفضاأل ددددددب   ىاى التدددددديناد ددددددياى الفةددددددذ:اا  بدددددد ا دددددد ا وددددددف ا دددددد اى نددددددتياى التدددددديناد دددددديا .1

هبدددددفا  يي دددددىا ددددد اا دددددديا يلددددد ا   لندددددىا ددددد اى لتدددددد  اى ددددد ه ا تددددد نف ا ددددد اى  ددددددل ااى الفةدددددذ 
اى ذ  ا ا ثا  ااأل  الال ىااىأل  ااألااحاا  ار ذح.

ى م  هدددددد  اى  ددددددلل ىا دددددد اى     دددددد  :انيددددددي اى     دددددد  اى الدددددد ا  ددددددتيا بدددددد اىآل دددددد  ا ددددددانب ا .2
اان لفىالتا ا ت   االياى يا ا  اا اه إاى ًيي ا ذا ا نياا ب اىآل   .

تفلا ددددديهضاى  ًددددد  ا   ددددد  :ا  دددددتياىآل ددددد  ا دددددانب ا يهف دددددف ا ددددد ا لددددد اا ًددددد لب الألحاى  دددددا .3
ى الفةددددددذا  دددددد ا  لدددددد ايددددددتفلىااى ل دددددد  ا ددددددذهب  ا دددددد  ت يا دددددد اماا ددددددىالعدددددد  الب ان ددددددفه األاددددددذبا
ى التددددديناد دددددياألعددددد لىاىمنددددد  امالددددد اا ًددددد  ه  األ ب ا دددددىاالتددددد  ب اى  دددددتفلا     بدددددىاألى  ًددددد  ا

ا ًب األ ب .

ذااددددددد لت األر دددددددذحا ل ددددددديا ددددددد ا دددددددا اى تً  دددددددىا    تددددددد اى  ت نددددددد  األىدربددددددد ا:اهً دددددددااربدددددددا .4
ى الفةددددذح األ   ددددىا اندددداا الدددد  اهدددد اادددد   ا دددد انندددد اةالددددياىآل اد دددديا  دددد اد ال دددد ها اهلدددداا

 ا2011ة ردددددددد  ا اهددددددددال و اهددددددددفا دددددددد اىدهندددددددد ااألى التل دددددددديااًبدددددددد .ا ىد دددددددد باألى  فى ددددددددذإ ا
ا(16ؤ

 ثالثًا: حيوية االتصال بين المدرسة واألسرة
 درسة وأسرة الطفل المتوحد: مضمون حيوية اإلتصال بين الم

:اهددددددفادةددددددذ اى  بدددددد لى اى الدددددد ا وال ددددددلب اى تددددددياا   دددددداا وددددددف ا دددددد ال ىاالددددددياحيويةةةةةةة اإلتصةةةةةةال
ا  يي دددددددى ا ضددددددد  ا بددددددد ااّ ا ا تددددددد    ااألار بدددددددفل  مف ددددددد  ااهكددددددد لإاألالىلدددددددااأللعددددددد للااد ددددددديايددددددد ذ 
  الًددددد اى  ددددد ذاى   دددددالبذنا  ددددد ا  ف ددددداااألا تلددددديااًدددددا األهدددددفاا ثددددديا ددددد ا  دددددياامبددددد ا العددددد ل ا
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؛اهبدددددفاهددددديمب ا دددد  تفىلواألى ًفى ددددد اى الددددد ام ددددد ا لددددواهددددد إاى يعددددد ل  ا  د ددددد هىاد ددددديا دددد  اى هددددديىا
األ  دددددد    األاّ ا تبدددددد ا دددددد ا دددددد ا  ف دددددداا األى دددددد    ددددددذل اى  دددددد ذاالدددددديان دددددد اهدددددد إاى يعدددددد ل ا  ددددددو  

ا(.39 اؤ2015ى   ذاى      األي تيإا اّناا  ال  ا ااأليتب ا  ا  ف ا. اة فنا اا
ى   دددد   اى   ددددال يا دددد ااأل  دددد  اى  ددددفل اا دددد اى  بدددد ا ل ذلعدددد  اة ًبدددد ا لدددد انددددف ا دددد اى الفى دددد 

هال دددددد أللاى تا ددددددىاى ال ل ذ ددددددىاى الدددددد امال دددددد ا  دددددد اى  اهدددددد  األا ددددددب اى  ًدددددد  األامالبدددددد ا ددددددياألاه ا
ى ذلىعددددد األةددددد ا  ددددد  لب لاه  ت ل دددددىاى التل   دددددىاى التل  دددددىام الددددد جا ددددد اى    ددددد اى دددددفا ا اه  دددددىا

 اى تنددددد ااألاى التددددد أل األاميددددد هياى  بدددددفااألاا ا كددددد ا ًددددد ااأللاهددددد باهددددد اة ددددد  اى  التل ددددد  ااى دددددا
هدددددد اى ل دددددد  األاى هدددددد ا دددددد ال دددددد اا اى مندددددد  األاى الفى دددددد ا  ددددددوا اى  ددددددل  اى فة ددددددذا الك  دددددد ا
هدددد إاى األىل اهددددنلىا دددد م اىعددددال ا اهدددد إاى ًندددد ل اى الدددد اعددددً ذ ب اهدددد اهدددد ىاى   دددد  ا ي  دددد ام ددددفلا

ا(.69 اؤاا2008 ذهً اىدة  سا     لأل  ىام  إاالت  ً .ا يل ي اا
 ة وأسرة أطفال التوحد: أهمية حيوية االتصال بين المدرس 

اه  دددددىاى الفى ددددد ا ددددد  اى  تل ددددد  األاعدددددياى لتددددد  الألحاى الفةدددددذا:امبدددددذناا ل دددددىاى الفى ددددد ا ددددد  ا
ى  تل ددددد  األاعدددددياى لتددددد  الألحاى ددددد يىةال ددددد اى الفةدددددذاد ددددديامً ددددد  اى  دددددفىلاألمتت لددددداا  دددددًب ا
 دددد اارددددد اى ف دددددف اد دددديان ددددد لاى ال ددددد  امت دددد االددددديام دددددب  اا ل ددددىالا  دددددىاى لتددددد  اى الفةدددددذه  ا

ذلعددددددىاأل  لربدددددد ا األمددددددفه ياى  ال لبدددددد  اى ال ددددددىا بدددددد ا اى  ددددددياى دددددد حاهددددددلفيا  ددددددو ااى دددددد اى  
د  دددد   اهدددد ام  دددد  اة دددد  اى لتدددد  الألحال دددد اى الفةددددذاألاعدددديه ا.األ ددددذال دددديا دددد ا دددد ا  ددددفاا
ا   دددددددف األايىنلدددددددفااألهدددددددفىلاااهدددددددذىناى الفى ددددددد ا ددددددد  ااعدددددددياى لتددددددد  الألحاى ددددددد يىةال ددددددد ا

ا(.اا2001ى الفةذاألى  تل   اه اىآلم ا:ا الذهللا اا
 دددددددد  اى ددددددددالتل ا ددددددددذ اى لتدددددددد  اى الفةددددددددذه  ا اهالل ددددددددذاى تذهددددددددذا دددددددد اى ذلىعدددددددد  األى ب ددددددددفدام ا .1

ى الي فيدددددىاالدددددياألردددددفاااا دددددىاد     دددددىا ددددد  ا  ددددد ل ىااأل  ددددد  اى  دددددفلاأل  دددددالفي  ام نددددد  ا
اى  لبىاألىم  ه مب األعلف   مب ا.
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  ددددد اذ اى  ذلعدددددىاهددددد اةددددد اى كث ددددديا ددددد اى   دددددوا اى  التل دددددىا    دددددىاى لتددددد  اى الفةدددددذه  ا .2
األ    ىاةلب ا.

الي ا اه ال ىاى ليى لاى    ىاى ال ام ذ ب اى  ذلعىا  لت  اى الفةذه  ا.اا .3

ى ندددددد  امفر بدددددد  األاهكدددددد لا تل دددددد اى لتدددددد  الألحاى دددددد يىةال دددددد اى الفةددددددذاد دددددديااأل  دددددد  ا .4
ا.ى  فلا    اهالتل ا التل االت  ب ا

م ددددددذ  اى  تلف دددددد  اى ك   ددددددىاةددددددف اة ردددددد  اى  تدددددد ا األيددددددو ادا  الدددددداا األليي ددددددىا  دددددد اذ اا .5
  تل  اى لت  الألحاى  يىةال  اى الفةذا  ا ل ااأل    اى  فلا.

  ددددد نذ ااأل  ددددد  اى  دددددفلا ل ذلعدددددىاهددددد ام   ددددد ااهدددددذىهب اى الي فيدددددىا.ا ال  ددددد  اى الفى ددددد ا ددددد  اا .6
تدددد ا ث دددديا دددد اى بدددد ةث  االدددديااعددددياى لتدددد  الألحاى دددد يىةال دددد اى الفةددددذاأل تل دددد ب ا:اىما

ا اهًدددددد اا ث دددددديى ا دددددد اى  ددددددفىر اى الدددددد ام ددددددواةدددددد لاااأل اةددددددذألداا ل دددددد  امفى دددددد اه الددددددىا
- ددددد  ااعدددددياى لتددددد  الألحاى ددددد يىةال ددددد اى الفةدددددذاأل تل ددددد ب ا األمدددددلفياهددددد إاى  دددددفىر ا

ا2002الدددددياليهددددد اا ل دددددىاى الفى ددددد ا اى  تل ددددد  األاأل  ددددد  اى  دددددفلا(ا.ا نندددددي ااا-عدددددلل  
التلددددددد ا األ  ددددددد  اى  دددددددفلا   تفى ددددددد اى ث    دددددددىاألى رال  و دددددددىا ا(.أل ددددددد اهددددددد إاى  ال  ددددددد  ا ددددددد اها

ألى يدددددديألناىد ندددددد ا ىا األم ددددددذ   اى ت دددددد ا ددددددف  اى  دددددديا األى ت دددددديا  دددددد اى اى ددددددفا األ لددددددىا
 لددددددي اى  تل دددددد  ا اه  ددددددىاى   دددددد ل ىاألى التدددددد أل ا تددددددذا دددددد ااهدددددد اى  تف دددددد  اى الدددددد ام ددددددذا دددددد ا

 اى الي فيدددددددىاى الفى دددددد األى التددددددد أل ا ددددددد  اى  تلددددددد األىآل ددددددد  ا.ا  دددددد ا  لددددددد ا ددددددد األ دددددددف اى  دددددددذ  
الددددياهددددل  اى لتدددد  ا  ددددو ا ب يددددياأل  دددد ام ددددذلاىديدددد ل اد  ددددااا اا-عددددلب  ا-  عددددي األيددددلفيا

 تدددددددضااأل  ددددددد  اى  دددددددفلا اهل ًدددددددف ا وتددددددد   اا ل دددددددىاى الفى ددددددد ا ددددددد اى  تل ددددددد  ا اهبددددددد ا دددددددذا
  ددددددتيأل ا دددددد   فنا دددددد اى  الن  دددددد   ا  ددددددلياى  بدددددد لى اى الدددددد ا  اللكفنبدددددد األ ددددددذاهًالدددددد  ب ا

