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فاعلية استخذام برجمية تفاعلية هصووة علي 
أساس اسرتاتيجية التعلين املربهج االلكرتوني 
 يف زيادة اكتساب املفردات لذى أطفال التوحذ

 ** وجدان بيت ًحيى الشهري                           *داهيت بيت عبدالعسيس العباس ي

 

 

مجُت حػلُمُت جفاغلُت مبيُت غلى ؤظغ ومػاًحر الخصمُم الخػلُمي بما ًدىاظب مؼ اظتهذفذ الذساظت الخالُت جصمُم بش  امللخص_

اض. جم  ادة اهدعاب ألاػفاٌ الخىخذًحن للمفشداث في مذًىت الٍش ذة، ودساظت فاغلُتها في ٍص خصاثص وظماث ؤػفاٌ الخىخذ الفٍش

بُت وا بي، وكذ اؼخملذ الذساظت غلى مجمىغت ججٍش ( ػفل مً الزوىس، جتراوح ؤغماسهم 14خذة كىامها )اظخخذام اإلاىهج الؽبه ججٍش

لت الخػلم الجمعي إلاذة ؼهش؛ خُث اظخؿشكذ الجلعت )6-3الضمىُت ما بحن " ( دكُلت 30" ظىىاث، وجم جؼبُم البرمجُت اإلالترخت بؼٍش

ا. هما جم جصمُم واظخخذام ؤداجحن وهما: ؤداة اخخباس، وحؽمل الاخخباس )اللبلي والبػذي والخبع ي( واظخماسة ملابلت. ؤؼاسث هخاثج ًىمًُ

( فإكل في مخىظؽ دسحاث ألاػفاٌ ممً معخىي الخىخذ 0.05الذساظت بلى وحىد فشوق راث داللت بخصاثُت غىذ معخىي الذاللت )

ُت في لذيهم بعُؽ ؤو مخىظؽ باالخخباس اللبلي والبػذي؛ ورلً لصالح ألاػفاٌ باالخخباس البػذي، وبػذم وحىد فشوق راث داللت بخصاث

 .مخىظؽ دسحاث ؤػفاٌ مجمىغت الذساظت باالخخباس البػذي والخبعي

 .: البرمجُت الخػلُمُت الخفاغلُت، اظتراجُجُت الخػلُم اإلابرمج الالىترووي، اإلافشداث، الخىخذالكلماث املفتاحيت
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 اصتراجيجيت أصاش على مصممت جفاعليت برمجيت اصتخدام فاعليت

 التوحد أطفال لدى املفرداث اكتضاب زيادة في الالكترووي املبرمج التعليم
 املقدمت. 1

ا  (Instructional Technology) ؤصبذ غلم جلىُاث الخػلُم       
ً
مػشوف

ومىدؽًشا غلى هؼاق الخػلُم الػام والجامػاث في ول ميان؛ بر ؤن 

بمياهاجه حػّذث جىفحر ألاحهضة وألادواث بلى بحشاءاث وغملُاث وؤظالُب 

مىظمت، حععى لخدعحن غملُت الخػلم ؤلاوعاوي. بال ؤن حػلُم ألاػفاٌ 

، لم ًدظ Autism خىخذمً روي الاخخُاحاث الخاصت، وخاصت فئت ال

بخىفحر الخلىُاث الخػلُمُت اإلاخصصت لهم؛ لخػلُمهم حػلُم رو هفاءة 

غالُت. بن حػلُم ؤػفاٌ الخىخذ مً ؤهم غملُاث الػالج التي ًخظؼ 

لها، فهى ٌػمل غلى مػالجت ظماث الخىخذ، خُث ًيىن غىذ الؼفل 

اللفظي، ؾُاب ؤو كصىس في الخفاغل الاحخماعي، ؤو الخىاصل الاحخماعي 

ؤو ؾحر اللفظي، فهزا الػالج ٌػمل غلى سفؼ مػذٌ وعب الزواء لذيهم، 

[. 1] برا خذزذ غملُت الخػلم غلى الىحه الصخُذ الخىلي، وؤبى الفخىح

[ كذ ؤوصخا بظشوسة وحىد لجىت 3[، الصخص ]2ودساظت ؼبِب ]

مخياملت مً الاخخصاصُحن؛ لدصخُص الؼفل وجلُُمه بالؽيل 

ء بػملُت الػالج، ؤو كبل البذء بخدذًذ ألاهذاف التي الصخُذ، كبل البذ

خؼلب حػلمها ًُ. 

بن ؤهمُت الخاظىب جىمً في الاظخفادة مً جلىُاجه الفىُت،        

لت غلمُت ومىظمت وحزابت حؽذ مً اهدباه  لخِعحر غملُت الخػلم بؼٍش

اإلاخػلمحن الؼبُػُحن، واإلاخػلمحن مً فئاث التربُت الخاصت، خعب ما 

[ 5دساظت غبذ الىهاب وآخشون ][ و 4لً دساظت مىس ووالفشث ]هشث رر

ذا العُذ ] [. وحػخبر جلىُت البرمجُاث الخػلُمُت مً ؤهم 6ودساظت هٍى

الخلىُاث التي تهذف بلى غملُت الخػلم، وكذ غشفها سمىد بإنها "غباسة غً 

بشهامج ٌػخمذ بغذاده غلى جألف غىاصش الىخابت والصىسة واإلاىظُلى 

لفُذًى والشظىم اإلاخدشهت وؾحرها مً الػىاصش لخلذًم والصىث وا

ب غلى اإلاهاساث مً خالٌ الخاظب، وجدُذ للؼالب  اإلاػلىماث، والخذٍس

ت الخشهت، وجللي الخؿزًت الشاحػت، ؤو الخىحُه ألداء ؤغماٌ مػُىت  خٍش

[، وهذفها ألاظاس ي هى حػل اإلاخػلم 7مشجبؼت بفػالُاث حػلمهم" سمىد ]

ػلُمُت، ؤطف بلى رلً ؤن خصاثص البرمجُت مدىس الػملُت الخ

ذ، فهى اإلاخدىم في  الخػلُمُت جدُذ للمخػلم الخلذم بؽيل واضح وصٍش

ت الجابشي  ظحر البرمجُت وظشغتها؛ بىاًء غلى كذساجه، وبمياهاجه الفؼٍش

لت  (Skinner) [. هما ؤن الػالم ظىجر8] الزي ٌػذ ؤٌو مً اكترح ػٍش

غ مً خالٌ البرمجُاث ال لتها في الخذَس خػلُمُت، كام بخىطُذ ػٍش

ججضثت الىخذة بلى ؤحضاء صؿحرة في ؤظهل صىسة ممىىت، بدُث ولما 

ض  م وحػٍض ؤجلً اإلاخػلم حضًءا، اهخلل بلى الجضء آلاخش، وبػذ رلً ًخم جلٍى

غ هزه مبيُت غلى  ، وهزا ٌػني ؤن اظتراجُجُت الخذَس
ً
الاظخجاباث اًجابُا

ض، والاظخجابت ]  ].9مبذؤ الخػٍض

جخمحز البرمجُاث الخػلُمُت الخفاغلُت بػذد مً اإلاضاًا التي هدخاج        

 في غذد مً اإلاىاكف الخػلُمُت غىذ ؤػفاٌ الخىخذ، مً هزه 
ً
بليها هثحرا

م  َلذَّ
ُ
لت اإلاالثمت للخػلم خعب كذساجه، وج اإلاضاًا: ؤنها جيهئ للؼفل الؼٍش

لت غلمُت مىظمت جخذم الفئت اإلاعتهذفت ، وجفاغلُت؛ اإلاػلىماث بؼٍش

م الاظخجاباث، هما ؤنها  باث، وجلٍى وهزلً حػمل غلى جلذًم الخذٍس

حعمذ بخدىم الؼفل في اإلاذة الضمىُت ؤزىاء حػلم اإلاادة الخػلُمُت، 

وصٍادة غلى رلً فهي مؽىكت؛ بها غذد مً اإلاازشاث اإلاخىىغت ؤبى غظمت 

ذدة [. بن البرمجُاث الخػلُمُت حؽمل الػذًذ مً الىظاثؽ اإلاخػ10]

مثل الىص، الصىسة، الصىث، و الفُذًى، وجدُذ للمعخخذم الخػامل 

مػها بؽيل جفاغلي، ومً اإلامىً ؤن حعاهم في معاغذة ألاػفاٌ 

ادة جدعحن الاهدباه  الخىخذًحن، غلى اإلاؽاسهت اليؽؼت وؤلاًجابُت، وفي ٍص

الزي غلى بزشه ًخم الخػلم واهدعاب اإلاػلىماث، خعب ما ؤوضخخه 

ج ؤبى هُان ]5لىهاب وآخشون ]دساظت غبذ ا  11[، ودساظت ؤٍس
ً
[. ؤًظا

لت الخػلم  جفاغل ألاػفاٌ مؼ اإلاػلمت والبرمجُت الخفاغلُت مًػا بؼٍش

ادة الخماظت والخفاغل بحن ألاػفاٌ  الجمعي، كذ جظهش هخاثج بًجابُت بٍض

الخىخذًحن؛ مما ًدلم ألاهذاف الخػلُمُت اإلاشحىة مً حػلُم هزه 

 .الفئت

ؼلب حػلُم ألاػفاٌ الخىخذًحن، اظتراجُجُاث حػلُمُت جدىاظب ًخ       

مؼ خصاثصهم وكذساتهم وبمياهاتهم؛ مً ؤحل جدلُم الاخخُاحاث 

ػّمم غلى حمُؼ 
ُ
ت الفشدًت للؼفل، فاالظتراجُجُاث الخػلُمُت ال ح التربٍى

 ما، كذ ال ًىاظب الؼفل آلاخش، وهزا ما 
ً

الخىخذًحن، فما ًىاظب ػفال

[ بإن 12[ ودساظت مدمذ ]3ذساظاث هذساظت الصخص ]ؤهذجه بػع ال

ما ًدلم الىجاح مؼ بػع ألاػفاٌ، كذ ًخفم مؼ بػظهم آلاخش؛ ألن 

ألاػفاٌ الخىخذًحن مجمىغاث ؾحر مخجاوعت في اللذساث واإلاهاساث 

والعلىهُاث؛ لزلً وحب الخىىع في اظخخذام الاظتراجُجُاث الخػلُمُت، 

 .ت بُنهمومشاغاة الفشوق الفشدًت اللاثم

وكذ جلشس اظخخذام اظتراجُجُت الخػلُم اإلابرمج الالىترووي؛ إلاا جخمحز        

به هزه الاظتراجُجُت مً خصاثص، خعب ما رهشث رلً ظمُدت 

شاعي الفشوق الفشدًت بحن ألاػفاٌ، فيل ػفل ًخػلم 9ظلُمان ]
ُ
[ بإنها ج

 بزاجه، وفًلا للذساجه وبمياهاجه، فهي جدُذ الخػلم الفشدي لُيىن مع
ً

خلال

وجدُذ ؤًًظا الخػلم الجمعي مؼ ؤكشاهه بالفصل بخىحُه مً اإلاػلمت، هما 

ض الفىسي، فيل ػفل ال ٌعخؼُؼ الاهخلاٌ مً بػاس بلى  م الخػٍض لّذِ
ُ
ؤنها ج

آخش دون ؤن ًخإهذ مً صخت اظخجابخه، وهزلً حػمل غلى جىفحر الىكذ 

غلى رلً فهي  والجهذ، خاصت لألػفاٌ روي اللذساث الػالُت، وصٍادة

م حػلًُما مخمحًزا ًخاػب فُه حمُؼ خىاط الؼفل الخىخذي. و وحذ  لّذِ
ُ
ج

ض ؤلاًجابي، ًذفؼ الؼفل الخىخذي  ؤن سبؽ هزه الاظتراجُجُت بالخػٍض

ت هزا الخػلم، وجخفم غلى رلً غذد مً  للخػلم، والشؾبت في اظخمشاٍس

[، 12[، ودساظت مدمذ ]5الذساظاث، هذساظت غبذ الىهاب وآخشون ]

  ].13ودساظت تهاوي الىمشي ]

وخعب ما رهش في ألابدار العابلت غً ؤهمُت اظخخذام ؤحهضة       

الخاظب والخلىُاث الخذًثت ألػفاٌ الخىخذ و لللت الذساظاث الػشبُت 

)غلى خذ غلم الباخثاث( التي جخص جصمُم وبىاء بشمجُاث حػلُمُت 

ث الخاحت بلى جفاغلُت مخصصت لخػلُم ألاػفاٌ الخىخذًحن، وحذ

مػشفت مذي فاغلُتها غليهم. وهزا كذ ًيىن العبب في اوػذام وحىد 
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ذ  بشامج مخصصت لهاالء ألاػفاٌ في مشاهض الخىخذ، والزي ؤهذه جصٍش