ن  ددددد   ا فهدددد ا دددد األ ددددتب ا    بدددد ا ااألاا اهدددددال اى  دددد اهدددد ا ددددف ااحايدددد  اا دددد باى  الا
ىمبدددد  ب ا   الت  دددد ا دددد اى  تدددد ا  يي ددددىاا دددديا ً عددددبىا ا  دددد اا ا لددددىاى ال   ددددىاى يىرتددددىاى الدددد ا
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  دددددددذ ب ا  دددددددذ فاى  دددددددذ   ا أل  ددددددد  اى  دددددددفلاألادددددددذباىهال ددددددد با  دددددددذ  اى  دددددددذ   ا    ال  تدددددددىا
م دددددددددددب ا  دددددددددددو ااألا دددددددددددال ياهددددددددددد امت  ددددددددددد ا  ددددددددددد   اى الفى ددددددددددد ا ددددددددددد  ااأل  ددددددددددد  اى  ددددددددددددفلا

 (.اا2001   نني ااألى  تل 

أل ددددد اربدددددىاف ن دددددىاهًيدددددياا ددددد  اى لتددددد  الألحاى ددددد يىةال ددددد اى الفةدددددذاد دددددياا ا ددددد ااهددددد ا
 ال  ددددددددد  اى الفى ددددددددد ا ددددددددد اى  تل ددددددددد  األى  نددددددددد ل   اهدددددددددالل ذا تدددددددددذبا ال دددددددددىاى  ددددددددد   ا
ألى أل ددددددد  اى الددددددد امًتددددددد اه بددددددد اى لددددددديى لاى الذليل دددددددىا ااألامت دددددددذاه بددددددد اى رال  اددددددد  األى ن ددددددد ىا

ى الفى دددددد ا دددددد ا  ددددددذ  اى يا  ددددددىا  ددددددلياى  لدددددديى ااى  ددددددي األ تضددددددب اماللددددددذاالالددددددالب اهدددددد 
ى  دددد   ىاا ددددياىد     ددددىا تبدددد ا ا  دددد اا اهًدددد اا تال ددددذى اعدددد لذى ا دددد  ا تددددضااأل  دددد  اى  ددددفلا
 دددددا اى لددددديى لاألى ن ددددد ىا امللددددد اة رددددد مب اى رال  و دددددىاألى نتت   دددددىا األ امت دددددذاهددددد ام دددددفلا

ا(ا.Gerlach,E. 2003 p11 ت لهب األ ب لىمب ا ا 
 يىةددددىا ا دددد باى  بً دددد  ا ال ذهددددذاة ردددد مب األة ردددد  االتدددد  ب اا دددد ا دددد األربددددىاهبدددد ا ا  ددددتيأل ا  

نيددددددياى  تلدددددد اهددددددن ا ال  دددددد  اى الفى دددددد األى التدددددد أل ا دددددد ااأل  دددددد  اا ددددددفلاى لتدددددد  الألحاى دددددد يىةا
ل دددد اى الفةدددددذامتدددددفاا ااال دددد اا دددددا اىآل ددددد  ا اهيالددددف اهددددد اى   ددددد ل ىاهدددد امتلددددد  االتددددد  ب الألحا

 ددددددلأل  ىاى  ذلعددددددىاألى  تل دددددد  ا ا  دددددد اا اى دددددد يىةال دددددد اى الفةددددددذا  ً ادددددد مب ا ددددددا امتلدددددد  ب ا 
 تيددددد ا  ددددد  اى لتددددد  الألحاى ددددد يىةال ددددد اى الفةدددددذا تال ددددديأل اد دددددياى  بددددد لى اى ال دددددىا دددددفنب ا

ا(.اا2001  اهالل فىاى الذلي اى البا تب اى ت ل ىاى الي فيىا الذاى  ت  ا اا
 متطلبات حيوية االتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد: 

مكددددددف اى يعدددددد  ىاى الدددددد اهييددددددذاى  دددددد ذاد ندددددد  ب ا ل الل دددددد ااى ف ددددددفااألى  الندددددد ل:ا  ددددددياا  .1
ا    ى األى  ى ااق  ى األ  الني  .

ىاأل ال  يدددددد  ا دددددد تب ا دددددد ا .2 ى عددددددال   اى   ددددددذاألى تبدددددد :ا  ددددددياا ا وددددددف اى  الل دددددد ا  ددددددال ت  ار ددددددذ 
ى. امت    اى يع  ىاأليت يه ار ذ 
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ى دددددد    اى تدددددد لت :ا  ددددددياا ا وددددددف ا وددددددف اى  ددددددالكل ا دددددد ال ىاالددددددياى ف ددددددف اد ددددددياافىلددددددوا .3
ا  األى الاف ياال ب .ى  الل

ا2005ى كتددددد   اى  ىم دددددى:ا  دددددياا اهدددددل  اى  دددددالكل ا  ذلىمدددددااالددددديام   ددددد ااهذىهدددددا.ا  دددددذه  ا .4
ا(.

اى ث ىا   ًت :ا  ياا اهث اى  الكل ا ًت اا  ت لاق  ىاى يع  ىاى ال اهيعلب . .5

اى ةاليىب:ا  ياا ام اليباى يع  ىاق  اى  الل  األالىلااألاهك لإ. .6

   دددددذاهددددد امت يددددد اى منددددد  اى تتددددد  ا  ددددد امالضددددد ًاا ددددد ا  دددددىاى   دددددذاى   دددددذ :ام ددددد اذا  دددددىاى .7
اد    ى األمت   ياألرااألمفى  ا نيح.

ىنال دددددد  اى فعدددددد لىاى ندددددد   ىا امندددددد  :املتددددددياى فعدددددد لىاى الدددددد اهددددددال االيهدددددد اى منددددددد  ااألل ىا .8
ا ل ي ىاه اهت   الا األم  ذاامبت  ا ل   ىاألاأل فيىاى يع  ىاألألربىانيياى   الل .

نددددددد  االددددددديا دددددددااى  ددددددد نل   ا ددددددد ىا  دددددددياالدددددددديام دددددددذ  اى  اةيددددددد  :ا تال دددددددذان ددددددد ااى ما .9
ا ى  ددددددد ذاا اهالل دددددددياى يعددددددد ل األي دددددددذبا اةي مدددددددااال بددددددد  ا  يبددددددديا   دددددددياألربدددددددىانيدددددددي 

ا(.ا2003  اللتىاا األربىانييإ.ا   ظى ااا

 مشكالت حيوية اإلتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد: 
 أوال :المشكالت التي تتعلق بأولياء األمور :  
اعي ا.ى ف  اى   احاى    ا   -1

ايتفلااأل    اى  فلا    فنااًذامفى لب ا  اى  تل   ا.ا -2

 ىن    ااأل    اى  فلاه اى ت  ا   ا اهال  اى     ا ب ا  ال  تىاالت  ب ا.ا -3
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يتفلااأل    اا فلاى لت  الألحاى  يىةال  اى الفةذا  دةيىجااًذام ذفب ا  اى  تل   اا -4
 .ا

اذباى الً  ااأل    اى  فلا ت ال ىاى ليى لاى   ذ ىا لت  ب ا.ا ى  يل ألحاألى   ذ ااا -5
 (.ا55 اؤااا1998

 ثانيا : المشكالت التي تتعلق بالمعلمين :  
ااذبام ذهياى  تل   ا لف  اى رال  ا األى   احاألى ًت  ا تل اى تب اا -1

ا اى  ذلعىا.ى ض  اى فى  االياى  تل   انال  ىاى ا   اى  تيأل ىاال ب ااى اا -2

 هال  لاى  تل   اد ياى ع   ياى  ذهثىااًذاى الفى  ا  ااأل    اى  فلاا -3

 ىن    اى  تل   ا   ت ل ىاى التل   ىاالياة  ةاى الفى  ا  ااأل    اى  فلا.ا -4

اذبام ذهياى  تل   ا لذأللاى  حا  اى   و اا ا  ذ اااأل    اى  فلا    اذ االت  ب ا -5
 (.ا483ؤاا2015 هفن ا

 مشكالت التي تتعلق بالمدرسة : ثالثا : ال 
ااذباى الً  اداىل اى  ذلعىا اه  ىاى الفى  ا  ااأل    اى  فلا.ا -1

ام ل  اداىل اى  ذلعىا ه  ىااأللاى الفى  ا  ااأل    اى  فلاه اا ل ىاىم  لاى  يىلا. -2

 ىهال  باىداىل اى  ذلع ىا    فلاىداىليىاالياة  ةاى الفى  ا  ااأل    اى  فلا.ا -3

  اى ال ام للب اى  ذلعىا  ااأل    اى  فلا   اهلفياالياا ل ىاى الفى  ا.ا ثي اى  لب  -4

 م فناداىل اى  ذلعىا  اى      انال  ىاى الفى  ا  ااأل    اه اا ل ىاىم  لاى  يىلا.ا -5

اىهال  باىداىل اى  ذلع ىا    فلاىداىليىاالياة  ةاى الفى  ا  ااأل    اى  فلا.ا -6
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ا  ااأل    اى  فلا   اهلفياالياا ل ىاى الفى  ا.اا ثي اى  لب  اى ال ام للب اى  ذلعى -7

ا(.ااا2010م فناداىل اى  ذلعىا  اى      انال  ىاى الفى  ا  ااأل    اى  فلا.ا ةًت  اا -8

اذبامفهياىد و ن   اى   ا ىا ل ذلعىا  اار اد   ىاى رال  ا  ا  ااأل    اا ياى لت  اا -9
الألحال  اى الفةذاا

 لعديد من اإلجراءات التي يجب اتخاذها ، منها : وللتغلب على هذه المعيقات فهناك ا
االياى  تل اا ا وف اا ثيا ب  ىاأل لي اه اى الت   ا  ااأل    اى  فلا.ا .1

ى تا ىا   اداىل اى  ذلعىاألى  تل   ا  اربىاألاأل    اى  فلا  اربىااى ت  االيامفف  اا .2
اف ن ىا.ا  اار ا

اىعال ا الاحااأل    اى  فلا   أل   اى ال امً علب ا  اى   ىاى رال  ا  ا.ااا .3

امتت  اى  فىن  األى ني ىاى ال امت  االيام ب  اا ل ىاى الفى  ا  ااأل    اى  فلا.ا .4

 ااا2010ى الفى  ا  ااأل    اى  فلاا ى  يل ألحاأل يىق   اامذليياى  تل   االيا ب لى اا .5
ا(.ا46ؤ

ا(.ااا2007لي ا األا ااأل    اى  فلا اه  ىاى الفى  ا  اى  تل   األى  ذلعىا.ا ى    ي ااااا .6

ام    اى وب  اا اى  تل   ادم ةىاى     ا ب ا لالفى  ا  ااأل    اى  فلا.ااا .7

ا.ااCorbier ,J. (2004 p13) ىم  لاى  يىلا.د ً  ااأل    اى  فلا اه  ىااألله اه اا ل ىا .8

ىعال ذىباى فع ل األى ع   ياى  ذهثىاه اى الفى  ا  اى  فلا ض   األ فااى يع ل اى ال اا .9
امن اد  ب ا.اا
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ما   اى  فىلااى   ا ىاى ك   ىا  اار ادريى اىرال  ا  ااألليىا  ااأل    اى  فلاااا .10
ا(.ا116 اؤاا2004 ى      ا

 الحيوي بين المدرسة وأسرة الطالب المتوحد:  وسائل استمرارية اإلتصال 
ااذباى الي   االيا  ا  هفاعلل ا اىآل   ا  لف ا تيهىا  ا   ذاا ً  ه اهتلا. .1

اى  االياىمن  ااىل ا األ    اى  فلاعفى ااًذاىد ت    ااألاى ً  ة  .ا .2

ااييااى  اةاه اا ل ىاى الفى  ا  اىآل   اه   اهًتو اد     االياا ل ىاى التل ا.ا .3

اىعال ذبامكًف فر  اى التل  ادييىاااأل    اى  فلاه اى ن  ىاى  ذلع ى.ا .4

ىعالت   اى يع ل اى  كاليألن ىاألاى ًن ىا ذ اى  و     اى ب م  ىا لالفى  ا تب ا  يي ىاا .5
اا ل ىاألاه اى  الً أل ا   ً بىا ل    .ا

اى  ليا ًب اد ذى اى ياحاه ا تضاى  فلاى  ب ىا ذ ا ً   الب األا   ا الب .ا .6

ا أل ا تب ا ال    ااهذىنا  الي ىاألام  أللا تضاى نتف   اى ال امت  ا   لاى  التل ا.اى الت .7

 (.اا2008الع  اااف ا ب ا ل ضفلاي ن  اد ياى نوا الياا و ال  .ا ى    ي ا .8

 
 الدراسات السابقة: 

 ندددددد الاى   ددددددوا اى ًت دددددد ىاى رال  و ددددددىاا(2021بيةةةةةةاف منةةةةةةار . سةةةةةةايل حةةةةةةدة وحيةةةةةةدة  
ا1ى تددددذاا11 دددد األربددددىانيددددياى  بدددد  ا  لددددىاى  ييددددذاى   لددددذا ددددذ ااعددددياى لتدددد  اى الفةددددذه  ا

مبدددددذناى ذلىعدددددىاى     دددددىاد دددددياى التددددديناالددددديا  اللدددددواى   دددددوا اى الددددد امفىرببددددد ااعدددددياالتددددد  ا
ا  ددددد  ا يىه دددددىا  لتددددد  اى  نددددد    ا   ددددد اى الفةدددددذ.األ  ر  دددددىاا50ى الفةدددددذ األارييددددد االدددددياا ًدددددىا

لىربددددد اهددددد ا  ددددد أللامالتلددددد االددددديااعددددد لىاى ذلىعدددددىامددددد اى اال ددددد ااالدددددياى  دددددًبلاى ف دددددت  امددددد اىا
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  ت نددددد  اى عددددديا ددددد ا  دددددوا ا  اللتدددددى:اى   دددددوا اى ًت ددددد ى اى   دددددوا اى   ا دددددى ا  دددددوا ا
 يمب ددددددىا تدددددداجاى  تدددددد اى الفةددددددذحاألى الكتدددددد ا ددددددا ا ددددددتف ىاى ال دددددد  ذ اى   ددددددوا اى ت لل ددددددى ا
ى   دددددوا اى رال  و دددددى.األمف دددددل اهددددد إاى ذلىعدددددىاد ددددديا   فادددددىا ددددد اى ًالددددد للاملددددد  اا اا ثددددديا

لف  ىاى الدددددددد ام ددددددددليا دددددددد فل  ا  هدددددددد اهدددددددد ا  ددددددددوا اى الفى دددددددد اى لتيدددددددد اى   ددددددددوا اى  ددددددددا
ألى رال دددد ا امل بدددد اى ً   دددددىاألى  ددددلفااى تددددذألىن  اا ددددد ا   ً ددددبىا ًفو ددددىاة ددددد  اى  بدددد  اهال  دددددي ا
 دددددددذلر  ا الت ألمدددددددىاألاالدددددددلبّ ا تددددددد ن  ا ددددددد اى لهددددددد داألى التددددددديارددددددديى الا  دددددددىاى  تددددددد األ ا  دددددددذ ا

م ددددددد االددددددد بّ ادلا ا  دددددددذ اى   دددددددد اذ ااى ف ددددددد اى كددددددد ه ا ليىةدددددددى األهددددددد ىا ّ ا  هدددددددىاى   دددددددلأل  ى
 ندددددتف ىام  ددددد اعدددددلف    اى  تددددد اى  يمب دددددىا ددددداايىضاى الفةدددددذ.األال ددددداا لنددددد اى ذلىعدددددىاى ددددديا

ا يألل اى الً   ا   ا  اللواى ب    األى    ا  ا ال ذ  ا  هىاى    اذ ا بل  اى عي
ىم  هددددددد  اى  تل ددددددد  اةدددددددف اا دددددددلاالتددددددد  اى الفةدددددددذاهددددددد اى  دددددددذىلساا(2019نةةةةةةةوري عةةةةةةةوالي 

ىاى ت ا دددددىاالىعدددددىا  ذىن دددددىا دددددبتضاى الدددددذىل   اى  لتدددددىالعددددد  ىا  ر دددددال يار  تدددددىاليددددد  اىد الذىل دددددا
ا يدددددفلاى  لتدددددىامبدددددذناالىعدددددالً اى     دددددىاد دددددياى التددددديناالدددددياىم  هددددد  اى  تل ددددد  اةدددددف اا دددددلا
التددددددد  اى الفةدددددددذاهددددددد اى  ددددددددذىلساىى لالذىل دددددددىاى ت ا دددددددىاهددددددد ا ذهًددددددددىاى  لتدددددددى األ ددددددد الل تدددددددىاهدددددددد ىا

 اى ال   ددددددىاى  ددددددً  اى  لددددددي  اى  لهدددددد اى ذلىعدددددد  اىدم  ه   دددددد   اعددددددلل اى دددددد حا تدددددد  ا ل ال  دددددديى
ى ال ندددددذاى ذلىعددددد  امل ددددد اى الكدددددفي األى الددددد ل ياةدددددف الألحاىى  ال  رددددد  اى    دددددى األ دددددذا دددددذل ا

 تل دددددددددد  ا  عددددددددددال ذىباى  ددددددددددًبلاى ف ددددددددددت ا اا9 تل ددددددددددىاألاا61 تلدددددددددد اا70ا ًددددددددددىاى ذلىعددددددددددىاةا
ا تدددددددد ااىرال دددددددد ا  اا3 ًددددددددذاألاا58أل ال   دددددددد ااهددددددددذىناى ذلىعددددددددىاىعددددددددالتً ا  عددددددددالب نىامكفندددددددد ا دددددددد ا

 ا   ا  تف ددددد  اا ددددددلاالتددددد  اى الفةدددددذ اة دددددداارددددد   االىعدددددالً ا  م  هدددددد  اى     دددددىا ً ددددددبىاا دددددا
% دددددددذ اى  تل ددددددد  اةدددددددف اا دددددددلاالتددددددد  اى الفةدددددددذاهددددددد اى  دددددددذىلساىى لالذىل دددددددىاى ت ا دددددددى اا06.62

ألألرددددددفااهدددددديألدا بدددددد إاىدم  هدددددد  االددددددياا تدددددد ااىدعددددددالب نى اد اا اهدددددد إاىدم  هدددددد  ا دددددد امالددددددافيا
اددددددذباألرددددددفااهدددددديألدااى ددددددىادةندددددد ل  ااًددددددذا  ددددددالف اا  ال  دددددديى اى ذلىعددددددىاألايدددددد ل اى ًالدددددد للاد ددددددي

امبت ا ل ال  يى اى    فل .اا05.0ى ذ  ىا
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 تف دددد  اى الفى دددد ا دددد  اى  تل دددد  األاأل  دددد  اا ددددفلاى لتدددد  اا(2016القحطةةةةاني، محمةةةةد علةةةةي 
لألحاى دددددد يىةال دددددد اى الفةددددددذ اى   لددددددىاى الي فيددددددىاى ذأل  ددددددىاى  ال ننددددددىااىلعدددددد   ا لذلىعدددددد  ا

    ددددددىاد دددددديا   أل ددددددىام ذهددددددذاى  تف دددددد  اى الدددددد امددددددلفياألهددددددذه اى ذلىعددددددىاى ا5,ا 5ألى   دددددد دا ددددددل
هددددد اا ل دددددىاى الفى ددددد ا ددددد  ااعدددددياأل تل ددددد اى لتددددد  الألحاى ددددد يىةال ددددد اى الفةدددددذا ددددد األربدددددىا
نيدددددياى  تل ددددد  اهددددد ا ذهًدددددىاى يي  دددددىا     لكدددددىاى تي  دددددىاى  دددددتفا ى.اىعدددددال ذ  اهددددد إاى ذلىعدددددىا

لتددددد  اى  دددددًبلاى ف دددددت اى   ددددد ي.األمكدددددف ا  ال ددددد اى ذلىعدددددىا ددددد ار  ددددد ا تل ددددد األ تل ددددد  اى 
لألحاى دددددد يىةال دددددد اى الفةددددددذا  ت هددددددذاأل دددددديى لاى اليي ددددددىاى    ددددددىاهدددددد ا ذهًددددددىاى ييدددددد ض اهدددددد ا

(ا تل دددددد  األ تل ددددددى.األ ال   دددددد ااهددددددذىناى ذلىعددددددىا دددددد با117ةدددددد  امكفندددددد اا ًددددددىاى ذلىعددددددىا دددددد ا 
ى ب ةددددداا لًددددد  اىعدددددالب نىا لك دددددوااددددد ا تف ددددد  اى الفى ددددد ا ددددد  ااعدددددياى لتددددد  الأل اى ددددد يىةا

(اوبدددددددد ل امدددددددد امنددددددددً تب ا دددددددد  افافددددددددىا42 دددددددد ا ل دددددددد اى الفةددددددددذاأل تل دددددددد ب  األمكفندددددددد اى اى ا
(اوبددددد ل األى  تف ددددد  اى الددددديا15  ددددد   اهددددد :اى  تف ددددد  اى الددددد امالتلددددد ا األ  ددددد  اى  دددددفلا فى ددددد ا 

(ا13(اوبدددددددد ل  األى  تف دددددددد  اى الدددددددديامالتلدددددددد ا    ذلعددددددددىا فى دددددددد ا 14مالتلدددددددد ا دددددددد   تل   ا فى دددددددد ا 
ى لتدددددد  اوبدددددد ل .اظبي اى ًالدددددد للامب ن دددددد  اهدددددد ا  ددددددالف ا تف دددددد  اى الفى دددددد ا دددددد  ااأل  دددددد  اا ددددددفلا

لألحاى دددددددد يىةال دددددددد اى الفةددددددددذاأل ت ل دددددددد ب اهدددددددد اى   دددددددد   اى ثافددددددددى.اميىألةدددددددد ا الفعدددددددد   ا
الردددددد  اى ت ًددددددىاالددددددياا تدددددد ااى عددددددالب نىا دددددد  اى  الفعدددددد ىاألى  يمتتددددددى.اة دددددداا  ندددددد اى  ال  دددددد  ا
هددددد اا ل دددددىاى الفى ددددد ا   لندددددىا ى  التل دددددىا األ  ددددد  اى  دددددفلاألى  ذلعدددددىاهددددد اا ثدددددياى  ال  ددددد  امددددد ف يىا 

د دددددياادددددذباألردددددفااهددددديألدالى ا-ا ضددددد  اا–  تل   .األايددددد ل اى ًالددددد للا ددددد اى  ال  ددددد  اى  التل دددددىا ددددد 
ا  دددددىادةنددددد ل ىا ددددد  ا الفعددددد   االرددددد  اا ًدددددااى ذلىعدددددىاالدددددياى   ددددد   اى ثافددددداا اعدددددالب نىا
 ى  تف دددددد  اى الدددددديامالتلدددددد ا دددددد   تل    األى  تف دددددد  اى الدددددديامالتلدددددد ا    ذلعددددددى األى  تف دددددد  اى الدددددد ا