ؤلاخصاثُاث بمشهض ألامحر ظلؼان للخذماث اإلاعاهذة للتربُت الخاصت، 

ش ؤػفاٌ ال ش بشمجُاث حػلُمُت حعاغذ غلى حػلُم وجؼٍى
ُّ
خىخذ، بػذم جىف

 
ً
 .وهزا ما ؤؼشن بلُه مػلماث الخىخذ ؤًظا

لزلً جم جصمُم وبهخاج بشمجُت حػلُمُت جفاغلُت مبيُت غلى ؤظغ      

بما ًدىاظب  (ADDIE) ومػاًحر الخصمُم الخػلُمي، مػخمذة غلى همىرج

ادة اهدعاب  مؼ خصاثص ؤػفاٌ الخىخذ، ودساظت فاغلُتها في ٍص

 .ألاػفاٌ الخىخذًحن للمفشداث

بن الذساظت الخالُت جخخلف غً الذساظاث العابلت في جصمُم        

بشمجُت حػلُمُت جفاغلُت مخصصت ألػفاٌ الخىخذ، مبيُت غلى ؤظغ 

مػاًحر الخصمُم الخػلُمي لفئت روي اطؼشاب الخىخذ، والتي لم ٌعبم 

ألخذ مً الباخثحن دساظتها، هما ظػذ الذساظت الخالُت إلاػشفت فاغلُت 

ادة اهدعاب اإلافشداث لذي ؤػفاٌ الخىخذ، وهزا البرمجُت اإلالت رخت في ٍص

ج ؤبى هُان ] [، ولىنها جخخلف غنها في ؤن هزه 11ًدؽابه مؼ دساظت ؤٍس

الذساظت جذسط فاغلُت البرمجُت غلى ؤػفاٌ الخىخذ اإلاصىفحن جدذ 

الخىخذ )البعُؽ واإلاخىظؽ والخاد(، بِىما دساظت ؤبىهُان اهخفذ 

غلى ؤػفاٌ الخىخذ اإلاصىفحن جدذ الخىخذ  بذساظت فاغلُت البرمجُت

البعُؽ فلؽ، وهزلً هزه الذساظت جدؽابه هىًغا ما مؼ دساظت مىس 

[؛ التي هذفذ بلى بوؽاء بشهامج خاظىبي ٌعدىذ غلى مبادت 4ووالفحرث ]

ض مهاساث حػلم اإلافشداث غىذ ؤػفاٌ الخىخذ،  الخػلم العلىهُت؛ لخػٍض

اخُت حػلم اللؿت اإلادلُت ولِعذ ولىنها جخخلف غً هزه الذساظت مً ه

ت. وجدؽابه هزه الذساظت مؼ دساظت  Moore, Calvert  الاهجلحًز

ذا العُذ ]14ودساظت خصت الذخُل ][4] [ ودساظت غبحر 6[ ودساظت هٍى

ج ؤبى هُان ]15مدمذ ] بي. 11[ ودساظت ؤٍس [ في اخخُاسها اإلاىهج الخجٍش

ودساظت  Moore, Calvert [4] هزلً جدؽابه هزه الذساظت مؼ دساظت

ج ؤبى هُان ] [ في جدذًذ الاخخباس هإداة للُاط مذي اهدعاب 11ؤٍس

 Moore, Calvert  ؤػفاٌ الخىخذ للمفشداث. هما جدؽابه مؼ دساظت

( ظىىاث، والتي واهذ 6-3في اخخُاس غمش الػُىت الزي ًتراوح بحن )[4]

هما  ( ظىت،13-6مػظم الذساظاث العابلت جشهض غلى ألاػفاٌ مً غمش )

[ ً ً ]5في دساظت غبذ الىهاب وآخٍش [ 16[ ودساظت هىسهُذ وآخٍش

ذا العُذ ]  ].14[ ودساظت خصت الذخُل ]6ودساظت هٍى

هما اهخمذ الذساظاث العابلت بذساظت مذي فاغلُت اظخخذام      

الخلىُاث والىظاثؽ الخػلُمُت غلى مهاساث الخىاصل الاحخماعي، ؤو 

مهاساث الىؼم والىالم، هذساظت خصت  مهاساث الخفاغل الاحخماعي، ؤو 

ذا العُذ ]14الذخُل ] ً 6[، ودساظت هٍى [، ودساظت هىسهُذ وآخٍش

[16[ ً [، ولم 15[ ودساظت غبحر مدمذ ]5[، ودساظت غبذ الىهاب وآخٍش

حػِؽ هزه ألابدار والذساظاث الاهخمام الىبحر إلاذي فاغلُت هزه 

ألاوادًمي، وحػلم  الخلىُاث الخػلُمُت غلى اهدعاب مهاساث الخػلم

 .اإلافشداث بؽيل خاص

[ 14هما ؤوضخذ الذساظاث العابلت هذساظت خصت الذخُل ]       

ذا العُذ ] ً ]6ودساظت هٍى [ طشوسة جىفحر 16[ ودساظت هىسهُذ وآخٍش

جلىُاث خذًثت وبشامج خاظىبُت حاهضة ؤو مصممت ألػفاٌ الخىخذ؛ إلاا 

ا ؿىًٍ
ُ
ش الؼفل ل ا. هزلً ؤوصذ  لها مً دوس فًػاٌ في جؼٍى ًُ واحخماغ

[ بإهه ًيبغي الاظدثماس ألامثل لخلىُاث الخػلُم، 15دساظت غبحر مدمذ ]

بما ًخظمىه مً وظاثل وؤظالُب واظتراجُجُاث جدث غلى الخػلم 

خشج ؤفشاد مىخجحن ًُ ب الخلني واإلانهي، الزي   .اليؽؽ اإلادفض، والخذٍس

 . مشكلت الدراصت2

م مً ا      ؼ الهامت في بػذ الاؼتران مؼ فٍش إلاؽاسواث بةخذي اإلاؽاَس

خذمت روي الاخخُاحاث الخاصت مً فئت روي اطؼشاب الخىخذ، 

ب  لىخظ مذي اخخُاج اإلاشهض لخلىُاث حػلُمُت مصممت لخػلُم وجذٍس

ب مػلماث الخىخذ غلى  ؤػفاٌ الخىخذ؛ مما ؤظهش خاحت اإلاشهض بلى جذٍس

ػاًحر الخصمُم هُفُت جصمُم وبهخاج البرمجُاث الخػلُمُت وفًلا إلا

ا مً هزا الاخخُاج، جم جصمُم وبهخاج بشمجُت 
ً
الخػلُمي، واهؼالك

حػلُمُت جفاغلُت مصممت غلى ؤظاط اظتراجُجُت الخػلُم اإلابرمج، 

مخصصت لألػفاٌ مً روي الخىخذ وفًلا لخصاثص وظماث الفئت، 

وبما ًدىاظب مؼ اخخُاحاتهم )مبيُت غلى ؤظغ ومػاًحر الخصمُم 

ادة الخػلُمي(، و  مً زم جؼبُلها غليهم؛ ورلً إلاػشفت مذي فاغلُتها في ٍص

 .اهدعاب ؤػفاٌ الخىخذ للمفشداث

وغىذ الشحىع للذساظاث اإلاخػللت بزلً، وحذ ؤن دساظت خصت        

[ ؤؼاسث بلى ؤن اظخخذام الىظاثؽ اإلاخػذدة وان له جإزحر 14الذخُل ]

[ ؤهذث غلى 12بًجابي غلى ؤػفاٌ التربُت الخاصت، ودساظت مدمذ ]

طشوسة الاهخمام بفئت الخىخذًحن مً خالٌ غمل بشامج خاصت، 

ت، غلى ؤظغ غلمُت جشاعي هاالء ألاػفاٌ  واظتراجُجُاث حػلُمُت وجشبٍى

وظماث شخصُاتهم، وجدُذ لهم فشص همى ػبُعي. وفي دساظت غبحر 

[ رهش ؤهه البذ مً الاظدثماس ألامثل لخلىُاث الخػلُم، بما 15مدمذ ]

مً وظاثل وؤظالُب واظتراجُجُاث جدث غلى الخػلم اليؽؽ جخظمىه 

اإلادفض لألػفاٌ الخىخذًحن. ومؼ ول رلً لىخظ كلت الذساظاث الػشبُت 

وألاحىبُت التي جىضح فاغلُت اظخخذام البرمجُت الخػلُمُت الخفاغلُت؛ 

مً خُث اهدعاب اإلافشداث واإلافاهُم الػلمُت غلى ؤػفاٌ الخىخذ؛ 

هى مالخظ لم جىل خظها مً اظخخذام الخلىُاث فمشاهض الخىخذ هما 

لت  الخػلُمُت إلهعاب ؤػفالها اإلاهاساث ألاوادًمُت والاحخماغُت بالؼٍش

اإلادفضة لهم مً اظخخذام الخلىُت؛ مً ؤحل رلً هذف هزا البدث بلى 

عُت؛ إلاعاغذة ؤػفاٌ الخىخذ في الىصٌى  جلذًم ؤوعب الؼشق الخذَس

مً الخػلم. وبػذ غشض هخاثج بلذساتهم بلى ؤكص ى دسحت ممىىت 

الذساظاث العابلت، والخىاصل مؼ ؤلاخصاثُاث بمشهض ألامحر ظلؼان 

للخذماث اإلاعاهذة ومػلماث الخىخذ، جدذدث اإلاخؿحراث التي ًخؼلب 

ٌ الخالي
ُ
 الدعائ

ً
ت

َ
ل ِ
ّ
ي

َ
 :دساظتها؛ ُمؽ

 أ. أصئلت الدراصت

ط ما فاغلُت اظخخذام البرمجُاث الخفاغلُت اإلاصممت غلى ؤظا -

ادة اهدعاب اإلافشداث غىذ  اظتراجُجُت الخػلُم اإلابرمج الالىترووي، في ٍص

ألاػفاٌ مً روي اطؼشاب الخىخذ اإلاصىفحن جدذ الخىخذ )البعُؽ 

 واإلاخىظؽ والخاد(؟

ادة  - ما فاغلُت اظخخذام بشمجُت )الخللت الصباخُت( الخفاغلُت في ٍص

ذ اإلاصىفحن اهدعاب اإلافشداث غىذ ألاػفاٌ مً روي اطؼشاب الخىخ

 جدذ الخىخذ )البعُؽ واإلاخىظؽ والخاد(؟

ما وحهت هظش اإلاػلمت ججاه اظخخذام البرمجُت الخػلُمُت الخفاغلُت  -

اإلاصممت غلى ؤظاط اظتراجُجُت الخػلُم اإلابرمج الالىترووي في الفصل 

 الذساس ي غلى ؤػفاٌ الخىخذ؟
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 أهداف الدراصتب. 

 :تهذف الذساظت الخالُت بلى

ى فاغلُت اظخخذام البرمجُاث الخػلُمُت الخفاغلُت، اإلابيُت الخػشف غل -

ادة اهدعاب اإلافشداث لذي ألاػفاٌ الخىخذًحن   .غلى ؤظغ غلمُت، في ٍص

الخػشف غلى وحهاث هظش مػلماث الخىخذ الالحي ػبلً الخجشبت ججاه  -

جفاغل ألاػفاٌ ؤزىاء اظخخذام البرمجُت الخػلُمُت الخفاغلُت 

 .خذَسغواظتراجُجُت في ال

 فروض الدراصتج. 

ً اللبلي والبػذي  :الفشوض الخاصت باالخخباٍس

بحن  0,05ال جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت غىذ معخىي الذاللت  -

مخىظؼاث دسحاث ؤفشاد مجمىغت الذساظت في الخؼبُلحن اللبلي 

ادة اهدعاب ألاػفاٌ للمفشداث غىذ اظخخذام البرمجُت  والبػذي، في ٍص

 .لترخت لصالح الاخخباس البػذي حػضي للبرمجُتالخػلُمُت اإلا

بحن  0,05جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت غىذ معخىي الذاللت  -

مخىظؼاث دسحاث ؤفشاد مجمىغت الذساظت في الخؼبُلحن اللبلي 

ادة اهدعاب ألاػفاٌ للمفشداث غىذ اظخخذام البرمجُت  والبػذي، في ٍص

 .ذي حػضي للبرمجُتالخػلُمُت اإلالترخت لصالح الاخخباس البػ

ً البػذي والخدبعي  :الفشوض الخاصت باالخخباٍس

بحن  0,05ال جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت غىذ معخىي الذاللت  -

مخىظؼاث دسحاث ؤفشاد مجمىغت الذساظت في الخؼبُلحن البػذي 

ادة اهدعاب ألاػفاٌ للمفشداث غىذ اظخخذام البرمجُت  والخدبعي، في ٍص

 .ختالخػلُمُت اإلالتر 

بحن  0,05جىحذ فشوق راث داللت بخصاثُت غىذ معخىي الذاللت  -

مخىظؼاث دسحاث ؤفشاد مجمىغت الذساظت في الخؼبُلحن البػذي 

ادة اهدعاب ألاػفاٌ للمفشداث غىذ اظخخذام البرمجُت  والخدبعي، في ٍص

 .الخػلُمُت اإلالترخت

 حدود الدراصتد. 

غلى جدلُم بػع مً الخذود اإلاىطىغُت: ًلخصش جؼبُم الذساظت  -

-ؤهذاف مىاطُؼ الخللت الصباخُت، وهي الخػشف غلى )مذلٌى ألاسكام

 (.سمىص العالمت - إلالاسهت في هىع الجيغ والامخالء ا– اإلاهً – ألاحجام

ت: ؤػفاٌ الخىخذ التي جتراوح ؤغماسهم بحن " - " 6-3الخذود البؽٍش

 .ظىىاث

 جىخذ )خيىمي( ومشهض الخذود اإلاياهُت: جم جؼبُم الذساظت في مشهض  -

 

اض  .جىخذ )ؤهلي( في مذًىت الٍش

الخذود الضمىُت: جم بحشاء الذساظت خالٌ الفصل الذساس ي الثاوي مً  -

ؤظابُؼ، اظخؿشكذ  4هـ وواهذ مذة بحشاء الخجشبت 1437-1436غام 

(30 
ً
 .( دكُلت ًىمُا

 . الطريقت والاجراءاث3

 مىهج الدراصت.  أ

ُت جصمُم بشمجُت جفاغلُت مصممت اظتهذفذ الذساظت الخال     

خصًُصا لألػفاٌ مً روي اطؼشاب الخىخذ بىاًء غلى ؤظغ ومػاًحر 

ادة اهدعاب اإلافشداث لذي  الخصمُم الخػلُمي، ودساظت فاغلُتها في ٍص

بي؛ للُاط  ألاػفاٌ الخىخذًحن؛ لزلً جم اظخخذام اإلاىهج الؽبه ججٍش

ادة اهدعاب ؤزش اإلاخؿحر اإلاعخلل "بشمجُت جفاغلُت" غلى اإلا خؿحر الخابؼ "ٍص

بي مً ؤهثر  ػذ اإلاىهج الؽبه ججٍش اإلافشداث لذي ؤػفاٌ الخىخذ"، َو

مىاهج الذساظت مىاظبت لخدلُم هزا الؿشض، وجم اغخماد مجمىغت 

 مً مجمىغخحن فإهثر؛ ألن ملاسهت الصخص بىفعه 
ً

واخذة للخجشبت بذال

ً، ختى لى جم طبؽ اإلاخؿحراث الذخُلت،  ؤفظل مً ملاسهخه باآلخٍش

اتهم الػللُت  خاصت مؼ فئت الخىخذ؛ لالخخالف الخاصل في معخٍى

ت وظلىهُاتهم اإلاخباًىت  .وكذساتهم اإلاهاٍس

 مجتمع الدراصت.  ب

ٌؽمل مجخمؼ الذساظت حمُؼ ؤػفاٌ الخىخذ في مشاهض الخىخذ         

بُت واخذة  اض. واؼخملذ الذساظت غلى مجمىغت ججٍش بمذًىت الٍش

-3ل مً حيغ الزوىس، جتراوح ؤغماسهم الضمىُت ما بحن )( ػف15كىامها )

لت ملصىدة ؾحر غؽىاثُت؛ خُث جم 6 ( ظىىاث. وجم اخخُاس الػُىت بؼٍش

اخخُاس الفصٌى التي جدخىي غلى ؤػفاٌ مً روي اطؼشاب الخىخذ 

اإلاصىفحن جدذ الخىخذ )البعُؽ، واإلاخىظؽ، والخاد( خعب ملُاط 

ً كامذ باظدبػاد ػفل مً روي الخىخذ  واسص، واإلاػلمت في بخذي اإلاشهٍض

الخاد؛ إلًمانها بػذم اظخفادجه مً البرمجُت اإلالترخت، فإصبذ مجمىع 

 .( ػفل14الػُىت اليلُت )

 :وصف الػُىت

عمذ الػُىت بلى زالزت مجمىغاث خعب دسحت الخىخذ )بعُؽ، 
ُ
ك

مخىظؽ، خاد( ليل ػفل، ووان هزا الخلعُم بىاء غلى ملُاط جلذًش 

ً؛ لخصيُف CARS) فىلي )واسص الخىخذ الؼ ، الزي جم جؼبُله في اإلاشهٍض

ظلىن الؼفل وخصاثصه وكذساجه ملاسهت مؼ الؼفل الؼبُعي، وواهذ 

 :الىخاثج النهاثُت، واآلحي

 

 
 العيىت لدى التوحد درجاث. 1 شكل
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 دسحت مً ؤػفاٌ ؤسبػت ًىحذ البُاوي الشظم في مالخظ هى هما      

 دسحت مً ؤػفاٌ وظخت ،(13غ و 10غ و 2غ و 1غ) بعُؽ جىخذ

 وؤسبػت ،(14غ و 11غ و 9غ و 7غ و 6غ و 3غ) مخىظؽ جىخذ

 غلى بىاءً  ورلً ،(12غ و 8وغ 5غ و 4غ) خاد جىخذ دسحت مً ؤػفاٌ

 في مىضح هى والزي واسص، ملُاط في اإلاػخمذة اليلُت الذسحاث جفعحر

 :الخالي البُاوي الخؽ

 
 كارز  مقياش في يتالكل الدرجاث جفضير. 2 شكل

 

 الدراصت ج. أدواث

 :الذساظت هزه في الخالُت ألادواث اغخماد جم

 :الخاظىبي الخػلُمي البرهامج [1]

لت البرهامج بغذاد جم  همىرج خؼىاث اجباع خالٌ مً غلمُت بؼٍش

 الخىخذ، اطؼشاب روي  لفئت (ADDIE-AUTISM AF- M) [17] الخشبي

 وفي وجىحيهاتهم، آسائهم آلخز اإلاخخصصحن مً مجمىغت غلى غشطه وجم

 بػظها وخزفذ البرامج غلى اإلاخؿحراث بػع بطافت جمذ آسائهم طىء

 :ًلي هما ورلً. النهاثُت صىسجه بلى وصل ختى

 ألاظاظُت، اإلاػلىماث حمُؼ جدلُل غً غباسة هى Analysis الخدلُل. 1

 :واآلحي

 حمُؼ وجدذًذ جدلُل جم: اإلاخػلم وخاحاث خصاثص جدلُل - ؤ

 والػللُت والعلىهُت والخعُت الجعمُت الخىخذي الؼفل اثصخص

 غليهم ظخؼبم التي ألاػفاٌ خصاثص جدلُل جم زم ومً غام، بؽيل

 ليل اإلاذخلي والعلىن الخػلم، غملُت في اخخُاحاتهم ومػشفت الخجشبت،

 الخػلُمُت والىظاثؽ الاظتراجُجُت، جدذًذ جم رلً ؤظاط وغلى ػفل،

 .ػفل ول لخصاثص مالثمت وؤلىان، اث،وؤصى  صىس، مً اإلاىاظبت

 الخػلم في ؤهمُت ألاهثر اإلاجاٌ جدذًذ جم: الػام اإلاجاٌ جدذًذ - ب

 فيها ًخػلمىن  التي الصباخُت الخللت وهى الخىخذ، مشاهض في ألاوادًمي

ً، مؼ الخػامل ؤظاظُاث ألاػفاٌ  .الهامت ألاؼُاء ومؼ آلاخٍش

 الصباخُت الخللت غً مػلىماث حمؼ جم: اإلاجاٌ مػلىماث حمؼ - ث

ت، اإلاػلىماث مً رلً بلى وما جلذًمها، وهُفُت ومىطىغاتها،  الظشوٍس

 الخىخذ، مشاهض في وؤلاخصاثُاث الخىخذ، مػلماث بلى الشحىع خالٌ مً

 .الخجشبت ألػفاٌ اإلاذسظُت ؤلاهجاص وملفاث

 وألاهذاف، الاخخُاحاث، ؤهم جدذًذ جم: اإلاجاٌ مً مدخىي  اخخُاس - ر

 مادي بؽيل وجلذًمها الخجشبت، في ػفل ليل حػلمها ؼلبًخ التي

لت البعُؼت، واليلماث اإلاػبرة، الصىس  واظخخذام بعُؽ،  جفاغلُت بؼٍش

 .الخاظىبي البرهامج خالٌ مً

ً اخخُاس جم: والضماوي اإلاياوي العُاق جدلُل - ج  ؤخذهما للخىخذ، مشهٍض

 ليل ؼهش إلاذة تالخػلُمُ البرمجُت لخؼبُم ؤهلي؛ وآلاخش خيىمي، مشهض

لت ػفل  .الجمعي الخػلم بؼٍش

 واضخت خؼىاث بلى الخدلُل جشحمت غملُت هي Design الخصمُم. 2

 :ًلي هما ورلً للخىفُز، كابلت

  الخػلُمُت ألاهذاف صُاؾت - ؤ
ً
 :آلاحي في مخمثلت: ظلىهُا

 وألاوؽؼت ألاوؽىدة خالٌ مً" 10-1" مً ألاسكام الؼفل ٌػذد ؤن -

 .اإلاػبرة والصىس 

 خالٌ مً" صؿحر – وظؽ - هبحر"  ألاحجام بحن الؼفل ًفّشِق  ؤن -

 .اإلاػبرة والصىس  وألاوؽؼت ألاوؽىدة

 مً" هاس – خؼحر – ممىىع" العالمت وظاثل ؤهم بحن الؼفل ًمحز ؤن -

 .اإلاػبرة والصىس  وألاوؽؼت ألاوؽىدة خالٌ

- مضاسع – خُاغ – هجاس – ػبِب" الصخص مهىت الؼفل ًزهش ؤن -

 .اإلاػبرة والصىس  ألاوؽؼت خالٌ مً "خباص

 خالٌ مً الفاسؽ واليىب باإلااء اإلامخلئ اليىب بحن الؼفل ًفشق  ؤن -

 .اإلاػبرة والصىس  ألاوؽؼت

 .اإلاػبرة والصىس  ألاوؽؼت خالٌ مً والبيذ الىلذ بحن الؼفل ًمحز ؤن -

 .اإلاػبرة والصىس  ألاوؽؼت خالٌ مً واإلاشؤة الشحل بحن الؼفل ًمحز ؤن -

ىحذ ت اإلاػشفُت ألاهذاف مً ؾحرها ٍو  في اإلاخخلفت والىحذاهُت واإلاهاٍس

 سؾبت غلى بىاء الذساظت جؼبُم مجاٌ خاسج منها لالظخفادة البرهامج

استها جمذ التي اإلاشاهض  .ٍص

: اإلاشحىة ألاهذاف لخدلُم اإلاىاظبت الخػلُمُت الاظتراجُجُاث جدذًذ - ب

 E-Programmed) لىتروويالا اإلابرمج الخػلُم اظتراجُجُت اظخخذام جم

instruction)غ ؤظالُب ؤفظل مً ألنها ورلً ؛  ججػل التي الخذَس

 ألاوؽؼت، حمُؼ بدل فيها ًلىم وؽؽ، جفاغلي حى في الخىخذي الؼفل

 بلى اهخلاله كبل الؼفل خؼإ مػالجت غلى وحػمل. بىفعه وألاغماٌ

 الفشوق مػالجت غلى حعاغذ الاظتراجُجُت هزه بن. جليها التي اإلاشخلت

 الفشدي الخػلم للؼفل جدُذ ؤنها خُث الخىخذًحن، ألاػفاٌ بحن الفشدًت

  فُيىن 
ً
 ؤكشاهه مؼ الجمعي الخػلم له ؤًظا وجدُذ بزاجه، معخلال

  جلذم فهي رلً بلى بطافت. اإلاػلمت مً بخىحُه بالفصل؛
ً
  حػلُما

ً
 مخمحزا

 وكذ[. 9] ظلُمان ظمُدت الخىخذي الؼفل خىاط مػظم فُه ًخاػب

 مؼ ؤهبر بؽيل والجهذ، الىكذ جىفحر غلى الاظتراجُجُت هزه لحػم

 ملاسهت الاظدُػاب، في الػالُت للذساتهم البعُؽ؛ الخىخذ ؤػفاٌ

 .الخاد الخىخذ روي  مً باألػفاٌ

: اإلاشحىة ألاهذاف لخدلُم اإلاىاظبت؛ الخػلُمُت الخلىُاث هىع اخخُاس - ث

 خعب بػىاًت، ػلُمُتالخ البرمجُت في اإلاخػذدة الىظاثؽ اظخخذام جم

 صممذ ما جدلُم غلى لخػمل الخىخذ؛ ؤػفاٌ واخخُاحاث خصاثص

 بحن الؼفل حؽخِذ لػذم ورلً صماء؛ خلفُت وطؼ جم فلذ ؤحله، مً

 اإلافشداث غً اإلاػبرة الصىس  ؤؾلب ؤًظا اإلاػبرة، والصىسة الخلفُت

 غليها، الخػشف الؼفل غلى لِعهل الىاكؼ؛ ؤسض غلى هي هما خلُلُت

 مفشدة بيلماث الىصىص بطافت وجمذ الخلُلُت، بصىستها هاوسبؼ

 سؤي خعب الىصىص هخابت ميان فيها وُسوعي الىخابت، وواضخت وظهلت

ت اإلاػلىماث وهزه. اإلادىمحن لت جىظُمها جم البصٍش  غلل ٌعخىغبها بؼٍش

15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 

 توحد حاد توحد متوسط توحد بسيط
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 وؤما. ألاػفاٌ لهاالء مػالجت مىؼلت ؤكىي  حػخبر ألنها الخىخذي؛ الؼفل