ألى لدددددددددذه اى الي دددددددددفح األى دددددددددذأللى اامالتلددددددددد ا األ  ددددددددد  اى  دددددددددفل(امتددددددددد  ا  ال  ددددددددديى اردددددددددً اى  تلددددددددد  
ى الذليل ددددددىاى الدددددد امل  هددددددد اى  تلدددددد  اهدددددد اةددددددد  اايدددددد لى اى ًالدددددد للاد دددددددياألرددددددفااهدددددديألدالى اا  دددددددىا
دةنددددددد ل ىاهددددددد ا الفعددددددد   اى  تف ددددددد  اى الددددددد امالتلددددددد ا ددددددد   تل   األى  تف ددددددد  امتددددددد  ا  ال  ددددددديا
ى  لهدددد اى دددددذلىس ا نددددد   اة لدددددىاالرددددىاى   ر دددددال ي.األهددددد ا دددددف اى ًالدددد للاى الددددد امف دددددل اد  بددددد ا
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ه ددددددددذااأل ددددددددياى ب ةدددددددداا التت دددددددد ااأللا  ددددددد   اىآل دددددددد  اهدددددددد ا ت هددددددددذاأل دددددددديى لاى ددددددددذ لااى ذلىعدددددددى
  لتدددد  الألحاى الفةدددددذ األمتتددددد ااأللهددددد اهددددد األمفو ددددىااأل  ددددد  اا دددددفلاى الا  ددددد الألحاى الفةدددددذا اه  دددددىا

اى من  ا  اى  ذلعى األى  تل   .
متدددددد ن ا ًبدددددد ااعدددددددي اى   دددددد   اى رال  و ددددددىاى الدددددد اا(2016السةةةةةةايل، حمةةةةةةال محمةةةةةةد عمةةةةةةر 

ذه  ا    هيدددددىاردددددذ اىليألةدددددىا ذحاالىعدددددىاىفًفريى  دددددىاالددددديااعدددددياى لتددددد  اى الفةدددددّ ى  تددددد اى الفةدددددّ
ا الددددفلىإا دددد ار  تددددىاى  لدددد االددددذاى ت يدددد األهددددذه اى ذلىعددددىاد ددددياى ك ددددواادددد اى ال ي ددددىاى  ت يددددىا
ذا األ   دددددىا  دددددذباى يا  دددددىاألاددددد ا ا ددددد ا   عدددددياى الددددد ا دددددذهب التددددد ا تددددد ن ا ددددد اى ددددد يىةاى الفةدددددّ

 األ دددددددد   ا تيهددددددددىاى ك   ددددددددىاى الدددددددد ام ددددددددال   ا دددددددد ا ا بدددددددد اى عددددددددي اى الك دددددددد ا دددددددد امكددددددددف اى با
 ال لبددددددد  ا يىةددددددد اى ً دددددددفاى   اللتدددددددىا ل تددددددد ا األ ددددددد امنددددددد ةباا ددددددد ا  ددددددد   ا األى ك دددددددوااددددددد ا
ى تفى ددددددد اى رال  و دددددددىا األى  النددددددد ا ىاى الددددددد امدددددددلاحاد ددددددديام  عددددددد اى عدددددددي ا األى عددددددداليىم     ا

عددددديحا األا  ددددديى اى التددددديناالدددددياافدددددياى الددددد امالبتبددددد اى عدددددي اةالددددديامت دددددذاى الدددددفىل اد دددددياى ًيددددد باى 
ى  ال  دددددديى اى ذ  فريى  ددددددىا دددددد اعدددددد اى  ددددددفى ا األ  ددددددالف اى التلدددددد  ا الل تددددددىاا دددددد اى با ااددددددذاا
اهددددديىااى عدددددي ا األادددددذااى لتددددد  اى الفّة دددددذه اهددددد اى عدددددي ا.األلب ددددد اى ذلىعدددددىاهددددد ا ذهًدددددىاردددددذ ا ا

ااعدددددي ا دددددذهب التددددد االدددددياى  ددددد ا تددددد ن ا ددددد ال ددددد ا20أل ددددد  اادددددذاا تدددددياى ا  ال ددددد اى ت ًدددددىا
ذا األي  ددددددد اهددددددد ا ًددددددد  اى عدددددددي ا ااحا ددددددد اهدددددددال ادهذىادددددددااهددددددد ا لع دددددددىادهفىل دددددددىااى ل دددددددى.ا ى الفةدددددددّ
ألىعددددددال ذ  اى ب ةثددددددىاى ت ًددددددىاى ت ذ ددددددىا  ال دددددد لاةدددددد   اى ذلىعددددددىا األم ذهددددددذاة  بدددددد ا ا التدددددد احا
ا دددددددفةاالىعدددددددىاى    دددددددىا ددددددد ان ة دددددددىاى ًدددددددف األى ت دددددددياألى   دددددددالفي  اى رال  و دددددددىاألى  النددددددد ا ىا

 دددددد اا ا ددددددف ا ندددددد لذاهدددددد إاى  دددددد   ا  اللتددددددىاأل الًفاددددددىا األى التل   ددددددىاى   اللتددددددىا اهضددددددا ا
 ددددد اة ددددداا:اى  ل  دددددىاى ث    دددددىا األى التلددددد  ا األى  بًدددددىا األى دددددذ  ا امال ددددد   اد دددددياةدددددذا ل ددددديا ددددد ا
 نددددد لذا  ال ددددد اردددددذ اةالددددددياهال دددددًياأل ددددد امت   ددددد ا ًالدددددد للاى ذلىعدددددى.األىعدددددال ذ  اى ب ةثددددددىا

ىا اى  اةيدددددددىا اى  دددددددًبلاى فًدددددددفريىه ا األل ددددددد ا ددددددد ا دددددددا اااألىمددددددداا ثددددددد اى     لدددددددىاى  الت  دددددددا
الىعددددددىاى    ددددددىا.األىعددددددالت ن اى ب ةثددددددىا ددددددذ   االىعددددددىاى    ددددددىا األل دددددد ا بددددددذناى  نددددددف االدددددديا
مت  ددددد  اا ثددددديااددددد ا ف دددددف اى ذلىعدددددى.األمف دددددل اى ذلىعدددددىاد دددددياى ًالددددد للاىآلم دددددى:اهدددددلاحاألردددددفاا
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لتددددد ا نددددد ةا   دددددد يىةاى الفةدددددذاد دددددياةددددددذألداال دددددىااى ددددد اى عددددددي ا األمالتدددددذااعددددد   اهدددددد إا
ه ا دددددددددددد  الاناى  ندددددددددددد لذاألى   ددددددددددددالفي  اى  الندددددددددددد ا ىاى ل ددددددددددددىاألم اللددددددددددددواةددددددددددددذمب األ ددددددددددددذىا

ألى رال  و ددددددىاألى ث    ددددددىاألى التل   ددددددىا  عددددددي ا اهبً  دددددد ا ال  دددددديى األعدددددد  ىام تددددددوا دددددد ادة دددددد سا
ى عدددددي ا بددددد إاى ضددددد فلا ًبددددد ا:اىلمتددددد  اا ددددد اى عدددددي ا اةندددددف اى باالددددديايدددددب اى اال  دددددىا

ى عددددددديحا اال ددددددد ا ا   دددددددىاهددددددد اى   ددددددد  اى  لددددددد ا اى الفىهددددددد اى  ألىرددددددد ا اى  يألندددددددىاألى ال  عددددددد ا
ذحا األ   ل الددددداا لدددددالتل .األلا  دددددىاى  تددددد اى  نددددد ةا   ددددد ا ىدا  دددددىاى ب ددددد  ىااًدددددذاى  تددددد اى الفةدددددّ
ى الفةددددذام تدددد اى عددددي امفىردددداا  دددد   اهف  ددددىا ال ددددذا ا ا  دددد اهددددلفياالدددديارددددفا اى   دددد  ا    دددد ا
اهيىاهددددد ا األ ددددد  ا ددددد ااهددددد اى  ًددددد ل اى   دددددلبىا لضددددد فلاى فى ذ دددددىايدددددذ اىاال  ا دددددىاى  تددددد االددددديا

ى الفى ددددددل ىا اا ددددددفضاى   ددددددال ل ا انف دددددد  اى  ضددددددياى  ددددددذ ي ا ا  دددددد اهال ددددددليااى ب اىدا  دددددد  
هدددددددد األرددددددددفاا  دددددددد   ا دددددددد  اى دددددددد ألر  ا ًبدددددددد :اى  ال دددددددد ةا اى ت  ددددددددىاى رال  و ددددددددىا اى  اهدددددددد  ا
ى  ألر دددددددىاى الددددددد ا دددددددذامنددددددد اد دددددددياى ب ددددددديااألاى  ددددددداد.ا  ددددددد اا اىلمتددددددد  اى الكلتدددددددىاى  النددددددد ا ىا

ذحا ا ددددد ااردددددفلاى تددددداجاى  لددددد ا األى  دددددفظ ت ا األليددددد ا انت ددددد  اى التلددددد  ا ا يا  دددددىاى  تددددد اى الفةدددددّ
ألى الاه دددد اه يددددذا دددد اةددددذ اهدددد إاى ضدددد فلا األهدددد اظدددد اى هال دددد باى   ال تدددد ا   لتدددد  ا دددد الألحا
ى ةال  رددددددد  اى    دددددددى ا دددددددذ  اى  ددددددد ف اى رال  و دددددددىاىدا نددددددد  اى  دددددددًفيىا  ددددددد اه بددددددد ام دددددددذهذا

العفباى  ت هذاى هل ىا   ا تواا اى عياى كث يا  اى ض فل.

 اته:منهجية البحث وإجراء

األلاة فيىاى مندددددد  ا   اى  ذلعددددددىاااهذه اه إاى ذلىعددددددىاد ياى التينااليااالطريقة واإلجراءات:
ألى عددددددددددددددي اه اى ال    ا  ا تد ند  االتد  اى الفةدذا  األربدىانييا تل  اامي  دىاى  ل د  اى أل ي اا

   ال  اى ذلىعددى األا ًالب  األااىمب  األليداى ال   ا  افب مب األ ددذ ب  األيالً أل اه ىاى    ااي دد  اا
 أل ريى ىمب  األ ال  يىمب  األى  ت     اىدةن ل ىاى ال اري اىعال ذى ب اه اى ف ف اد ياى ًال لل.اا

اىاال ذ اى ذلىعىاى     ىاى  ًبلاى ف ت اى ال ل ل انييى ا  ا  الااى ذلىعى.ااأوال: منهجية الدراسة:
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مكّف ا  ال  اى ذلىعددددددددىا  ار   ا تل  ا ذىلسا ذهييىاى الي  ىااااع الدراسةةةةةة وعينته:ثانًيا: مجتم
ًدىاىالىعددددددددددددددىا  ا  (ا تل د  اا44(ا تل د األ تل دى ا ًب  ا 74ألى التل  ا اى  ل د  اى أل ياألمكفند اا 

(اهف دددددد امفلي اى الكيىلى األى ً ددددددياا1(ا تل ىاألم اى ال  له ا    يي ىاى ت ددددددفىل ى ألى  ذأل ا 30أل 
اا ًىاى ب ا.اى   فيىا هيىا

االتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث ايوضح توزيع ا( 1الجدول  

 النسبة المئوية  تكرار ال المستوى  المتغير 

 الجنل 
 %67 44 ذ ر 
 %33 30 أنثى

 100% 74 المجموع 

 ال    ااهذىناى ذلىعىاألىدر  ىااليااع لالب ا اااذ اى ب ةثىاىعالب نىا    اااثالًثا: أداة الدراسة:  
ىاه اداذىاإاالياى   فى اىآلم ى: اى ل  ن   األه ا  ولىاى ب ااألاهذىها األم    ما ا تال ذ 

لىع  اى     ى. .1 اى لا االياى اةاى الي فحاألى ذّ 
ىا ت ًدددددىاى ب دددددا األى ثدددددد ن :امكّفنددددد اى عدددددالب نىا ددددد ارددددد اه :اى أل :اى  تلف ددددد  اى ذ  فايى  دددددا .2

 تل دددددد األ تل دددددد  اى  ل دددددد  اى أل ددددددي األمكّفندددددد اى عددددددالب نىا ى  ا دددددد ساى دددددد حا تلددددددياادددددد ا لى 
(اهف ددددد ا2ألى  دددددذأل ال ددددد ا (اه دددددي .ا31(اه دددددي األىعدددددال ي االدددددي 32 ندددددفلمب  اى أل  دددددىا ددددد ا 

ال  .