  فهى الصىث هاخُت مً
ً
  واضخا

ً
 ؤهثر ظماع خالت وفي اإلاػنى، غً ومػبرا

 ليي البؼيء؛ بالؽيل الصىث ًيىن ( فلشة ؤو حملت) مخخابػت ولمت مً

 .واظدُػابه فهمه الخىخذي الؼفل غلى ٌعهل

ى جلذًم - ر   الػمل، ظِىاٍس
ً
- الصىث) الخالُت الػىاصش فُه مىضخا

 همىرج اسفاق جم. بالخفصُل( الخىكُذ - الشظىم – الىص – الصىسة

ى  (.4) سكم ملخم في البرمجُت ؼاؼاث ألخذ للعِىاٍس

ش. 3 ل :Development الخؼٍى  مشخلت في غمله جم ما حمُؼ جدٍى

  خلُلُت، خاظىبُت جفاغلُت حػلُمُت بشمجُت بلى الخصمُم
ً
 فيها مشاغُت

 لؽاؼاث صىس  بسفاق جم. ألاولى اإلاشخلت في ودساظخه جدلُله جم ما حمُؼ

 . البرمجُت

 جىطُذ وظِخم اإلالترخت، البرمجُت ؼاؼاث ؤخذ ،(3) سكم ؼيل فيو

 :مػها الخفاغل هُفُت

 
 أحد شاشاث برمجيت الحلقت الصباحيت. 3شكل 

غىذ الذخٌى بلى هزه الؽاؼت، ًظهش صىث ًلٌى "مً هزا؟"،        

وبػذها ًخم اهخظاس ؤلاحاباث مً ألاػفاٌ، بمعاغذة وجىحُه مً اإلاػلمت، 

لٌى اإلاػلمت: " لجَر شخصُت )دوسا( مارا جلٌى غىه"؟ ورلً وبػذ رلً ج

بالظؿؽ غلى ولمت "ػبِب"، لُظهش صىث واضح ًلٌى "ػبِب"، 

عمذ بةغادة جىشاس الصىث غذة مشاث بالظؿؽ غليها  .َو

 .صس الخالي: لالهخلاٌ بلى ؼاؼت اإلافشدة ألاخشي التي جليها •

 .غاث ألاخشي في البرمجُتصس الػىدة بلى اإلاىطىغاث: للشحىع بلى اإلاىطى  •

 .للخشوج مً البرهامج"×" صس ؤلاؾالق: وهى غالمت  •

صس الاظخفهام: وهي غالمت "؟"، للذخٌى غلى ؼاؼت الخػلُماث؛ التي  •

 .جىضح غمل ول صس داخل البرهامج

جىفُز البرمجُت في الىاكؼ بؽيل فًػاٌ،  Implementation الخؼبُم. 4

 :ووان رلً واآلحي

رمجُت الخػلُمُت غلى اإلاخخصحن، وألاخز بػحن الاغخباس غشض الب - ؤ

ت والخلىُت  .مالخظاتهم التربٍى

غشض البرمجُت الخػلُمُت غلى اإلالشبحن مً الؼفل واإلاػلمت، وألاخز  - ب

 .بػحن الاغخباس مالخظاتهم

جؼبُم البرمجُت الخػلُمُت غلى ألاػفاٌ هخجشبت ؤولُت إلاالخظت سدود  - ث

 .ؤفػالهم

البرمجُت الخػلُمُت غلى ألاػفاٌ خالٌ فترة الخجشبت ؤي إلاذة  جؼبُم - ر

ادة مذي اهدعاب اإلافشداث  .ؼهش وامل؛ إلاػشفت مذي فاغلُتها في ٍص

ش،  - ج جؼبُم البرمجُت الخػلُمُت غلى ألاػفاٌ بؽيل زابذ وكابل للخؼٍى

 .ورلً بػذ زباث هجاح البرمجُت غلى ؤػفاٌ الخىخذ

اإلاشخلت مً تهُئت الؼفل كبل غشض  وجدذدث مهام اإلاػلمت في هزه

اإلادخىي، واخخُاس الىكذ اإلاىاظب لػشطه، وجلذًم الخؿزًت الشاحػت، 

نها  .ومؽاسهت الؼفل في غشض البرمجُت وجؼبُم جماٍس

ث البـــمللــذ  Evaluation مــــٍىـــالخل .5  ػذًذ مً الخػذًالث ـالـت بــُـجـشمــشَّ

م اإلاعخمشة، التي خذزذ والخؼىساث؛ ورلً مً خالٌ غملُاث ا لخلٍى

خالٌ وبحن مشاخل الخصمُم ألاسبػت العابلت، ختى وصلذ بلى بشمجُت 

م النهاجي والزي ًيىن فُه  فّػالت ورو حىدة غالُت، وباليعبت للخلٍى

ت البرمجُت اإلالترخت، ؤو الخىكف غنها، ؤو  الخىم غلى مذي اظخمشاٍس

شها، ٌػىد بلى مػلمت ألاػفاٌ؛ لخبرتها بخ صاثص ؤػفالها؛ بر ؤن جؼٍى

 .ول ػفل له خصاثص ًخخلف فيها غً ؾحره مً ألاػفاٌ

 :ؤداة الاخخباس [2]

جم اظخخذام ؤداة )اخخباس البؼاكاث الخػلُمُت(؛ مً ؤحل مػشفت       

مذي حػلم واهدعاب ؤػفاٌ الخىخذ للمفشداث ألاظاظُت في بشهامج 

ض، وكذ اؼخمل الخللت الصباخُت الُىمُت ألػفاٌ الخىخذ داخل اإلاشه

 :جبعي(. وهي بالخفصُل واالحي -بػذي -الاخخباس غلى زالزت مشاخل )كبلي

الاخخباس اللبلي: جم جدذًذ غذد مً اإلافشداث بالخػاون مؼ مػلماث  -

ألاػفاٌ، ووان غذدها حعػت وؤسبػحن مفشدة، مإخىرة مً غؽشة ؤهذاف 

وطؼ  مؼلىب حػلمها غلى مشاخل مػُىت، خعب ججاوب الؼفل، ومً زم

عإٌ الؼفل غً ماهُت هزه  ٌُ ول مفشدة في بؼاكت حػلُمُت؛ خُث 

اإلافشدة ؤسبؼ مشاث هدذ ؤكص ى مً اإلاداوالث، وحسجل في اظخماسة ول 

ػفل اإلافشداث اإلاػشوفت، وؾحر اإلاػشوفت، وغذد اإلاداوالث، ومً زم ًخم 

جدذًذ اإلافشداث ؾحر اإلاػشوفت لذيهم؛ لُخم حػلمها مً خالٌ البرهامج 

رح، وبػذ الاهتهاء مً فترة جؼبُم الخجشبت، ًخم الاخخباس البػذي اإلالت

عها، وغلى ؼيل بؼاكاث حػلُمُت هزلً.  بىفغ اإلافشداث التي جم جذَس

لخه لألػفاٌ الىاػلحن غً ألاػفاٌ ؾحر  غلًما ؤن الاخخباس ًخخلف في ػٍش

الىاػلحن؛ خُث ؤن الىاػلحن ًخم ظاالهم غً ماهُت هزه اإلافشدة؟ غلى 

اإلاثاٌ: ؤطؼ بؼاكت بها ظُاسة وؤكٌى ما هزه؟ ؤما ؾحر الىاػلحن ظبُل 

ً ؤمامه غلى ظبُل  فُخم ظاالهم غً ؤًً هي هزه اإلافشدة؟ بىطؼ خُاٍس

اإلاثاٌ: ؤكٌى ؤًً هي العُاسة؟ وؤطؼ ؤمامه بؼاكخحن بخذاهما ظُاسة 

 .وألاخشي ػاثشة
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س ألاػفاٌ الاخخباس البػذي: وفي الاخخباس البػذي هما رهشث، ًخم اخخبا -

في اإلافشداث التي جم جدذًذها ؤزىاء الاخخباس اللبلي، وغلى ؼيل بؼاكاث 

خم حسجُل مذي حػلم هاالء ألاػفاٌ لهزه اإلافشداث  حػلُمُت هزلً، ٍو

في حذٌو اظخماسة حػلم اإلافشداث، وهي ميىهت مً زالر خاهاث: )جدلم 

ء الاخخباس اللبلي مهاسة، هىًغا ما، لم ًخدلم(؛ لخخم اإلالاسهت بحن هخاثج ؤدا

 .والبػذي

الاخخباس الخدبعي: ًخم هزا الاخخباس الخبعي بػذ ؤظبىع وهصف مً  -

ت الخػلم، وؤن هخاثجه  الاخخباس البػذي؛ لُخم الخإهذ بالفػل مً اظخمشاٍس

 .مؼابلت لىخاثج ؤداء الاخخباس البػذي

 :صذق ؤدواث الذساظت - ر

غذث للُاظه صذق ألاداة ٌػني الخإهذ مً ؤنها ظىف جلِغ 
ُ
ما ؤ

لصذ بالصذق "ؼمٌى ؤداة الذساظت ليل الػىاصش 18الػعاف ] ًُ [، هما 

التي ًجب ؤن جدخىيها الذساظت مً هاخُت، وهزلً وطىح فلشاتها 

ومفشداتها مً هاخُت ؤخشي، بدُث جيىن مفهىمه إلاً ٌعخخذمها" 

[. وللذ جم الخإهذ مً صذق ألادواث مً خالٌ ما 19غبُذاث وآخشون ]

 :ًإحي

 :الصذق الظاهشي  -

جم خعاب صذق ألاداة الظاهشي، وهى كُاط ما وطػذ للُاظه،       

م صذق اإلادىمحن الزًً وان غذدهم ) ( مدىم مً 15ورلً غً ػٍش

مجاٌ جلىُاث الخػلُم ومً مجاٌ التربُت الخاصت )معاس الخىخذ(، وجم 

م الخػذًل غلى حمُؼ الفلشاث والىلاغ التي جم الخػلُم غليها، ومً ز

غشطها للمشة الثاهُت غلى بػع مً هاالء اإلادىمحن. ظىاء واهذ 

البرمجُت اإلالترخت، ؤو ؤداة اخخباس البؼاكاث الخػلُمُت، ؤو ؤداة اإلالابلت 

 .ختى وصلذ بلى هزا اإلاعخىي 

 :صذق البىاء -

ا  ًُ بػذ الخإهذ مً الصذق الظاهشي ألداة الاخخباس، جم جؼبُلها مُذاه

( ؤػفاٌ، وغلى بُاهاث الػُىت جم 5هت مً )غلى غُىت اظخؼالغُت ميى 

خعاب مػامل الاسجباغ بحرظىن بحن ول ظااٌ والذسحت اليلُت لالخخباس 

 :إلاػشفت الصذق الذاخلي لألداة، ورلً غلى الىدى الخالي

 1جدول 

 معامالث ارجباط بيرصون بين الدرجت الكليت لالختبار وأبعاد الاختبار

 معامل الارجباط رقم الضؤال

1 0.812**  

2 0.805**  

3 0.864**  

4 0.866**  

5 0.702**  

6 0.892**  

7 0.714**  

8 0.883**  

9 0.848**  

10 0.885**  

11 0.867**  

12 0.889**  

13 0.815**  

14 0.898**  

15 0.871**  

 (0.01داٌ غىذ معخىي ) **

( ؤن حمُؼ ألاظئلت دالت غىذ 1ًخطح مً خالٌ الجذٌو سكم )       

( وهزا ٌػؼي داللت غلى اسجفاع مػامالث الاحعاق 0.01خىي )مع

الذاخلي، هما ٌؽحر بلى ماؼشاث صذق مشجفػت ووافُت ًمىً الىزىق بها 

 .في جؼبُم الذساظت الخالُت

 :زباث ؤداة الاخخباس -

 لى جىشس 
ً
با زباث ألاداة؛ ٌػني الخإهذ مً ؤن ؤلاحابت ظخيىن واخذة جلٍش

[، وكذ جم 18م في ؤوكاث مخخلفت الػعاف ]جؼبُلها غلى ألاشخاص راته

لت بغادة الاخخباس، خُث جم  كُاط زباث ؤداة الذساظت باظخخذام ػٍش

جؼبُم الاخخباس غلى مجمىغت مً الؼالب، وجم بغادة الاخخباس غلى هفغ 

( ؤًام، وجم خعاب مػامل الاسجباغ 10اإلاجمىغت بفاصل صمني كذسه )