 ( مجاالت أداة الدراسة 2جدول                                                      

 النسبة المئوية  الفقرات  المجاالت  ت
 %23 7 أهداف االتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد ا1
 %19 6 وأسرة أطفال التوحد ووسائلها   أساليب االتصال بين المدرسة وا2
 %29 9 مشكالت االتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد ا3
 %29 9 مؤشرات التخفيف من معاناة أطفال التوحد  ا4
 %100 31 المجموع  
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ى عدددددالب نىاى  وفندددددىا لال  ددددد ا ددددد ا دددددذداى اى  اة دددددااا ي ددددد اارابعةةةةةًا:  ةةةةةدر أداة الدراسةةةةةة:
(اه دددددددددي  االددددددددديا   فادددددددددىا ددددددددد اى   و ددددددددد  ا ددددددددد ااعددددددددد م  اى    تددددددددد  اهددددددددد اىداىل ا32 ددددددددد  

( اة دددددااا دددددذألىالاهبددددد ا6ى  ذلعددددد ى األالددددد اى دددددًت اى الي دددددفحاألى ا ددددد ساألى ال دددددفي  األى بددددد   اادددددذاه ا 
 ددددددااى اى ذلىعى ى عددددددالب نى(ا دددددد اة دددددداا ً عددددددبىاى ت دددددديى ا  ضدددددد ف اى عددددددالب نى ااألاى  دددددد ن ااألا

 ندددددددددفلمب ا ىد ددددددددد هى األارييددددددددد اى التدددددددددذها اى   لف دددددددددى األىعدددددددددال ي اى عدددددددددالب نىى التدددددددددذه  ااألا
ا(اه ي .31ى ًب ل ىااليا 

 لال   ا  افب  اى عالب نى األفب  ام ل  ب اري اىعال ذىباليي ىاى  الب لاا: خامًسا: ثبات األداة 
(ا ذلع  ا20 (األل  ا ال ل  ب االياا ًىاىعال او ىا وفنىا  ااTest-Retestأل ا ا اى  الب لا 

ى لمب لاا اعلفا   األىعال يىجا ت   ا ى ب اا يم  ا ت لدال ً ا  ذما ا أل ذلعىا  ا  لجاا ًىا
(ا   ام ذهيىمب اه اى  يم  االياااى اPearson Correlation  عال ذىبا ت   اىلمب لا  يعف ا 

لىعى  ىادةن ل   ااًذاا( األه اق  ىااى0.87  ا  ى األ ل ا ت   اى لمب لا   اى ال ل    ا  اى ا ى ذّ 
(االيااChronbach Alpha( األري ام ل  ا ت ا ىا يألنب  اا ت ا α =0.05  الف اى ذ  ىا 

( اهف  ال  ا ت   اى ثب   األ ت   اىلمب لا  يعف اى اى اا3ر   اه  يى اااى اى ذلىعى األى  ذأل  
ا ت   اى ثب  ا  اى اا  ىا ل ا   ىا يمتتىاأل  لف ىا( األه اق ا0.85ا  ى ادلاهالل  ا  اى  ذأل اا َّ

ا ايىضاى ال ل  .ا

 ( معامل الثبات  كرونباخ ألفا( ومعامل  االستقرار( ارتباط بيرسون ألداة البحث 3الجدول   
 القيمة  

 29 عدد الفقرات 
 0.85 كرونباخ ألفا 

 *0.87 معامل ارتباط بيرسون 
 (.اα 0.05*اى ىادةن ل   ااًذا  الف اى ذ  ىا =

ا:  اإعةةةةةداد تعليمةةةةةات االسةةةةةتبانة: سادسةةةةةً ىلمدددددا اى ب ةثدددددىااًدددددذاأل ددددد امتل  ددددد  اى عدددددالب نى اا َّ
مكدددددف األى ددددد ىاأل تبف دددددا األى الا  دددددذاالددددديا ددددديى  اى التل  ددددد  ا تً  دددددى األىدر  دددددىا بدددددذن األادددددذبا
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اادددددد امف دددددد  اليي ددددددىاىدر  ددددددىاادددددد ا مددددددياااحاه ددددددي  ا دددددد ال ددددددياى ل  ندددددد  اى   لف ددددددى اهضددددددا 
اى ت ًىا ً عيا ب . ى  حاهيىإااهيىا(ام  اى لذه  اا√ه يى اى عالب نىا ف  ا 

(اه دددددي  األ دددددذاأل ددددد ا31مالضددددد  اى عدددددالب نىا ندددددفلمب اى ًب ل دددددىا سةةةةابًعا: تصةةةةحيح االسةةةةتبانة: 
ى(األاا  دددد ا ى ا ل ددددي  ا الفعدددد ى ا ددددال تى ا ددددال تىارددددذ  ا دددد با دددد اه ددددي ا دددد اى لددددذىل ا  ل ددددي ارددددذ 

ا(االددددددددددياى الددددددددددفى  .األ ردددددددددد اىةال دددددددددد ةاالرددددددددددىاى عددددددددددال   ىاهدددددددددد 1 ا2 ا3 ا4 ا5ى ددددددددددذلر  ا 
ى عددددددالب نىاالددددددياه يىمبدددددد  اة دددددداا  الدددددد لاى   ددددددال  يااةددددددذاهدددددد إاى لددددددذىل اى الدددددد امً لدددددد االدددددديا
ى عددددددال   ى األ ل وددددددد االددددددديا  دددددددالف اى  الفعددددددد اى   ددددددد   اهددددددد اى عدددددددالب نى ااا  ددددددد اى دددددددذلر  ا
 للدددددددذىل اى ثافدددددددىاالدددددددياى الدددددددفى  ا لت ددددددديى  ادلىا  نددددددد اى عدددددددال   ىا ً تضدددددددىااا  ددددددد اى ذلردددددددىا

( اا دددددددد ا2.33-1.67الفعددددددد ى ااا  ددددددد اى ذلردددددددىا ( اا ددددددد ادلىا  نددددددد اى عدددددددال   ىا 1-1.66 
ا(.3-اا2.34دلىا  ن ا يمتتىااا   اى ذلرىا 

ى ًب ل ى األ ال    اا   تذاا اري اىاال  ااى عدددددالب نىا ندددددفلمب :ااثامًنا: إجراءات تنفيذ أداة الدراسةةةة
اى ب ااىاال ذْ اى   فى اىآلم ى: اهذىن

لىعدددددددد  اى  ددددددددّ   ى افدددددددد اداددددددددذىااى  .1 عددددددددالب نىا نددددددددفلمب اى أل  ددددددددىا يىرتددددددددىاى اةاى ًيدددددددديحاألى ذّ 
(اه دددددي  األا ي دددددب االددددديا  ًدددددىا ددددد اى   و ددددد  اهددددد اى    تددددد  اى لان دددددىا32ألى  وفندددددىا ددددد  

ا(اه ي .31 لال   ا  ا ذ ب  األ تذال  امكّف ا نفلمب اى ًب ل ىا   
(ا تل دددددد  األ تل ددددددىاهدددددد ا74أللادددددد اى ب ةثددددددىاى عددددددالب نىاالددددددياا ًددددددىاى ب ددددددااى  وفنددددددىا دددددد   .2

ف ددددددد  اليي دددددددىاىدر  دددددددى األ  ددددددد  ار  ددددددد اى  تلف ددددددد  ا دددددددذىلساى  ل ددددددد  اى أل دددددددي األردددددددي اما
ى  التل دددددىا   عدددددالب نىاألى بدددددذنا ددددد ادرددددديى اى ب دددددا األ ددددديألل اىدر  دددددىااددددد ار  ددددد اى ت ددددديى ا

األىةذ ا ًب .   اا يامياااح
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ر تدددددددد اى ب ةثددددددددىاى عددددددددالب ن   األا  بدددددددد ا لال  دددددددد ا دددددددد ا دددددددداة الب ا لال ل دددددددد اىدةندددددددد ل  ا .3
ياى   عدددددفة األىعدددددال ذ  اة  دددددىاألمندددددً تب اة ددددديا ال  يىمبددددد .األ تدددددذاى نالبددددد  ااا لددددد اد دددددا

ا(ا عال يىجاى ًال لل.spssى ال ل  اىدةن ل ا 

اىعال ذ ْ اى ع   ياىدةن ل ىاىآلم ى:ااعاشًرا: المعالجات اإلحصائية:

اا   اىلمب لا  يعف ا  ت   ادا ا اى ثب  (ا    ةافب  اى ال ل  . .1
ا ت   اى م  داى ذى ل ا  يألنب  اا ت (ا لال   ا  افب  اااى اى ب ا. .2
اى  الفع   اى      ىاألى ن يىه  اى  ال  ليى .3
(اIndependent Samples T-Testألم ل ددددد اى البددددد لا  (ا لت ًددددد  اى   دددددال لىا  .4

ا لالتيناالياى تيألدا   ادر    ااهيىااى ت ًىامبت  ا  ال  ياى  ً .

  اه ىاى    ااي ددددددددد  ا ًال للاى ب ااأل ً   دددددددددالب اى ال اهذه امضدددددددددااا:عرف النتائج ومناقشةةةةةةتها
ى التّينااليااأللاة فيىاى منددددد  ا   اى  ذلعدددددىاألى عدددددي اه اى ال    ا  ا ت ن  االت  اى الفةذاا

ا  األربىانييا تل  ا ذهييىاى الي  ىاألى التل  ا اى  ل   اى أل يا األه االياى ً فاىآلم :

النتةةةةةةائج المتعلقةةةةةةة بالسةةةةةةؤال األول: هةةةةةةل توجةةةةةةد فةةةةةةرور ذات داللةةةةةةة احصةةةةةةائية عنةةةةةةد 
( فةةةةةةي دور حيويةةةةةةة االتصةةةةةةال بةةةةةةين المدرسةةةةةةة واألسةةةةةةرة فةةةةةةي α=0.05مسةةةةةةتوى الداللةةةةةةة  

التخفيةةةف مةةةن معانةةةاة أطفةةةال التوحةةةد مةةةن وجهةةةة نظةةةر معلمةةةي مديريةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم   
 الزرقاء األولى؟

الفعددددددددددد   اى   دددددددددد   ىاألى ن يىهددددددددددد  اى  ال  ليدددددددددددىا  ر  ددددددددددىااددددددددددد اهدددددددددد ىاى  دددددددددددلى اة  ددددددددددل اى  
ا عال     ااهيىااى ذلىعىاا ار   ا     اى اى .



 

 

 

39 
 

 

  ر  ددددىاادددد اابةةةةين المدرسةةةةة وأسةةةةرة أطفةةةةال التوحةةةةد :اأهةةةةداف اإلتصةةةةالاالمجةةةةال األول:
هدددددددد ىاى  ددددددددلى اة  دددددددددل اى  الفعدددددددد   اى   دددددددد   ىاألى ن يىهددددددددد  اى  ال  ليددددددددىا عددددددددال     ااهددددددددديىاا

 (امف  ال  .4 اى  ذأل ا ى عالب نىى ب ااالياه يى ا

(اى  الفع   اى      ىاألى ن يىه  اى  ال  ليىا عال   ىااهيىااى ب ااا اه يى اا4ى  ذأل ا ا
 يمبىامً ل   اة ياى  الفع اى      اااااهذىناىدمن  ا   اى  ذلعىاألاعي االت  اى الفةذ    ا

ا يمبىامً ل    

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

االنحراف  
 ي المعيار 

درجة  
 التقييم

 متوسطة  0.25 2.30 حل المشكالت التي تواجه تعليم أطفال التوحد  2 1
 متوسطة  0.22 2.27 تحسين أداء تعليم أطفال التوحد  3 2
 متوسطة  0.28 2.23 تعليم مناسبة ألطفال التوحد  استخدام استراتيجية 1 3
 متوسطة  0.29 2.17 زيادة مهارات التوا ل الفعال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد  4 4
 متوسطة  0.22 2.15 وضع ذوي أطفال التوحد بصورة واقع حال أطفال التوحد  7 5
 متوسطة  0.27 2.10 تنمية االتجاهات اإليجابية نحو دمج أطفال التوحد مع المجتمع  5 6

7 6 
ابداع المعلمين في استخدام طرر تدريل حديثة تتماشى مع  

 متوسطة  0.26 2.09 تعليم أطفال التوحد  

 متوسطة  0.27 2.19 مجال أهداف اإلتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد  كل 

(اا اى  الفعددددددد   اى   ددددددد   ىا عدددددددال     ااهددددددديىااى ت ًدددددددىااددددددد ا4 يبددددددديا ددددددد اى  دددددددذأل ال ددددددد  ا
ه دددددددديى ا  دددددددد  ااااهددددددددذىناىدمندددددددد  ا دددددددد  اى  ذلعددددددددىاألاعددددددددي االتدددددددد  اى الفةددددددددذاميىألةدددددددد ا دددددددد  ا

(ا"ا2(ا ذلردددددددىام  ددددددد  ا الفعددددددد ىا    ددددددد اى ت ددددددديى اة ددددددداا ددددددد  ااااهددددددد ا لت دددددددي ا 2.30-2.19 
(ا"اى دددددذى ا6  ً ددددد ا ددددد  ااان هددددد ا لت دددددي ا اةددددد اى   دددددوا اى الددددد امفىرددددداامتلددددد  االتددددد  اى الفةدددددذا" 

ى  تل ددددددد  اهددددددد اىعدددددددال ذىبالددددددديدامدددددددذلي اةذهثدددددددىامال  يددددددديا ددددددد امتلددددددد  االتددددددد  اى الفةدددددددذ"األ لددددددد ا
(ا ذلردددددىام  ددددد  ا الفعددددد ى.األ دددددذا تددددد  ال ددددد ا  دددددليا2.19ى  الفعددددد اى   ددددد   ا ل  ددددد  ا وددددد ا 

ى  ت ندددددىاى الددددد ام دددددو اال ددددد  االدددددياى  ذلعدددددىاألاعدددددي االتددددد  اى الفةدددددذ ان   ددددد ااددددد اىد ددددد يى   ا
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ى  الكدددديل ا ذ ددددااألى الدددد ا ام ددددال ياالدددديان دددد ا  ددددذااأل دددد   اهلتددددياى  ددددفناالددددياى  تدددد ا لدددديلى ا
ا  وف اهفاا   الل   ا  ليا  من  .اا

:األ ل ددددد  ااعددددد   ياى منددددد  ا ددددد  اى  ذلعدددددىاألاعدددددي االتددددد  اى الفةدددددذاألألعددددد للب ا:المجةةةةةال الثةةةةةاني
ة  دددددل اى  الفعددددد   اى   ددددد   ىاألى ن يىهددددد  اى  ال  ليدددددىا عدددددال     ااهددددديىاانالددددد للاهددددد ىاى   ددددد  ا

 (امف  ال  .5 اى  ذأل ا ى عالب نىى ب ااالياه يى ا

اا( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد البحث عن فقرات5الجدول  
رتبة تنازليا حسب  أساليب االتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد ووسائلها : م امجال

 المتوسط الحسابي مرتبة تنازلًيا 
المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 التقييم

يتم استخدام أساليب ووسائل اتصال متنوعة بين المدرسة   8 1
 وأسرة أطفال التوحد  

 متوسطة  0.29 2.29

2 10 
المدرسة أساليب ووسائل اتصال مالئمة مع أسرة  تستخدم  

 متوسطة  0.23 2.27 أطفال التوحد  

تعتمد المدرسة اإلتصال المباشر وغير المباشر مع أسرة   9 3
 متوسطة  0.22 2.25 أطفال التوحد 

تتسم أساليب اإلتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد   11 4
 متوسطة  0.22 2.22 بالفعالية واإلستمرارية 

تستخدم المدرسة الجلسات الحوارية مع أسر أطفال التوحد   13 4
 لالستماع لمعاناتهم ومقترحاتهم   

 متوسطة  0.21 2.22

5 12 
تعتمد المدرسة وسيلة اتصال مباشرة مع أسرأطفال التوحد  

 متوسطة  0.22 2.20 الستقبال شكاوى  

 متوسطة  2.25 2.24 حد ووسائلها   كل مجال أساليب االتصال بين المدرسة و وأسرة أطفال التو 

(اا اى  الفعددددد   اى   ددددد   ىا عدددددال     ااهددددديىااى ت ًدددددىااددددد اه دددددديى ا5 يبددددديا ددددد اى  دددددذأل ا اا
ى الفةدددددذاألألعددددد للب ا ذلردددددىا الفعددددد ىا  ددددد  ااعددددد   ياى منددددد  ا ددددد  اى  ذلعدددددىاألاألاعدددددي االتددددد  ا

"اهددددددددال اىعددددددددال ذىبااعدددددددد   ياا(8(اة دددددددداا دددددددد  ااااهدددددددد ا لت ددددددددي ا 2.20-2.29ميىألةدددددددد ا دددددددد  ا 
ألألعددددد ل اىمنددددد  ا الًفادددددىا ددددد  اى  ذلعدددددىاألاعدددددي االتددددد  اى الفةدددددذا ذلردددددىام  ددددد  ا الفعددددد ى ا  ً ددددد ا
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(ا"امتال ددددددذاى  ذلعددددددىاألعدددددد لىاىمندددددد  ا ب يددددددي ا دددددد ااعدددددديالت  اى الفةددددددذا12 دددددد  ااان هدددددد ا لت ددددددي ا 
(ا2.24الاب  ايددددددو أل ا ذلرددددددىام  دددددد  ا الفعدددددد ىاأل لدددددد اى  الفعدددددد اى   دددددد   ا ل  دددددد  ا ودددددد ا  عددددددا

 ذلردددددىام  ددددد  ا الفعددددد ىا األ دددددذا تددددد  ال ددددد اد ددددديامًدددددف األعددددد ل اىدمنددددد  اى  ذهثدددددىا ددددد اىمنددددد  ا
هدددددد مت ااألاألعددددددد ل اى الفى ددددددد اىدرال ددددددد ا ااألام دددددد   اى تا ددددددد  اى الفى دددددددل ىااى ددددددد اى   ال ددددددد  ا

عدددددالاب  اى  دددددو أل اه ددددد اى   وددددد اا ا ودددددف ال ددددد األا ددددد اميىرددددد اىاال ددددد ااألعددددد لىاىمنددددد  ا ب يددددديا 
  دددددددددددليا نف ددددددددددد ىاة  دددددددددددىاالتددددددددددد  اى الفةدددددددددددذألى الت   ا  دددددددددددييىا اد ددددددددددد هىاد ددددددددددديا  ذألا دددددددددددىا

اااذىاالت  اى الفةذاه اى  ذلعى.

أل ل ددددد  انالددددد للااا:  دددددوا اى منددددد  ا ددددد  اى  ذلعدددددىاألاعدددددي االتددددد  اى الفةدددددذاالمجةةةةةال الثالةةةةةث:
هدددددددد ىاى   دددددددد  اة  ددددددددل اى  الفعدددددددد   اى   دددددددد   ىاألى ن يىهدددددددد  اى  ال  ليددددددددىا عددددددددال     ااهدددددددديىاا

 (امف  ال  .6 اى  ذأل ا ى عالب نىى ب ااالياه يى ا

ااواالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد البحث عن فقرات( المتوسطات الحسابية 6الجدول  
مشكالت االتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد مرتبة تنازليا حسب المتوسط  امجال

 الحسابي مرتبة تنازلًيا 
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الرت 
 بة 

 الفقرة الرقم

المتوس
ط 

الحل
 ابي

االنحر
اف 
المعيار 

 ي

درجة 
 التقييم 

1 16 
أطفال التوحد بحسب  بناء االتصال بين المدرسة وأسرة 

 متوسطة  0.20 2.29 العالقات الشخصية 

ضعف أساليب اإلتصال ووسائله بين المدرسة وأسرة أطقال   17 2
 متوسطة  0.29 2.28 التوحد 

يواجهها  عدم تفهم المدرسة وأسرأطفال التوحد للمعاناة التي  22 2
 متوسطة  0.22 2.28 كل طرف منهما مع أطفال التوحد  

عدم اكتراث المدرسة أو أسرة أطفال التوحد بالتوا ل مع   14 3
 الطرف اآلخر   

 متوسطة  0.21 2.26

4 15 
عدم مراعاة اإلدارة المدرسية لظروف أسر أطفال التوحد  

 متوسطة  0.26 2.25 الخا ة 

تر يز اإلدارة المدرسية وأسرة أطفال التوحد في اإلتصال   18 4
 متوسطة  0.23 2.25 على الجانب النظري وعدم التطبيق  

اتكالية  ل من المدرسة وأسرة أطفال التوحد في التعليم   19 5
 متوسطة  0.28 2.23 والتوجيه على الطرف اآلخر 

عدم وجود البيئة المالئمة للحوار البناء بين المدرسة وأسرة   20 6
 أطفال التوحد 

 متوسطة  0.24 2.20

7 21 
الشعور بعدم جدوى االتصال بين المدرسة وأسرة أطفال  

 متوسطة  0.27 2.18 التوحد 

  الفع ىا 0.24ا2.26 مجال مشكالت االتصال بين المدرسة وأسرة أطفال التوحد  كل 

(اا اى  الفعدددددد   اى   دددددد   ىا عددددددال     ااهدددددديىااى ت ًددددددىاادددددد اه دددددديى ا6 يبدددددديا دددددد اى  ددددددذأل ا ا
-2.29  دددددددوا اى منددددددد  ا ددددددد  اى  ذلعدددددددىاألاعدددددددي االتددددددد  اى الفةدددددددذاميىألةددددددد ا ددددددد  ا ا  ددددددد  
 ًددددددد  اا(ا"16(ا ذلردددددددىام  ددددددد  ا الفعددددددد ىا    ددددددد اى ت ددددددديى اة ددددددداا ددددددد  ااااهددددددد ا لت دددددددي ا 2.18

" ا  ً دددددد ا دددددد  اياى تا دددددد  اى   ندددددد ىاى مندددددد  ا دددددد  اى  ذلعددددددىاألاعددددددي االتدددددد  اى الفةددددددذا   ددددددا
(ا"اى  ددددددتفلا تددددددذباى  ددددددذأل ا دددددد اى مندددددد  ا دددددد  اى  ذلعددددددىاألاعددددددي االتدددددد  ا21اان هدددددد ا لت ددددددي ا 
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(ا ذلرددددددىام  دددددد  ا الفعدددددد ىاأليتدددددد  ا2.26ى الفةددددددذا" األ لدددددد اى  الفعدددددد اى   دددددد   ا ل  دددددد  ا ودددددد ا 
ل ددددد ا  عدددددوادعددددد   اىعدددددال ذىباى تا ددددد  اى   نددددد ىا ددددد اىل اى  ذلعددددد ىا ندددددفل اعدددددلل ىاأل دددددفا
الدددددددياة ددددددد ةاىآل ددددددديي األهدددددددفا ليددددددديا   دددددددياالدددددددياا اى تا ددددددد  اى   نددددددد ىام ددددددد ا  ددددددد ا

اة فيىاى من  ا  ار   ااعيالألحاالت  اى الفةذ.