(، وهي 0.761اغ بحن الخؼبُلحن )بُنهم، خُث بلؿذ كُمت مػامل الاسجب

ؽحر بلى مػامالث زباث حُذة 0.01كُمت دالت غىذ معخىي ) ٌُ (، وهزا 

 .ًمىً الاغخماد غليها في جؼبُم الذساظت الخالُت

 :ؤداة اإلالابلت للمػلماث [3]

الهذف مً جؼبُم اظخماسة اإلالابلت: مػشفت وحهت هظش مػلماث ألاػفاٌ 

لت اظخخذام ال غ بؼٍش برمجُاث الخػلُمُت الخاظىبُت في الخذَس

لت الخللُذًت، ومذي ججاوب وجفاغل ألاػفاٌ  الخفاغلُت ملاسهت بالؼٍش

مؼ البرمجُت اإلالترخت، وغً ؤبشص ؤلاًجابُاث والعلبُاث في اظخخذام 

غ لألػفاٌ مً فئت روي اطؼشاب الخىخذ.  لت في الخذَس  هزه الؼٍش

 :بىاء الاظخماسة*

العابلت اإلاخػللت بمىاطُؼ اظخخذام  مشاحػت ألادبُاث والذساظاث -

 .الخلىُاث الخػلُمُت لألػفاٌ مً فئت الخىخذ

 ي ـاٌ جلىُاث الخػلُم وفــي مجـــىن فــشاء واإلاخخصصـــالع ؤساء الخبـــاظخؼ -
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 (.مجاٌ التربُت الخاصت )معاس الخىخذ

وطؼ ؤهم اإلاداوس ألاظاظُت في اظخماسة اإلالابلت لخخذم ؤحىبتها ؤهذاف  -

 .ا الذساظتهز

صُاؾت ألاظئلت بىطؼ زالزت ؤظئلت مفخىخت، ًخم ؤلاحابت غليها مً  -

 .كبل مػلماث ألاػفاٌ بىاء غلى ما الخظىه خالٌ جؼبُلهم هزه الخجشبت

جم غشض الاظخماسة غلى مجمىغت مً الخبراء واإلاخخصصحن في مجاٌ + 

 جلىُاث الخػلُم، وفي طىء آسائهم جم اللُام بػع الخػذًالث، ختى

 .ؤصبدذ اإلالابلت في صىستها النهاثُت

 :ألاظلىب ؤلاخصاجي اإلاعخخذم - ج

لخدلُم ؤهذاف الذساظت جم اظخخذام الػذًذ مً ألاظالُب ؤلاخصاثُت 

اإلاىاظبت باظخخذام الخضم ؤلاخصاثُت للػلىم الاحخماغُت، والتي ًشمض لها 

 :، وهي غلى الىدى الخالي(SPSS) اخخصاًسا بالشمض

؛ للخػشف (Person Correlation) جم اظخخذام مػامل اسجباغ بحرظىن . 1

غلى صذق الاحعاق الذاخلي ألداة الذساظت، وهزلً للخدلم مً زباث 

ؤداة الذساظت، مً خالٌ مػامل الاسجباغ بحن الخؼبُلحن اللبلي 

  .والبػذي

خني جم اظخخذام اخخباس. 2 ؛ للخػشف غلى (Mann-Whitney) مان ٍو

 .دسحاث الؼالب باالخخباس اللبلي والبػذي والخدبعي الفشوق بحن

؛ للخػشف غلى (Black) جم اظخخذام مػادلت الىعب اإلاػذٌ لبلًُ. 3

ادة اهدعاب  مذي فاغلُت بشمجُت )الخللت الصباخُت( الخفاغلُت في ٍص

 .اإلافشداث لذي ؤػفاٌ الخىخذ

 :بحشاءاث الذساظت - د

( 5ػفاٌ الخىخذ بىاكؼ )احشاء اخخباس اظخؼالعي غلى غُىت مً ؤ •

ؤػفاٌ؛ لظبؽ اللصىس الخاصل في البرمجُت، وجدىُمها مً كبل 

 .ؤلاخصاثُاث ومػلماث الخىخذ في اإلاشاهض

لت كصذًت •  .جم اخخُاس الػُىت بؼٍش

 .جؼبُم ؤداة الاخخباس اللبلي غلى ؤػفاٌ الػُىت •

بػذها جم جدذًذ اإلافشداث الؿحر مػشوفت لجمُؼ ؤػفاٌ الػُىت في  •

الفصل الىاخذ، لخؼبُم الخجشبت غلى هزه اإلافشداث، والتي جم جدذًذها 

 .جبػا لىدُجت الاخخباس اللبلي

م مػلمت اإلاجمىغت  • بُت غً ػٍش جؼبُم الخجشبت غلى اإلاجمىغت الخجٍش

 .اإلاخخاسة

 .جؼبُم الاخخباس البػذي •

 .بػذ مشوس اظبىع وهصف جم جؼبُم الاخخباس الخدبعي وغمل اإلالابالث •

اللُام بالخدلُل ؤلاخصاجي اإلاىاظب ألداة الاخخباس اإلاعخخذمت، وجدلُل  •

 .اإلالابالث

جفعحر الىخاثج ومىاكؽتها، بىاء غلى البُاهاث التي جم ججمُػها  •

 .وجدلُلها، وسبؼها بالذساظاث وؤلاػاس الىظشي 

وطؼ الخىصُاث اإلالترخت، بىاء غلى هخاثج هزه الذساظت والذساظاث  •

 .العابلت

 :بحشاءاث جىفُز الخجشبت - ر

جم جصمُم مىطىغاث البرهامج الخاظىبي الخػلُمي الخفاغلي، غلى        

مىطىغاث الخللت الصباخُت، والتي هي مػشوفت غىذ مشاهض الخىخذ، 

لت ما،  خُث ؤنها جظم الػذًذ مً اإلاىطىغاث اإلاىظمت واإلاشجبت بؼٍش

لها في ؼيل وظمُذ بالخللت الصباخُت؛ ألن اإلاػلمت ججلغ مؼ ؤػفا

لام في بذاًت الصباح كبل البذء بإي وؽاغ آخش. وكذ جم 
ُ
ت، ج خللت داثٍش

جؼبُم الخجشبت إلاذة ؤسبػت ؤظابُؼ، بػذ ؤن جم الاخخباس اللبلي غلى 

مجمىغت مً ألاهذاف، التي جم جدذًذها مؼ مػلماث ألاػفاٌ، وغلى 

فاٌ ؤظاط هزا الاخخباس جم جدذًذ اإلافشداث الؿحر مػشوفت غىذ ألاػ

اإلاؽاسهحن بالخجشبت، ومً زم جمذ دساظت هزه اإلافشداث، وحػلمها مً 

لت جخذم فئت الخىخذ الىاػلحن، وؾحر  خالٌ البرمجُت اإلاصممت، بؼٍش

ت غلى ؤوؽؼت مخىىغت  لت الخػلم الجمعي. وهي مدخٍى الىاػلحن بؼٍش

لُخم ؤلاحابت غنها مً كبل ألاػفاٌ، ومً زم خصٌى الخؿزًت الشاحػت 

لت جفاغلُت، وبػذ رلً جم  الفىسٍت، غلى الاظخجابت الخاصلت بؼٍش

جؼبُم الاخخباس البػذي لهاالء ألاػفاٌ، وكُاط مذي اهدعابهم وحػلمهم 

للمفشداث، وملاسهتها بيخاثج الاخخباس اللبلي؛ للخإهذ مً خصٌى الخػلم ؤو 

غذمه، وبػذ ؤظبىع وهصف مً رلً، جم جؼبُم الاخخباس الخدبعي، 

ت الخػلم. وكذ جم جلذًم وملاسهخه باالخ خباس البػذي؛ للخإهذ مً اظخمشاٍس

الػذًذ مً اإلاػضصاث اإلاادًت اإلاشؾىبت ألػفاٌ الخجشبت، بىاًء غلى ما جم 

 .اخخُاسه مً مػضصاث مً كبل ؤولُاء ألامىس، ومػلماث ألاػفاٌ

 الىتائج ومىاقشتها. 5

ً اللبلي والبػذ ي، جم للخدلم مً صخت الفشطِخان الخاصت باالخخباٍس

خني ، ورلً هما ًخطح مً (Mann-Whitney) اظخخذام اخخباس مان ٍو

 (:3خالٌ الجذٌو سكم )

 2جدول 

 لىوع التوحد باالختباريً القبلي والبعدي
ً
 املتوصطاث الحضابيت والاهحراف املعياري للمجموعاث وفقا

 الاختبار البعدي الاختبار القبلي درجت التوحد م

راف املعياري الاهح املتوصط الحضابي    الاهحراف املعياري  املتوصط الحضابي 

 1.15 29.0 1.73 7.50 بعُؽ 1

 2.9 24.7 1.64 3.0 مخىظؽ 2

 1.3 11.50 0.0 0.0 خاد 3

 3 جدول 

 (حاد - متوصط – بضيط) الثالث التوحد مجموعاث في -والبعدي القبلي الاختباريً بين للفروق( Mann-Whitney) ويتني مان اختبار هتائج

 مضتوى الداللت (zقيمت ) مجموع الرجب متوصط الرجب العدد املجموعت هوع التوحد

2.366- 10.0 2.50 4 كبلي بعُؽ  0.018**  

 26.0 6.50 4 بػذي
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2.956- 21.0 3.50 6 كبلي مخىظؽ  0.003**  