أل ل دددد  انالدددد للاهدددد ىاى   دددد  ااامؤشةةةرات التخفيةةةف مةةةن معانةةةاة أطفةةةال التوحةةةد:االمجةةةال الرابةةةع:
لددددددددياة  ددددددددل اى  الفعدددددددد   اى   دددددددد   ىاألى ن يىهدددددددد  اى  ال  ليددددددددىا عددددددددال     ااهدددددددديىااى ب ددددددددااا

 (امف  ال  .7 اى  ذأل ا ى عالب نىه يى ا

اا( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد البحث عن فقرات7الجدول  
مؤشرات التخفيف من معاناة أطفال التوحد مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي  امجال

 مرتبة تنازلًيا 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
 الحسابي 

راف  االنح
 المعياري 

درجة  
 التقييم

 متوسطة  0.22 2.29 تقبل أسرة أطفال التوحد على الحضور للمدرسة عند الطلب 31 1
 متوسطة  0.23 2.27 تراجعت حاالت الشكاوى من أسرة أطفال التوحد من التنمر على أبنائهم 23 2
 متوسطة  0.24 2.26 هرون ألطفال التوحد من المدرسةنادرًا ما تحدث حاالت   25 3
 متوسطة  0.23 2.21 تطلب أسرة أطفال التوحد المشورة في قضايا متنوعة متعلقة بأطفالهم   26 4
 متوسطة  0.22 2.19 تطبق أسرة أطفال التوحد التعليمات المتعلقة بمتابعة تعليمهم في البيت   24 5
 متوسطة  0.27 2.18 حرص أطفال التوحد على االستماع للدروس أكثر فعالية بمرور الوقت أ بح   27 6
 متوسطة  0.22 2.10 تهتم أسرة أطفال التوحد بالتوا ل المستمر مع المدرسة  28 7
 متوسطة  0.27 2.10 تقدم أسرة أطفال التوحد الشكر للمدرسة على الجهود المقدمة البنهم  29 7

 متوسطة  0.26 2.09 لدى حضور ذوي أطفال التوحد للمدرسة فإنهم يستمعون أكثر مما يتحدثون. 30 8
 متوسطة  0.29 2.21 مجال مؤشرات التخفيف من معاناة أطفال التوحد  كل 

ى   ددددددد   ىا عدددددددال     ااهددددددديىااى ت ًدددددددىااددددددد ا(اا اى  الفعددددددد   ا7 يبددددددديا ددددددد اى  دددددددذأل ال ددددددد  اا
-2.29ه دددددددديى ا  دددددددد  ا ليدددددددديى اى ال   دددددددد ا دددددددد ا ت ندددددددد  االتدددددددد  اى الفةددددددددذااميىألةدددددددد ا دددددددد  ا 
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(ا"اام لددددددد ا31(ا ذلردددددددىام  ددددددد  ا الفعددددددد ىا    ددددددد اى ت ددددددديى اة ددددددداا ددددددد  ااااهددددددد ا لت دددددددي ا 2.09
اعددددددي االتدددددد  اى الفةددددددذاالددددددياى  ضددددددفلا ل ذلعددددددىااًددددددذاى  لددددددياا" ا  ً دددددد ا دددددد  ااان هدددددد ا لت ددددددي ا

"ا ددددددذ اةضددددددفلالألحاالتدددددد  اى الفةددددددذا ل ذلعددددددىاهددددددننب ا  ددددددال تف اا ثدددددديا  دددددد اهال ددددددذفف "ا(ا30 
(ا ذلردددددىام  ددددد  ا الفعددددد ىاأل دددددذا تددددد  اد دددددياا ا2.19أل لددددد اى  الفعددددد اى   ددددد   ا ل  ددددد  ا وددددد ا 

 ليددددددديى اىدلم ددددددد اا دددددددذ ااعدددددددياالتددددددد  اى الفةدددددددذا ددددددد  ا الفعددددددد   ال  ددددددد ا  دددددددلياادددددددذباألردددددددفاا
هددددد إاى ت دددددىا ااددددداأل ااددددد اىدمك   دددددىااىعددددداليىم   ىاألى ددددد ىاأل  دددددذا ا دددددذ اى  ذلعدددددىا لالت  ددددد ا ددددد 

الددددددياى  ذلعددددددىاى الدددددد ا تال ددددددذه ا تددددددضااأل  دددددد  اى  ددددددفلا األل  دددددد اا االرددددددىاى الف دددددد ا ددددددذ ااعدددددديا
االت  اى الفةذاه اا ليا  ا  الف اى فى  اى  ذلع األ  و ن  ما.

داللةةةةةة احصةةةةةائية عنةةةةةد هةةةةةل توجةةةةةد فةةةةةرور ذات النتةةةةةائج المتعلقةةةةةة بالسةةةةةؤال الثةةةةةاني:  
( فةةةةةةي دور حيويةةةةةةة االتصةةةةةةال بةةةةةةين المدرسةةةةةةة واألسةةةةةةرة فةةةةةةي α=0.05مسةةةةةةتوى الداللةةةةةةة  

التخفيةةةف مةةةن معانةةةاة أطفةةةال التوحةةةد مةةةن وجهةةةة نظةةةر معلمةةةي مديريةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم   
 الزرقاء األولى  باختالف الجنل  ذ ور، إناث(؟

-Independent Samples T  ر  ددددىاادددد اهدددد ىاى  ددددلى اىعددددال ذباى البدددد لا  (ا 
Test ا(امف  ال  .8   (االياى عالب نىا و امبت  ا  ال  ياى  ً  األى  ذأل

( لفحص  Independent Samples T-Test( نتائج تطبيق اختيار  8الجدول  
 الفرور بين متوسطات استجابات أفراد البحث على االستبانة تبًعا لمتغير الجنل

الداللة   T االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجنل 
 اإلحصائية 

 0.29 2.21 ذ ر 
2.18 0.02 

 0.21 2.16 أنثى

اα(األردددددددفااهددددددديألدالى اا  دددددددىادةنددددددد ل ىااًدددددددذا  دددددددالف اى ذ  ددددددددىا 8 يبددددددديا ددددددد اى  دددددددذأل ا ا
ى مندددد  ا دددد  اى  ذلعددددىاألى عددددي اهدددد اى ال   دددد ا دددد ا ت ندددد  االتدددد  ا(اهدددد ااأللاة فيددددىا0.05=
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ى الفةددددذا دددد األربددددىانيدددديا تل دددد ا ذهييددددىاى الي  ددددىاألى التلدددد  ا اى  ل دددد  اى أل دددديا دددد  الاناى  ددددً ا
(ا0.02(األ ذ  دددددددىادةنددددددد ل ىا ل ددددددد ا 2.18(ا T ل ددددددفل ادنددددددد د( اة ددددددداا ل ددددددد اق  ددددددىا  (ا 

( ا  ً ددددد ا لددددد اى  الفعددددد ا2.21ألهددددد اق  دددددىااى دددددىادةنددددد ل   ا نددددد   اى ددددد  فلا  الفعددددد اة ددددد    
(.أل دددددددذا تددددددد  ال ددددددد اد دددددددياا الل تدددددددىاىدنددددددد دا  لدددددددياالددددددد ب ا  دددددددىا2.16ى   ددددددد   اىدنددددددد د 

ى   دددددد اياهدددددد اى الت  دددددد اى  ددددددياى دددددد حاهددددددلفياالدددددديااة فيددددددىاىدمندددددد  ا دددددد  اى  ذلعددددددىاألاعدددددديا
 الت  اى الفةذا االيان فاا  ا ذ اى   فل.

 النتائج : 
ى  الفعددددد   اى   ددددد   ىا عدددددال     ااهددددديىااى ت ًدددددىااددددد اه ددددديى ا  ددددد  ااااظبدددددي اى ذلىعدددددىاا ا .1

(ا2.19-2.30اهدددددددذىناىدمنددددددد  ا ددددددد  اى  ذلعدددددددىاألاعدددددددي االتددددددد  اى الفةدددددددذاميىألةددددددد ا ددددددد  ا 
ا ذلرىام    ا الفع ىا     اى ت يى 

اظبدددددي اى ذلىعدددددىاا اى  الفعددددد   اى   ددددد   ىا عدددددال     ااهددددديىااى ت ًدددددىااددددد اه ددددديى ا  ددددد  اا .2
لعدددددددىاألاألاعدددددددي االتددددددد  اى الفةدددددددذاألألعددددددد للب ا ذلردددددددىا الفعددددددد ىااعددددددد   ياى منددددددد  ا ددددددد  اى  ذ

ا(2.20-2.29ميىألة ا   ا 

اظبدددددي اى ذلىعدددددىاا اى  الفعددددد   اى   ددددد   ىا عدددددال     ااهددددديىااى ت ًدددددىااددددد اه ددددديى ا  ددددد  اا .3
(ا2.18-2.29  ددددددوا اى مندددددد  ا دددددد  اى  ذلعددددددىاألاعددددددي االتدددددد  اى الفةددددددذاميىألةدددددد ا دددددد  ا 

ا ذلرىام    ا الفع ىا     اى ت يى 

ذلىعددددددددىاا اى  الفعدددددددد   اى   دددددددد   ىا عددددددددال     ااهدددددددديىااى ت ًددددددددىاادددددددد اه دددددددديى ااظبددددددددي اى اا .4
(ا2.09-2.29  دددددد  ا ليددددددديى اى ال   دددددد ا ددددددد ا ت ندددددد  االتددددددد  اى الفةددددددذااميىألةددددددد ا ددددددد  ا 

ا ذلرىام    ا الفع ىا     اى ت يى 
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(اه ااأللااα =0.05اظبي اى ذلىعىااألرفااهيألدالى اا  ىادةن ل ىااًذا  الف اى ذ  ىا  .5
ى  ذلعىاألى عي اه اى ال    ا  ا ت ن  االت  اى الفةذا  األربىانييااة فيىاى من  ا   اا

  تل  ا ذهييىاى الي  ىاألى التل  ا اى  ل   اى أل يا   الاناى  ً ا ل فل ادن د(ا

 التو يات: 
ا يألل اىعال يىليىاى الفى  ا   اى  ذلعىاألاعياالت  اى الفةذاألمتت  ال  .ا .1

ىاالب لاا لاالت  اى الفةذا  ا ىا  لأل  ىاأللً ىا   ا ت ن ااه ىاى     ا  اعف اه اى الت   اا .2
ا تا.ا

م ذدا  اا .3 ى الفةذا هالتل ا الت  ا ألى التل  ا    ا ى الي  ىا ىعاليىم   ىا فلىل ا  يألل األرفاا  ىا
ا   اعًفى انييىا لال فلاى  ال  ل اه ام ً   اى التل  األى الفى  ا.ا

 ينددددددد  لاة فيدددددددىاى منددددددد  ا ددددددد  اى  ذلعدددددددىاألاعدددددددياالتددددددد  ادرددددددديى االىعددددددد  ا   فلدددددددىاالددددددديا .4
ى الفةدددددذانيددددديىا  ددددد ا   دددددالااى ذلىعدددددىا ددددد اة ردددددىا ددددديألليىا بددددد إاى ت دددددىا ددددد اى الت يددددد األلهددددد ا

 ى تًفي  ا ذ ااعياالت  اى الفةذ.