 57.0 9.50 6 بػذي

1.528- 14.0 3.50 4 كبلي خاد  0.343 

 22.0 5.50 4 بػذي

 (0.01) معخىي  غىذ داٌ**

ٌ  مً ًخطح      ت فشوق هىان ؤن( 2) حذو  اإلاخىظؼاث في ظاهٍش

 الفشوق لخلً اخصاثُت داللت راث فشوق وحىد مً وللخإهذ الخعابُت،

خني، مان اخخباس اظخخذام جم  داللت راث فشوق وحىد بلى ٌؽحر والزي ٍو

 البػذي باالخخباس البعُؽ الخىخذ فئت مً الؼالب لصالح اخصاثُت

ؽحر اللبلي، باالخخباس للؼالب( 7.50) ملابل( 29.0) دسحاث بمخىظؽ
ُ
 وح

( الصباخُت الخللت) بشمجُت اظخخذام فاغلُت بلى العابلت الىدُجت

ادة في الخفاغلُت  الخىخذ معخىي  ممً ألاػفاٌ غىذ اإلافشداث اهدعاب ٍص

 .بعُؽ لذيهم

خطح     ٌ  مً ٍو ت فشوق هىان ؤن( 2) حذو  اإلاخىظؼاث في ظاهٍش

 لصالح اخصاثُت داللت راث فشوق وحىد بلى ٌؽحر والزي الخعابُت،

 دسحاث بمخىظؽ البػذي باالخخباس اإلاخىظؽ الخىخذ فئت مً الؼالب

ؽحر اللبلي، باالخخباس للؼالب( 3.0) ملابل( 24.7)
ُ
 العابلت الىدُجت وح

ادة في الخفاغلُت( الصباخُت الخللت) بشمجُت اظخخذام فاغلُت بلى  ٍص

 .مخىظؽ لذيهم الخىخذ معخىي  ممً ألاػفاٌ غىذ اإلافشداث اهدعاب

خطح     ٌ  في هزلً ٍو ت فشوق هىان جىحذ ال ؤهه( 2) حذو  في ظاهٍش

 خاد لذيهم الخىخذ معخىي  ممً للؼالب الخعابُت، اإلاخىظؼاث

 الاخخباس دسحاث مخىظؽ وان لى ختى والبػذي، اللبلي باالخخباس

 رلً وظِخطح اللبلي، االخخباسب للؼالب( 0.0) ملابل( 11.5) البػذي

ٌ  الذاللت معخىي  كُمت مؼ  (.3) سكم بالجذو

خطح      ٌ  مً ٍو ت فشوق هىان ؤن( 3) حذو  اإلاخىظؼاث في ظاهٍش

 اللبلي باالخخباس بعُؽ لذيهم الخىخذ معخىي  ممً الخعابُت،

 مً ؤكل كُمت وهي( 0.018) الذاللت معخىي  كُمت بلؿذ خُث والبػذي،

،بخ دالت ؤي( 0.05)
ً
ؽحر لزلً صاثُا

ُ
 فاغلُت بلى العابلت الىدُجت ح

ادة في الخفاغلُت( الصباخُت الخللت) بشمجُت اظخخذام  اهدعاب ٍص

 .بعُؽ لذيهم الخىخذ معخىي  ممً ألاػفاٌ غىذ اإلافشداث

ٌ  في الىخاثج مً ًخطح هزلً      ت فشوق هىان ؤن( 3) حذو  في ظاهٍش

 باالخخباس مخىظؽ هملذي الخىخذ معخىي  ممً الخعابُت، اإلاخىظؼاث

 كُمت وهي ،(0.003) الذاللت معخىي  كُمت بلؿذ خُث والبػذي، اللبلي

، دالت ؤي( 0.05) مً ؤكل
ً
ؽحر لزلً بخصاثُا

ُ
 بلى العابلت الىدُجت ح

ادة في الخفاغلُت( الصباخُت الخللت) بشمجُت اظخخذام فاغلُت  ٍص

 .ىظؽمخ لذيهم الخىخذ معخىي  ممً ألاػفاٌ غىذ اإلافشداث اهدعاب

ٌ  في الىخاثج مً ًخطح خحن في        فشوق هىان جىحذ ال ؤهه( 3) حذو

ت  خاد لذيهم الخىخذ معخىي  ممً الخعابُت، اإلاخىظؼاث في ظاهٍش

 ،(0.343) الذاللت معخىي  كُمت بلؿذ خُث والبػذي، اللبلي باالخخباس

، دالت ؾحر ؤي( 0.05) مً ؤهبر كُمت وهي
ً
ؽحر بخصاثُا

ُ
 الىدُجت وح

( الصباخُت الخللت) بشمجُت اظخخذام فاغلُت طػف بلى العابلت

ادة في الخفاغلُت  الخىخذ معخىي  ممً ألاػفاٌ غىذ اإلافشداث اهدعاب ٍص

 .خاد لذيهم

ادة في الخفاغلُت( الصباخُت الخللت) بشمجُت فاغلُت مً وللخإهذ       ٍص

 الىعب وعبت خعاب جم الخىخذ، ؤػفاٌ غىذ اإلافشداث اهدعاب

 :والخالي  (Black)بلًُ ػادلتم باظخخذام اإلاػذٌ

 
 ]20] مشاد

 :ؤن خُث 

 .للملُاط اللبلي الخؼبُم دسحاث مخىظؽ =1م

 .للملُاط البػذي الخؼبُم دسحاث مخىظؽ =2م

 .للملُاط الػظمى النهاًت= ن

ٌ  في هما الىخاثج حاءث وكذ  :الخالي الجذو

 4 جدول 

 التوحد هوع الفباخت والبعدي القبلي للتطبيقين املعدل الكضب وضبت هتائج

 داللت وضبت الكضب املعدل متوصط درجاث التطبيق البعدي متوصط درجاث التطبيق القبلي هوع التوحد

 اليضبت

 **0.018 1.68 29.0 7.50 بعُؽ

 **0.003 1.52 24.7 3.0 مخىظؽ

 0.343 0.77 11.50 0 خاد

 (0.01) معخىي  غىذ داٌ **

ٌ  مً ًخطح       ،(Black) لبلًُ اإلاػذٌ الىعب وعبت ؤن( 4) الجذو

 خذده الزي اإلاذي داخل كُمت وهي( 1.68)و( 1.52) بحن ما جشاوخذ

 - بعُؽ) الخىخذ بىىعي ًخػلم فُما ورلً ،(2)و( 1) بحن للفاغلُت بلًُ

ذٌ ،[24] وظلُمان الخماس رلً بلى ؤؼاس هما ،(مخىظؽ  غلى هزا ٍو

ادة في الخفاغلُت( الصباخُت الخللت) بشمجُت فاغلُت  اهدعاب ٍص

 (.مخىظؽ – بعُؽ) الخىخذ ؤػفاٌ غىذ اإلافشداث

ٌ  الىخاثج ؤوضخذ خحن في       اإلاػذٌ الىعب وعبت ؤن( 4) سكم بالجذو

 ؤكل كُمت وهي الخاد، بالخىخذ ًخػلم فُما( 0.77) بلؿذ (Black) لبلًُ

ؽحر ،(2)و( 1) بحن للفاغلُت بلًُ خذده الزي اإلاذي مً
ُ
 الىدُجت وح

 في الخفاغلُت( الصباخُت الخللت) بشمجُت فاغلُت طػف بلى العابلت

ادة  (.خاد) الخىخذ ؤػفاٌ غىذ اإلافشداث اهدعاب ٍص

ً الخاصت الفشطِخان صخت مً وللخدلم  والخدبعي، البػذي باالخخباٍس

خني مان اخخباس اظخخذام جم   ًخطح هما ورلً ،(Mann-Whitney) ٍو
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ٌ  خالٌ مً  (:6) سكم الجذو

 5 جدول 

  للمجموعاث املعياري  والاهحراف ابيتالحض املتوصطاث
ً
 والتبعي البعدي باالختباريً التوحد لىوع وفقا

 الاختبار التتبعي الاختبار البعدي درجت التوحد م

 الاهحراف املعياري  املتوصط الحضابي الاهحراف املعياري  املتوصط الحضابي  

 0.0 30.0 1.15 29.0 بعُؽ 1

 3.1 26.7 2.9 24.7 مخىظؽ 2

دخا 3  11.50 1.3 12.0 1.9 

 6 جدول 

 (حاد - متوصط – بضيط) الثالث التوحد مجموعاث في -والتبعي البعدي الاختباريً بين للفروق( Mann-Whitney) ويتني مان اختبار هتائج 

 مضتوى الداللت (zقيمت ) مجموع الرجب متوصط الرجب العدد املجموعت هوع التوحد

1.528- 14.0 3.50 4 بػذي بعُؽ  0.343 

 22.0 5.50 4 جدبعي

1.314- 31.0 5.17 6 بػذي مخىظؽ  0.240 

 47.0 7.83 6 جدبعي

0.624- 16.0 4.0 4 بػذي خاد  0.686 

 20.0 5.0 4 جدبعي

ٌ  خالٌ مً ًخطح        راث فشوق هىان جىحذ ال ؤهه( 6) سكم الجذو

 لذيهم الخىخذ معخىي  ممً الؼالب دسحاث مخىظؽ في بخصاثُت داللت

 بلؿذ خُث والخدبعي، البػذي باالخخباس( خاد – مخىظؽ – بعُؽ)

 ،0.240 ،0.343) الخىالي غلى الخىخذ ألهىاع الذاللت معخىي  كُمت

ؽحر ،(0.686
ُ
اث جلاسب بلى العابلت الىدُجت وح  الؼالب معخٍى

ً  الخللت) بشمجُت فاغلُت غلى ًاهذ مما والخدبعي البػذي باالخخباٍس

ادة في اغلُتالخف( الصباخُت  الخىخذ ؤػفاٌ غىذ اإلافشداث اهدعاب ٍص

 (.مخىظؽ – بعُؽ)

 اللبلي،) الاخخباس بُاهاث جدلُل هخاثج ؤظهشث غام وبؽيل      

 الخىخذ جدذ اإلاصىفحن الخىخذ بإػفاٌ والخاصت( والخدبعي والبػذي،

ت الفشطُت سفع( واإلاخىظؽ البعُؽ) ً الخاصت و الصفٍش  باالخخباٍس

ٌ  يوالبػذ اللبلي  . اإلاخجهت الفشطُت وكبى
ً
 الخاصت الىخاثج ؤؼاسث ؤًظا

ٌ  الفئخحن بىفغ ت الفشطُت كبى ً الخاصت الصفٍش  البػذي باإلخخباٍس

 الخذَسغ ألظلىب ؤن ٌػني مما اإلاخجهت الفشطُت سفع و والخدبعي

ادة غلى بًجابي ؤزش البرمجُت باظخخذام  غىذ اإلافشداث اهدعاب ٍص

 .نالصىفح هزًً مً الخىخذ ؤػفاٌ

 اللبلي،) الاخخباس بُاهاث جدلُل هخاثج ؤظهشث الػىغ وغلى     

 الخىخذ جدذ واإلاصىفحن الخىخذ ؤػفاٌ لفئت( والخدبعي والبػذي،

ٌ ( الخاد) ت الفشطُت كبى  الخاصت اإلاخجهت الفشطُت سفع و الصفٍش

ً ٌ  و والبػذي اللبلي باالخخباٍس ت الفشطُت كبى  اإلاخجهت سفع و الصفٍش

ًباإلخخب الخاصت  جدذ اإلاصىفحن الخىخذ ألػفاٌ والخدبعي البػذي اٍس

 هفعه ؤلاًجابي ألازش جظهش لم الىخاثج ؤن ٌػني مما( الخاد) الخىخذ

غ بإظلىب والخاص ادة في البرمجُت باظخخذام الخذَس  اهدعاب ٍص

 .الخاد بالخىخذ اإلاصىفحن ألاػفاٌ غىذ اإلافشداث

مىً  :ًلي بما الىدُجت جفعحر ٍو

لت الخاظب حهاص اظخخذام خالٌ مً الخذَسغ بن -  ملفخت بؼٍش

ذ وحزابت،  برا خاصت ملل، دون  للخػلم الؼفل واهذفاع حؽىق  مً ًٍض

 .الخػلُمُت الػملُت ؤزىاء آلخش وكذ مً الخػلُمي اإلاثحر حؿُحر جم

 الخػلم الخىخذي للؼفل جدُذ الخفاغلُت، البرمجُت اظخخذام بن -

لخحن  ظشغت في بالخدىم له ٌعمذ مما والجمعي، الفشدي الخػلم بؼٍش

 مشاث؛ غذة ًفهمه لم الزي الصػب للجضء بغادجه وبمياهُت حػلمه،

ىدعب ًخػلم الؼفل ًجػل ما وهزا  ما وهزا ؤهبر، بؽيل اإلافشداث ٍو

 مخخلف ػفل وىهه الخػلم؛ غملُت في جىاحهه التي الصػىباث مً ًللل

 .الؼبُعي الؼفل غً

ذ الخاظىبُت؛ البرامج في الخفاغلُت خاصُت جىفحر -  خماظت مً جٍض

ٌ  الخػلُمُت، البرمجُت مؼ الؼفل جفاغل  بُنهما، الثىاجي الاجصاٌ وخصى

 الؼفل لذي الزهني الدؽدذ ًللل ما وهزا اإلاػلمت، مً بخىحُه

 .الخىخذي

ذ( صىسة - صىث -هص) اإلاخػذدة الىظاثؽ جىىع-  اظخخذام مً جٍض

 كىة، ؤهثر الخػلم ًجػل مما الخػلم؛ غملُت ؤزىاء اإلاخخلفت الخىاط

ت ، لفترة اإلاػلىماث خفظ في واظخمشاٍس  ٌػمل الخىىع هزا ؤن هما ؤػٌى

 اللذساث روي  الخىخذًحن ألاػفاٌ بحن الفشدًت الفشوق مشاغاة غلى

 .اإلاخفاوجت

 اظخخذام ؤزىاء والذاغمت، اإلاخخلفت الاظتراجُجُاث مً الػذًذ وحىد -

 اظتراجُجُت اظخخذام لمث الالىترووي، اإلابرمج الخػلم اظتراجُجُت

ض، واظتراجُجُت الاظخىؽاف، واظتراجُجُت الخػاووي، الخػلم  مما الخػٍض

 .ؤهبر بؽيل الخػلم غملُت في ٌعاغذ

غ، في الخفاغلُت البرمجُت اظخخذام بن -  دوس  حؿُحر غلى غمل الخذَس

 واإلاصممت، واإلاخؼؼت، اإلاؽشفت، بلى للمػلىمت اإلاللىت مً اإلاػلمت

 الػملُت مدىس  الؼفل مً ًجػل مما للخػلُم؛ لذمتواإلا واإلاىفزة،

 .الخػلُمُت

 الىكذ، جىفحر بلى ًادي مشة، مً ألهثر الخػلُمُت البرمجُت اظخخذام -

ً مما واإلااٌ؛ والجهذ،
ّ
مى  خعب ؤهبر بفاغلُت اظخؿالله مً اإلاػلمت ًُ

 .ألاػفاٌ اخخُاج

 فاغل،جخ صؿحرة مجمىغت في الخػلم مً ًخظمىه وما اليؽؽ، الخػلم -

 مً الشاحػت الخؿزًت وجلذًم اإلاػلمت، وجىحُه بػظها، مؼ وجخػاون،
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ادة في ٌعاهم كذ الذساس ي، الفصل داخل واإلاػلمت البرمجُت خالٌ  ٍص

 .الخىخذي الؼفل حػلم

لت لألؼُاء البصشي  الخمثُل بن -  ومشاغاة البرمجُت، داخل مىظمت بؼٍش

ذ لبرمجُت،ا جصمُم غملُت غىذ الخىخذي الؼفل وظماث خصاثص،  ًٍض

ت، للمثحراث الؼفل بدسان مً  مػالجت مىؼلت ؤكىي  حػخبر والتي البصٍش

  .الخػلم ؤزش اهخلاٌ بلى ًادي مما لذًه؛

 ووالفشث مىس  دساظت هدُجت مؼ الخالُت الذساظت هدُجت اجفلذ وكذ     

ض في الخاظىبُت، البرامج فاغلُت بلى جىصلذ والتي[ 4]  حػلم مهاساث حػٍض

 هدُجت اجفلذ هما الخىخذ، مشض لذيهم الزًً ألاػفاٌ غىذ اإلافشداث

ج دساظت هدُجت مؼ الخالُت، الذساظت  غلى ؤهذث التي[ 11] هُان ؤبى ؤٍس

 ألػفاٌ الػلمُت اإلافاهُم بهعاب في للمداواة، الخفاغلُت البِئت فاغلُت

 .الخىخذ

ذا مً ول   رهشه ما مؼ الذساظت هخاثج وجخفم      [ 6] العُذ هٍى

 وغبحر[ 5] وغثمان والذًب؛ الىهاب؛ وغبذ[ 16] وآخشون ُذوهىسه

 وحصجُؼ لذغم الخاظىبُت الخلىُاث اظخخذام ؤهمُت في[ 15]مدمذ

 .الخػلم غلى الخىخذ ؤػفاٌ

 الخفاغلُت، البرمجُت اظخخذام ؤن: ًخطح الفشطُاث هخاثج ومً     

  ٌ ا  خىخذ،ال ؤػفاٌ غىذ اإلافشداث وحػلم اهدعاب في بًجابي ؤزش ورو فػَّ

 باليعبت ؤما(. واإلاخىظؼت البعُؼت) الخىخذ دسحت جدذ اإلاصىفحن

 فػالُت جثبذ بخصاثُت داللت هىان ًىً فلم الخاد، الخىخذ ألػفاٌ

ٌ  بلى سحػىا لى ؤهىا مً بالشؾم غليهم، البرمجُت اظخخذام  ،(2) سكم حذو

 في وؤصبذ ،(0) اللبلي الاخخباس في الخعابي اإلاخىظؽ بإن لىحذها

 في بعُؽ بًجابي ؤزش وحىد غلى ًذٌ وهزا ،(11.5) البػذي اسالاخخب

 ولىً الخاد، الخىخذ دسحت جدذ الخىخذ ؤػفاٌ غىذ اإلافشداث حػلم

 ألاظباب مً غذد بلى رلً ٌػىد كذ الفاغلُت؛ في داٌ فشق  وحىد غذم

 خُث الخؿُحر؛ وملاومت الترهحز، وغذم الاهدباه، في الىبحر الدؽدذ: منها

ل وكذ ىبل بداحت ؤنهم لت في الخؿُحر هزا لخلبل ػٍى  وؤًظا الخػلم، ػٍش

 الخىاصل ظلىهُاث مً الػذًذ اظخخذامهم في الىاضح اللصىس 

 وحػبحراث والاًماءاث البصشي، الخىاصل: مثل اللفظي، وؾحر اللفظي،

ً، ؤو باألؼُاء، اهخمامهم في الالمباالة وهزلً وهدىه، الىحه  باآلخٍش

 ،[21] الؽامي وفاء اإلاىحه والخذًث ىؼىكت،اإلا اليلماث فهم في والعجض

 الخاد الخىخذ رو الؼفل حػُم كذ ألامىس  هزه[. 22] غىاد ؼػحرة، ؤبى

لت ؤفظل، بؽيل الخػلم مً  .الالىترووي اإلابرمج الخػلم اظخخذام بؼٍش

 هظش وحهت غلى الخػشف وهى الذساظت في الثاوي للعااٌ باليعبت ؤما

 ؤػفاٌ غلى الخفاغلُت الخػلُمُت ُتالبرمج اظخخذام ججاه اإلاػلماث

 مفُذ   الخىخذ ؤػفاٌ حػلُم في البرمجُت اظخخذام ؤن جبحن الخىخذ،

 :آلاحي بعبب ورلً وبًجابي،

 مً هؿحرهم ًفظلىن  الخىخذ ؤػفاٌ بإن اإلاػلماث بخذي رهشث     

 وىظُلت آلاًباد وحهاص آلالي، الخاظب اظخخذام الؼبُػُحن ألاػفاٌ

ذا دساظت غلُه اجفلذ ما وهزا وجشفيهُت، حػلُمُت [ 6] العُذ هٍى

ً الىهاب غبذ ودساظت ػىد ،[5] وآخٍش  وحىد ؤن بلى رلً؛ في العبب َو

 اهدباه حزب غلى حػمل وفُذًى وصىس  ؤصىاث مً مخىىغت وظاثؽ

 وحذث رلً ؤحل مً واإلاؽاهذة؛ لالظخماع ملػذه في وببلاءه الؼفل،

 الخػلم لُدصل آلالي؛ اظبالخ حهاص غلى حػلُمُت بشامج جىفحر ؤهمُت

لت  الخاظب باظخخذام الاهخفاء وغذم للؼفل، ومؽىكت مثحرة بؼٍش

 البرمجُت اظخخذام ؤن: كالذ اإلاػلمت ؤن هما. فلؽ جشفيهُت وىظُلت

ٌ  بلى ؤّدي الخفاغلُت، ت مفشداث واهدعاب الخػلم، خصى  حذًذة، لؿٍى

ج ودساظت[ 4] ووالفشث مىس  دساظت مؼ ًخفم وهزا [ 11] انهُ ؤبى ؤٍس

ػضي   مً والتي الخػلُمُت البرمجُت اظخخذام مضاًا بلى رلً؛ في العبب َو

 والتي اإلاػنى، غً اإلاػبرة بالىظاثؽ ؾىُت حػلُمُت بِئت جىفحر: ؤهمها

 الشاحػت الخؿزًت وجىفحر الخىخذي، الؼفل ظماث جصمُمها في ُسوعي

 لًر ول مشة، مً ؤهثر اإلافشدة حػلم بغادة بجاخت وهزلً الفىسٍت،

ل عّهِ
 غشض بن رلً، بلى بطافت الجذًذة، اإلافشداث وحػلم اهدعاب ٌُ

 وجىمُت اهدباههم حزب بلى ؤدي البرمجُت؛ داخل الجزابت اإلاثحراث

 غبذ دساظت هخاثج رهشجه ما مؼ ًخفم وهزا والخػلم، باالظدُػاب راهشتهم

ً الىهاب  جىمي البرمجُت ؤن اإلاػلماث، بخذي الخظذ هما[. 5] وآخٍش

 في صمالثه مؼ الخىاصل ومهاساث الاحخماعي، الخفاغل مهاساث لؼفلا لذي

ػىد الصف، لت البرمجُت اظخخذام جم ؤهه رلً؛ في العبب َو  بؼٍش

 الخذًث مؽاسهت فشصت لهم ؤجاح مما ألاػفاٌ؛ مؼ الجمعي الخػلم

ٌ  والخىاس، لت صىس  مً غليهم ٌػشض ما خى  اللؿىي  الخػبحر بؼٍش

 في اإلاىحىدة ألاهاؼُذ ؤن هما الىاػلحن، حرؾ مً ؤلاؼاسة ؤو للىاػلحن،

 بالصىث، الاوؽاد في صمالثه مؽاسهت الؼفل لذي غضصث البرمجُت

ً الىهاب غبذ دساظت ؤهذث وكذ باألًذي، والخشواث  ودساظت[ 5] وآخٍش

 بلى تهذف والتي الخىخذ، لفئت اإلاػذة البرامج ؤهمُت غلى[ 12] مدمذ

 اإلاهاساث جىمُت في اإلاؽترن اللاظم ٌػخبر الزي اللؿىي، الاجصاٌ جىمُت

 الاحخماغُت، واإلاهاساث الاحخماعي، الخفاغل مهاساث مثل اإلاخخلفت،

مىً الخُاجُت، واإلاهاساث ً بلى ٌػىد رلً هجاح ٌػىد ؤن ٍو
ُّ
 اإلاػلمت جمى

. ومهاسة بفً الخىخذًحن ألاػفاٌ مؼ البرمجُت هزه اظخخذام مً

 ألاػفاٌ بحن الفشدًت الفشوق ساغذ البرمجُت بإن هزلً اإلاػلمت وؤؼاسث

ػضي  الخىخذًحن، مذ البرمجُت هزه ؤن رلً؛ في العبب َو لت ُصّمِ  بؼٍش

 مشاغاة وهزلً الخىخذي، الؼفل وظماث خصاثص، مشاغاة فيها جمذ

 وظاثؽ غلى اخخىث خُث الىاػلحن؛ وؾحر الىاػلحن، ألاػفاٌ وحىد

 هزه غً حػبر مؼبىغت وولماث مػبرة، خلُلُت صىس  مً مخىىغت،

 للؿت ألاػفاٌ فهم إلاشاغاة ببؽء ًخدذر مػبر صىث وهزلً الصىس،

 ًدذر ال وي الصىسة؛ ؤو اليلمت غلى بالظؿؽ ٌػمل والزي اإلاىؼىكت،

[ 23] الخمُمي دساظت ؤهذث وكذ الىظاثؽ، هزه بحن لألػفاٌ حؽدذ

 الخىخذ؛ ألػفاٌ اإلالذم اإلادخىي  في والصىسة الصىث وحىد ؤهمُت غلى

 ؤن: اإلاػلمت ورهشث. ألافظل بالؽيل لهم اإلاػلىمت جىصُل ًخم ختى

 جدفحز بلى ؤدي اظخجابت، ول بػذ الفىسٍت الشاحػت الخؿزًت وحىد

ػىد الاظخجابت، غلى الؼفل ض وحىد ؤهمُت بلى رلً؛ في العبب َو  الخػٍض

 الاظخجابت غلى الؼفل جدفحز في ؤزش لها إلاا الخػلُمُت؛ البِئت في ؤلاًجابي

 بلُه جىصلذ ما مؼ ًخفم وهزا مىه، الىاسدة ألاخؼاء وجللُل الصخُدت،

ض ؤلاهخفاء ًخم ولم ،[12] مدمذ دساظت هخاثج  في واإلاشجي اللفظي بالخػٍض

 معخمش؛ ؾحر بؽيل ولىً مادًت ميافأث بةغؼاء كامذ بل البرمجُت،

 البرمجُت ؤن: رهشث هما. اإلاػضصاث هزه غلى اغخماد هىان ًيىن  ال ختى

شث
ّ
ػىد غليها، والجهذ لىكذا مً الىثحر وف  جم ؤهه رلً؛ في العبب َو

 حػلمها الخىخذ ؤػفاٌ مً ًخؼلب التي ألاهذاف لجمُؼ البرمجُت بغذاد

ِعش وظهل ومىظم وامل بؽيل الصباخُت الخللت في  الخػلم، غملُت ًُ
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ً