 المراجع: 
(.ا"ه ال دددددىا ينددددد  لامتل  ددددد ا   لتددددديا الً  دددددىاى منددددد  اى ل دددددفحاا2005ى   ددددد ن  اعددددد  ي ا .1

ا ر ال ياا يا ً فل  اى    تىاى لان ى. ذ االت  اى الفةذ" الع  ىا 

(.اعدددددددد وف فر ىاى  تدددددددد اى الفةددددددددذح ااًدددددددد   ااىلاى ث  هددددددددىاا2005  دددددددد ة ا   ددددددددذااة ددددددددذ ا .2
ا لً ياألى الفلي .
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(.اى الفةدددددذاىدا  دددددىاى    ضدددددى.اى ذألةدددددى:ا لع دددددىاا1999ى ددددديىألح امفه ددددد  األة ددددد ا ا  ددددد   ا .3
اة  ا  االيا لً ي.

اى    ضى اى ذألةى ا  ي.(.اىدا  ىااا1999ى يىألح اهض لىاألة  ا ا     اا .4

( اى الفةذ ى  ندددددددددددددددد لذاألى تاج(.ا دددددددددددددددد  :ااىلاألىلدددددددددددددددد اا2004ى  لي دددددددددددددددد   اد دددددددددددددددديى    ا .5
ا ل ب اىاألى ً ي.

ن ددددددددددفاىدا  ددددددددددىاى   ددددددددددذ ى:ا(.الاألاااهتدددددددددد  اى فى ددددددددددذه اا1991ى  دددددددددديل ألح االددددددددددذى ت ي  ا .6
ا.118ؤاااا1الىعىاىعال او ى ار  اىاى  لل اعتفا اى تلفباى الي فيى ا  لذاا

(,ا ت  ددددددد اى الفةدددددددذا ايدددددددو  ااألاعدددددددب  ااألم   ندددددددا(,ا ي ددددددد اردددددددذ اا2003ى  ددددددد    األهددددددد   ا .7
ا لالفةذ,اى يي ض.

(,ااددددددداجاى الفةددددددددذ ى  يداى الي فيدددددددىاألى ًت دددددددد ىاألى  ل دددددددى(,ا ي دددددددد اا2003ى  ددددددد    األهدددددددد   ا .8
اذاى يي ضا.رذ ا لالفةا

(.اى  ندددددد لذاى ًت دددددد ىاألى رال  و ددددددىاألى ت ل ددددددىا  لتدددددد  اا2008يددددددل ي اادددددد ا ار عددددددي ا .9
ى  ندددددد    ا   الفةددددددذا دددددد األربددددددىانيدددددديانيددددددياىآل دددددد  .ا لعدددددد  ىا  ر ددددددال ياا دددددديا ً ددددددفل (.ا

ا   اال اى ًت  ا  ا   ىاى التل  اى  تالفاا يي  ن  .

 بددددددددد لى ا(.ا"ه ال دددددددددىا ينددددددددد  لا  الددددددددديااهددددددددد امً  دددددددددىاا2005. دددددددددذه  ا  ًددددددددد اا دددددددددي ا10
ى الفى ددددددد اا دددددددياى لتيددددددد ا  لتددددددد  اى الفةدددددددذه  األافددددددديال ددددددد االدددددددياعدددددددلف ب اى رال ددددددد ا " ا

الع  ىاا الفلىإاا يا ً فل  اى    تىاى لان ى اا    اى لا .
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(.اى  تدددددد اى الفةددددددذحااألاى دددددد ىمفح.اا دددددد   ااىلاى تكددددددياا2001.الددددددذهللا ا   ددددددذا  عدددددد  ا11
ا ل ب اىا.

حا ل تدددددددد اى الفةددددددددذح:اى ال دددددددد  ذا(.اى مندددددددد  اى ل ددددددددفاا2002.ننددددددددي اعددددددددبياا دددددددد   ا12
اى ياىال لاى تار ى اا    ااىلاى تكيا ل ب اىاألى ً ياألى الفلي .

( ا" ددددددذ اهت   ددددددىا يندددددد  لاااردددددد ا الً  ددددددىاىدمندددددد  اى ل ددددددفحاا2001.ننددددددي اعددددددبي ا13
 ددددددذ ا تددددددضاى هدددددديىااى الفةددددددذه  ".العدددددد  ىاا الددددددفلىإاا دددددديا ً ددددددفل  ار  تددددددىاادددددد  ايدددددد   ا

ا ني.
(اى دددددددد يى   اى الفى دددددددد األااربدددددددد اا2003 دددددددديا ا.  ظددددددددى ا  دددددددد  االددددددددذاى  دددددددد   ا ل ا14

ا والبىاى ن لفاى  نييىاى   هي .
(ا:اى  دددددددد يى   اى ًت دددددددد ىاهددددددددياى  تف ددددددددىاا2001.ة دددددددد ا ندددددددد تياالددددددددذاى  ت دددددددديا ا15ا

ا ا والبىاى   هي اى   هي .اا4ألى  يىه ىاى عب ةاى ال   ذااى تاجاالاا
ةاى الفةددددددذا.هدددددفن ان دددددد م ااة دددددذاة دددددد اة ردددددد  ااأل  ددددد  اا ددددددفلاى لتددددد  الألحاى دددددد يى16

هددددد اى   لكدددددىاى تي  دددددىاى  دددددتفا ىاألاا البددددد ا دددددبتضاى  ال  ددددديى االىعددددد   اى تلدددددفباى الي فيدددددى ا
ا.اا2015  ًىاا2 اى تذااا42ى   ّلذا

 ااأللاى عددددددددي اهدددددددد الا  ددددددددىاألمتلدددددددد  اى لتدددددددد  الأل اىدا  ددددددددىاا2010.ةًتدددددددد  االدددددددد  ا17
ى   ددددددددفا( األل ددددددددىاا دددددددد ا  ذ ددددددددىاى دددددددديا بيردددددددد  اى ندددددددد  األى ضدددددددد  ا   لدددددددد  اا- ى ف دددددددد 
اى تي  ىاى  تفا ى.ااى   لكى

(ا  ددددددالف ام   ددددددىاىدداددددددا باى  لاندددددد ا2015.ة ددددددفناا ال دددددد اعدددددد  ياالددددددذاى  ددددددفىاا 18
 يدددددد ضي ا"ى دددددد يىةاى الفةددددددذاهدددددد اى   ال دددددد اى  لاندددددد ا دددددد األربددددددىانيدددددديااأل  دددددد  اى   ددددددفلا

الع  ىا  ر ال يار  تىاى  يداى ألع ا.
   ا اى الي  دددددددددددىاى    دددددددددددىاى  ت  دددددددددددي ا ضددددددددددد   األمفربددددددددددداا2008.ى    دددددددددددي ار ددددددددددد   ا19

اا    ااىلاألىل .
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 ا  ذ ددددددددىاهدددددددد امتلدددددددد  اى  لبددددددددىالألحاى   ردددددددد  اا2007.ى    ددددددددي ار دددددددد  األ  دددددددديأل  ا20
اى    ى اى  بتىاى أل ي ااىلاى تكي اا    اى لا .

 اى  ددددددددذ   اى   ذ ددددددددىا لتدددددددد  اى الفةددددددددذاا2010.ى  دددددددديل ألح اليددددددددذى األ دددددددديىق   ا ددددددددت   ا21
 ار  تددددىاادددد  ايدددد   اى تددددذااألاعدددديه اهدددد ا ددددف اة ردددد مب األى ي دددد ااًبدددد  ا  لددددىا ل ددددىاى الي  ددددى

اى يى  األى ثافف ا ى    ى ث ن (.
 اااىالعددددددددددىاىةال  ردددددددددد  ااأل  دددددددددد  اا1998.ى  دددددددددديل ألح اليددددددددددذى األى  دددددددددد ذ االددددددددددذى ت ي  ا22

ا ددددددددفلاى  تددددددددف   ا  فىربددددددددىاى ضدددددددد فلاى ًت دددددددد ى ا  ددددددددفداألااىالعدددددددد  األمف دددددددد   اى  ددددددددلم يا
 لددددددذاى ثدددددد ن  اى    ددددددى اى  ا- ا نددددددي.اا81ى  ددددددف  اى  دددددد   ا م دددددد ااه  دددددد  الا  ددددددىاى ت دددددد  ا

ا.ا55ؤاا
 ااددددددددددداجاى الفةدددددددددددذ اى  ددددددددددديداى الي فيدددددددددددىاألى ًت ددددددددددد ىاألى  ل دددددددددددى اا2004.ى  ددددددددددد    األهددددددددددد   ا23

اى يي ض ا ي  ارذ ا لالفةذ.
 اة رددددددددد  ااعدددددددددياى لتدددددددددد  الألحاا2011.الدددددددددذاى  ت ددددددددد  اة دددددددددد األا دددددددددفا لدددددددددىاى  دددددددددد ذ ا24

ى ةال  رددددد  اى    ددددددىاألاا البددددد ا ال لدددددد اى  تدددددد اى  تددددد د ا  لددددددىا ل ددددددىاى الي  دددددى ار  تددددددىا ًبدددددد  ا
ا(اهً هي.ا85ى تذاا اا

 االىعددددددىاىعددددددال او ىا اليم ددددددياى   ردددددد  األى ضدددددد فلاى ًت ددددددد ىاا2007.الددددددذى  ً  ا   ددددددذ ا25
ألاعددددد   يا فىربالبددددد ا دددددذ ااعددددديالألحاى   رددددد  اى    دددددىاهددددد اى   ال ددددد اى   ددددديح ا  لدددددىا ل دددددىا

اى الي  ى ار  تىا  ي.
م يا ااادددددد ااعددددددي اى  دددددد ذاى  تدددددد دانت دددددد  األىرال  و دددددد  ا ددددددلاا2009.ى  ييددددددفم  اد دددددديى    ا26

األلار ال ددددد  ااأل  ددددد  اا دددددفلاى  تددددد    اهددددد اااددددد ااعدددددي اى  ددددد ذاى  تددددد د اى  ددددد ل ى:ار ال دددددىا
ااأل    اا فلاى  ت    ا  د  لى .

 ادليددددددد اااعددددددديالألحاى   رددددددد  اى    دددددددى اى  بتدددددددىاى ث ن دددددددى ااىلاا2010.   دددددددي ا ف دددددددى ا27
اى تكي اا    اى لا .
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ى  بتدددددددددىاى أل دددددددددي ااىلاا اى  ددددددددد يى   اى  دددددددددلف  ىاألى نتت   دددددددددى ا2000.   دددددددددي ا ف دددددددددى ا28
اى تكي اا    اى لا .
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