  مصىسة، وسكُت بؼاكاث بغذاد مشة ول في ًخم ؤن مً بذال
ً

 غً فظال

 الش يء في وحعاغذها اإلاػلمت، مدل جدل وظاثؽ بها البرمجُت ؤن

 ما وهى لألػفاٌ، واهدباه حزب مدل هى الخاظب ؤن بلى بطافت الىثحر،

للل  مما والخػلم لالظخماع الجلىط غلى الؼفل بسؾام بلى الخاحت ًُ

 .اإلاػلمت غلى الػبء ًخفف

 ػفل مً ًخفاوث ألاػفاٌ ججاوب ؤن: اإلاػلماث بخذي رهشث ولىً     

 ألاػفاٌ ؤن رلً؛ وظبب حػلمه، اإلاشاد ىطىعاإلا هىع خعب آلخش،

 لِغ ما، مفشدة اظدُػاب ًجػل مما مخفاوجت، كذساث رو الخىخذًحن

 اإلاىطىع وجىشاس ػبُعي، ؤمش وهزا ألاخشي  اإلافشدة اظدُػاب بمعخىي 

 اإلاشاث في ٌعخىغبه ًىً لم ما ٌعخىغب الؼفل ًجػل كذ اإلاخػلم

ل كذ لبرمجُتا ؤن: ؤًًظا اإلاػلمت هزه ورهشث. العابلت ِ
ّ
لل

ُ
 الخىاصل مً ج

صبذ والؼفل، اإلاػلمت بحن  آلالي، الخاظب هدى مىحه الؼفل اهخمام ٍو

ػىد لت غلى اإلاػلمت اغخُاد بلى رلً؛ في العبب َو  والتي الخللُذًت، الؼٍش

 هلل في ألاظاط ؤنها ؤي الخػلُمُت؛ الػملُت مدىس  خاللها مً هي جيىن 

 ؤصبذ ألاػفاٌ اهخمام بإن ؽػشهاٌ كذ الش يء هزا لألػفاٌ، اإلاػلىمت

  آلالي الخاظب هدى مىحًها
ً

ب، ولىً غنها، بذال  وسػ وخظىس  بالخذٍس

بُت، والذوساث الػمل،  هى الؼفل ًيىن  ؤن ؤهمُت لها ًخطح كذ الخذٍس

ٌ  ؤن ًجب اإلاػلمت وؤن الخػلُمُت، الػملُت مدىس   اإلاللىت دوس  مً جخدىَّ

 .لخػلُمُتا الػملُت في واإلاىحهت اإلاؽشفت دوس  بلى

 اظخخذام ؤهمُت ؤجطخذ ؤلاحمالُت، البدث هخاثج غلى وبىاء      

 الخىخذ، ؤػفاٌ حػلُم في آلالي الخاظب وبشامج الخذًثت الخلىُاث

 البرامج جصمُم ؤزىاء الخىخذ، ؤػفاٌ وظماث خصاثص مشاغاة وؤهمُت

 وجلذًم فيها، اإلاخػذدة الىظاثؽ هخىىع لهم، اإلاخصصت الخػلُمُت

 للمفشداث الخلُلُت الصىس  واظخخذام الفىسٍت، الشاحػت الخؿزًت

 ًيىن  ال ؤي الىاخذ؛ اللىن  راث الخلفُاث واظخخذام حػلمها، اإلاؼلىب

 حمُػها الػىامل هزه. اإلادخىي  غً الؼفل حؽدذ كذ فىُت مؽدخاث بها

عهم
ُ
ٌ  مً ومشطُت، بًجابُت هخاثج جدلُم في ح  واهدعاب الخػلم خصى

ت اإلافشداث  مهاساث جىمُت بلى رلً جخػذي وكذ ذة،الجذً اللؿٍى

 .الذساظت ؤػفاٌ غلى لىخظ هما الاحخماعي، والخفاغل الخىاصل،

 . التوصياث6

 والذساظاث الخالُت الذساظت وهخاثج الىظشي، ؤلاػاس طىء في      

 جشبُت غلى اللاثمحن غلى ًجب الخىصُاث مً مجمىغت هىان العابلت،

 اظخخذام غلى الخشص: وهي هاب الاهخمام الخىخذي الؼفل وحػلُم

 للؼفل الخفاغلُت الخػلُمُت البرامج ؤهم جلذًم في آلالي الخاظىب

 في حعاغذه التي اإلافشداث، وحػلم اإلاهاساث، بهعابه ؤحل مً الخىخذي؛

ً مؼ والخىاصل الخدذر غلى اللذسة  بىاء ًيىن  ؤن ًجب هما. آلاخٍش

 غلمُت، ؤظغ لىغ الخىخذ ألػفاٌ اإلاخصصت الخاظىبُت البرامج هزه

شاعى
ُ
 اظخخذام ًخم وؤن. الخػلُمي الخصمُم همىرج خؼىاث فيها ج

ض ؤظالُب  ول بػذ الخىخذي للؼفل اإلاخخلفت بإهىاغها ؤلاًجابُت الخػٍض

 ؤلاًجابُت، العلىهُاث وبهعابه جدفحزه ؤحل مً به؛ ًلىم وؽاغ

حن ًيبغي هما. العلبُت العلىهُاث لخػذًل وهزلً  الاهخمام للتربٍى

 لخىمُت ورلً الخىخذ؛ ألػفاٌ اليؽؽ الخػلم اظتراجُجُاث ظخخذامبا

. وبهجت مخػت ؤهثر الخػلُم ولجػل ألاػفاٌ، بحن الاحخماغُت الػالكاث

 الخاد؛ الخىخذ روي  مً ألاػفاٌ لفهم مخػملت؛ دساظاث بحشاء وؤًظا

 مؼ اإلاىاظبت الػالحُت وألاظالُب الخػلُمُت، الؼشق  ؤفظل الخخُاس

ذةالف خصاثصهم  .ٍش

ب الاهخمام ًيبغي وهزلً       بشامج جصمُم هُفُت غلى اإلاػلماث، بخذٍس

 البرامج، هزه ؤهمُت وغلى الخىخذ، ألػفاٌ مخصصت حػلُمُت بلىتروهُت

بُت والذوساث الػمل، وسػ خالٌ مً مػها؛ الخػامل وهُفُت . الخذٍس

 الخػلُم في الخلىُت اظخخذام ؤهمُت غلى ألامىس  ؤولُاء جثلُف وهزلً

 .الخىخذي للؼفل

 املراجع

 العربيت املراجع أ.

(. 2013الخىلي، هؽام غبذ الشخمً، وؤبى الفخىح، مدمذ هماٌ. ) [1]

غ وحػلُم الخالمُز روي ألاوجحزم )الخىخذ/  اظتراجُجُاث جذَس

ت(: دلُل مػلم التربُت الخاصت الىاجح. غ اض: داس 1الزاجٍى . الٍش

 الضهشاء.

. ما الخصاثص الىفعُت والاحخماغُت (2008ؼبِب، غادٌ حاظب. ) [2]

والػللُت لألػفاٌ اإلاصابحن بالخىخذ مً وحهت هظش ألاباء. سظالت 

 للخػلُم الافتراطُت ماحعخحر ؾحر ميؽىسة، الجامػت ألاوادًمُت

ؼاهُا.  اإلافخىح، بٍش

ض العُذ. ) [3] بُت إلغذاد 2001الصخص، غبذ الػٍض (. بشامج جذٍس

ألاوجىظُت. مجلت  -الؼفىلي مخخصصحن للػمل في مجاٌ الخىخذ

/حمادي 29، جم الاظترحاع في 14الاسؼاد الىفس ي، الػذد 

ت 1437الثاوي/  .EduSearchهـ مً كاغذة اإلاػلىماث التربٍى

بي باظخخذام 2012غبذ الىهاب وآخشون. ) [5] (. فاغلُت بشهامج جذٍس

الىظاثؽ اإلاخػذدة في جدعحن مهاساث الخىاصل اللفظي والزاهشة 

لذي الؼفاٌ الخىخذًحن بالؼاثف. دساظاث غشبُت في الػاملت 

/حمادي 4، جم الاظترحاع في 31التربُت وغلم الىفغ، الػذد 

/ ت 1437ألاٌو  .EduSearchهـ مً كاغذة اإلاػلىماث التربٍى

ذا ظػُذ غبذ الخمُذ. ) [6] (. فاغلُت بِئت واكؼ 2010العُذ، هٍى

مهاساث  افتراض ي حػلُمُت في بهعاب الؼفاٌ الخىخذًحن بػع

غ، الػذد  الخفاغل الاحخماعي. دساظاث في اإلاىاهج وػشق الخذَس

/3، جم الاظترحاع في 160 هـ مً كاغذة 1437/حمادي ألاٌو

ت   .EduSearchاإلاػلىماث التربٍى

(. جلىُاث الخػلُم الالىترووي. حذة: 1433سمىد، سبُؼ غبذ الػظُم. ) [7]

 خىاسصم الػلمُت لليؽش والخىصَؼ.

. 1288(. الخاظىب في الخػلُم 2014مدمذ سحب. ) الجابشي، [8]

خ اظتر   مً 2016فبراًش،  26حػذ في جاٍس

http://dspace.qou.edu/contents/unit6-1288/index.html 

 -فخه(. الخػلم اليؽؽ، فلع2015ظلُمان، ظمُدت مدمذ ظػُذ. ) [9]

م هىاججه. غ -جؼبُلاجه -اظتراجُجُاجه اض: كصش 1جلٍى . الٍش

 العبُل.

(. البرمجُاث ؤلالىتروهُت الخفاغلُت. 2011ؤبى غظمت، هجُب. ) [10]

خ   مً 2016فبراًش،  25اظترحػذ في جاٍس

http://www.slideshare.net/alaseel56/ss-8015177 

http://dspace.qou.edu/contents/unit6-1288/index.html
http://dspace.qou.edu/contents/unit6-1288/index.html
http://www.slideshare.net/alaseel56/ss-8015177
http://www.slideshare.net/alaseel56/ss-8015177
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ج غبذ هللا ساؼذ. ) [11] (. ؤزش بِئت جفاغلُت للمداواة 1436ؤبى هُان، ؤٍس

في بهعاب اإلافاهُم الػلمُت لذي الؼفل الخىخذي. سظالت 

اض.  ماحعخحر، ولُت الؽشق الػشبي للذساظاث الػلُا، الٍش

بي لألدواس 2014مدمذ، شخاجه ظلُمان. ) [12] (. فػالُت بشهامج جذٍس

حخماغُت في جىمُت الخىاصل اللفظي للؼفل الخىخذي بمذًىت الا 

الؼاثف باإلاملىت الػشبُت العػىدًت. مجلت الؼفىلت والتربُت، 

/14، جم الاظترحاع في 18الػذد  هـ مً كاغذة 1437/حمادي ألاٌو

ت   .EduSearchاإلاػلىماث التربٍى

(. فػالُت بشهامج ملترح 2014الىمشي، تهاوي سداد خمذي. ) [13]

اظخخذام فىُت الاكخصاد الشمضي في حػذًل العلىن الخىخذي. ب

 سظالت ماحعخحر ؾحر ميؽىسة، حامػت ؤم اللشي، مىت.

م. ) [14] (. ؤزش اظخخذام 2000الذخُل، خصت غبذ هللا غبذ الىٍش

جلىُاث الىظاثؽ اإلاخػذدة في حػلُم ألاػفاٌ روي ؤلاغاكت الػللُت 

م. سظالت ماحعخحر، البعُؼت غلى جدعحن الىؼم والىالم لذيه

اض.  ولُت التربُت، حامػت اإلالً ظػىد، الٍش

(. فاغلُت اظخخذام 2012مدمذ، غبحر غبذ الخمُذ فخحي. ) [15]

ت الالىتروهُت في جىمُت مهاساث الخىاصل الاحخماعي  ألالػاب التربٍى

لألػفاٌ الخىخذًحن بمذاسط الذمج الخػلُمي. بدث في اإلااجمش 

لخػلُم غً بػذ والخػلُم اإلاعخمش ؤصالت ا -الذولي الػلمي الخاظؼ

الجمػُت الػشبُت لخىىىلىحُا التربُت، جم  -الفىش وخذازت الخؼبُم

/6الاظترحاع في  هـ مً كاغذة اإلاػلىماث 1437/حمادي ألاٌو

ت   .EduSearchالتربٍى

(. اكتراح همىرج جصمُم حػلُمي 2016الخشبي، ؤفىان مؼش. ) [17]

ظب مؼ خصاثص اإلاخػلمحن روي ، ًدىاADDIEمػخمذ غلى همىرج 

اطؼشاباث الخىخذ: جدذًذ مػاًحر لخصمُم اللصص الخػلُمُت 

الالىتروهُت. سظالت ماحعخحر ؾحر ميؽىسة، ولُت  الاحخماغُت

اض.  التربُت، حامػت اإلالً ظػىد، الٍش

(. اإلاذخل بلى البدث في الػلىم 1995الػعاف، صالح خمذ. ) [18]

اض: مىخبت ا2العلىهُت. غ  لػبُيان.. الٍش

مفهىمه، وؤدواجه،  -(. البدث الػلمي2001غبُذاث وآخشون. ) [19]

 . غّمان: داس الفىش.6وؤظالُبه. غ

جصمُماتها وبحشاءاتها.  -(. ػشاثم البدث الػلمي2013مشاد، صالح. ) [20]

 اللاهشة: داس الىخاب الخذًث.

ت 2004الؽامي، وفاء غلي. ) [21] (. غالج الخىخذ: الؼشق التربٍى

اض: مىخبت اإلالً فهذ الىػىُت.1لىفعُت والؼبُت. غوا  . الٍش

(. حػلُم الخالمُز روي اطؼشاب ػُف الخىخذ. 2011هىبري، م. ) [22]

)مدمذ بظماغُل ؤبى ؼػحرة، مدمذ مدمىد غىاد، مترحم(. 

اض: اليؽش الػلمي واإلاؼابؼ  حامػت اإلالً ظػىد. -الٍش

 

ض. ) [23] شوق في اظخخذام اإلاػلمحن (. الف2012الخمُمي، ؤخمذ غبذ الػٍض

ألؼياٌ الخىاصل مؼ ألاػفاٌ روي اطؼشاب الخىخذ في طىء غذد 

، جم الاظترحاع في 31مً اإلاخؿحراث. مجلت الاسؼاد الىفس ي، الػذد 

7/ ت 1437/حمادي ألاٌو هـ مً كاغذة اإلاػلىماث التربٍى

EduSearch. 

غ اإلاضود (. فاغلُت الخذَس2007الخماس، حاظم، وظلُمان، ممذوح. ) [24]

ت مً الذسحت  (CAI)بالخاظىب  في جىمُت جدصُل اإلاػادالث الجبًر

ذ. مجلت  ألاولى لذي ػلبت الصف العابؼ اإلاخىظؽ بذولت اليٍى

ت والىفعُت،   .40-13(، 4)8الػلىم التربٍى

 املراجع ألاجىبيتب. 
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ABSTRACT _The study investigated the use of interactive computer software designed specifically for 

children with Autism to improve vocabulary acquisition among those students. The software was 

designed based on the principles and criteria of instructional design and based on recommendations 

from past research studies on effective strategies to use when teaching Autistic children. The study 

included one experimental group with 14 male children aged between 3-6 years. The designed software 

was used in a cooperative setting for one month, with a daily session that lasted for 30 minutes. An 

achievement test was prepared by researchers and administered three times (Pretest, Posttest and 

follow up test) and an interview form. The study results indicated a significant difference at the level of 

(0.05) for students with mild and moderate Autism level for the pre, post, and follow up tests. However, 

the results showed no significance for students with sever Autism level in the post and follow up tests. 

KEY WORDS: Interactive educational software, E-Programmed instruction strategy, vocabulary, 

autism. 

 

 

 


