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  االنتباه المشترك لدى أطفال التوحد
  

 إعداد وتقدیم

  محمد محمد عوده/ أخصائي نفسي 
  ماجستیر علم النفس 

أكادیمیة التربیة الخاصة وعیادة تشخیص التوحد واالضطرابات 
  المماثلة

  

  

  

  
  

 ٢٠٠٩ابریل  ٦ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.hsah.net/dr
http://www.pdffactory.com


 
 

 2صفحة  www.hsah.net/dr             محمد عوده.....ائي النفسي اإلكلینیكيموقع األخص
 

 ما ھو االنتباه المشترك ؟ •

یحدث االنتباه المشترك عندما یشترك شخصین ، عادة طفل صغیر  •
والدتھ ، في التركیز على أشیاء مثیرة لالنتباه وأحداث في بیئتھم /ووالده

  .المحیطة 

في اغلب األحیان یطلق على االنتباه المشترك اسم العالقة الثالثیة بین الشخص  •
  واألخر والموضوع 

 شھر  ١٨- ٦ویتطور سلوك االنتباه المشترك فیما بین عمر  •
  

  وصف االنتباه المشترك: نموذج  •

شھرًا ، یمكن رؤیة نموذجین لالنتباه  ١٨ – ٩عندما یتراوح العمر من  •
  : المشترك بشكل نموذجي أثناء نمو األطفال

 الطفل لتوجیھات انتباه مشترك من شخص آخر یستجیبحیث :النموذج األول  •
  أو حدث لشئ 

آخر شخصا  بتوجیھالطفل في االنتباه المشترك  یبدأ حیث  : والنموذج الثاني •
   لالنتباه لشئ أو حدث

 :وللتوضیح •

" انظر، انھ كلب" فأثناء قراءة كتاب ما، تنظر األم وتشیر إلى صورة قائلة  •
ویستجیب الطفل ألمر أمھ من حیث االنتباه المشترك وذلك في شكل النظر إلى 

). متناوبالنظریعنى (الصورة، ثم من الصورة إلى أمھ، وعودة إلى الصورة 
قد ینظر الطفل إلى صورة االنتباه المشترك، بدء ومن ناحیة أخرى، فیما یتعلق ب

الكلب ومن ثم، وبشكل مستقل عن أي شيء تقولھ أو تفعلھ األم، ینظر إلى 
أمي، "والدتھ، یشیر، وأخیرًا ینظر ثانیة إلى الصورة وذلك كما لو انھ یقول 

في ذلك المثال، فقد استھل الطفل االنتباه المشترك مع والدتھ !". انظري
على سبیل (واإلیماءات المتناوب رنظبخصوص الصورة وذلك في شكل ال

   ). showingوالعرض pointing المثال، اإلشارة 
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  )الشخص ( الوالد             

                                                                    

   الموضوع                                     بدء           استجابة   

  ) األخر ( الطفل                

   

  commentingالتعلیق                             مشتركبصري انتباه 

  

  التعبیر عن اللغةفھم اللغة                                          

          

  لفظي                                             غیر لفظي   

  

قد أطلق علیھ  واالستھاللمشترك بصري أیضًا انتباه  االستجابةولقد أطلق على  •
 .تعلیق أو یشار إلیھ على أنھ إعالن أولى 

) لالستجابة(وفى الحدیث وأدب اللغة، فإنھ یشار إلیھم بوجھ عام كإدراك للغة  •
   )او البدء  لالستھالل(وكتعبیر لھا 

الصغیر برغبة اآلخرین، لذا  ویشیر االنتباه المشترك إلى السلوك األسبق لوعي الطفل
فان سلوكیات االنتباه المشترك المبكرة تعتبر الَمْعَلم الرئیسي في التطور ألنمائي 

  .للطفل
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على أیة حال فان مصطلح االنتباه المشترك  بشكل عام لم یستخدم لإلشارة على  •
وھذه السلوكیات ) متصلة ( سلوك واحد ولكن لمجموعة سلوكیات عنقودیة 

   :ھي

 تتابع النظر  •

  ) بإصبع السبابة ( سلوك اإلشارة  •

  تبادل النظر   •

  االنتباه البصري المشترك  •

المتحدث في اتجاه نقطة ) بإصبع السبابة ( النظر عند إشارة / یتبع اإلشارة   •
  معینة  

  شیئا ما )  showing( یعرض  •

  یفحص أو یدقق  •

  اإلیماءات  •

  األخذ  •

  )  giving( العطاء  •

   .عند المناداة  االستجابة لالسم •
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 :أھمیة االنتباه المشترك  •
 

إن الوظیفة األولیة لالنتباه المشترك ھي التواصل الغیر لفظي مع اآلخرین  •
باإلضافة إلى إن االنتباه المشترك أیضا یعتبر ھو اللبنة األولى في البناء 

  . االجتماعي للطفل عندما یشارك في شئ خارجي أو یلتفت إلشارة شخص أخر 

  : یلعب االنتباه المشترك دورًا ھامًا في تطویر وتنمیة كًال من •

  اللغة   •

 المھارات االجتماعیة  •
  

 المشترك  تطور االنتباه •

وعادة ما یبدأ تطور االنتباه المشترك مع اإلشارة لألشیاء واآلخرین والنظر  •
نحو األشیاء، ھذه السلوكیات یمكن أن توَصف بأنھا القاعدة األساسیة 

  ) Basic Joint Attention BJA(ت االنتباه المشترك لسلوكیا

وان ھذه السلوكیات التي تنم عن سلوكیات االنتباه المشترك تتعلق بشكل خاص  •
  .بتطور كال من اللغة االستقبالیة واللغة التعبیریة 

  :السلوكیات األخرى التي ُتوصف بكونھا مرتبطة مع االنتباه المشترك وھي •

المتحدث في اتجاه نقطة ) بإصبع السبابة ( النظر عند إشارة / یتبع اإلشارة    •
 –اإلیماءات  –یفحص أو یدقق  –شیئا ما )  showing( یعرض  –معینة 
االستجابة لالسم عند المناداة ، ھذه السلوكیات  –)  giving( العطاء  –األخذ 

   .ة المبكرة تنمو وتتطور بعد سلوكیات االنتباه المشترك األساسی
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  األساس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اللواحق
  

  

  

  

  

  

 اإلشارة لألشیاء واآلخرین* 

  النظر نحو األشیاء*
 

باصبع ( النظر عند اشارة / یتبع االشارة  •
 المتحدث في اتجاه نقطة معینة ) السبابة 

  شیئا ما )  showing( یعرض  •

  یفحص او یدقق  •

  االیماءات  •

  االخذ  •

  )  giving( العطاء  •

  االستجابة لالسم عند المناداة  •
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 :االنتباه المشترك والتوحد  •

وفى المقابل لتطور األطفال بشكل نموذجي، یظھر األطفال مرضى التوحد نقصًا  •
محددًا في االنتباه المشترك ویعكس ذلك الضعف الخاصیة األساسیة لمرض 
التوحد، یعنى ضعف في االنتباه االجتماعي والقدرة على المشاركة وفھم 

 .التفاعالت االجتماعیة 

 :في النھایة  •

مشاعر الوالدیة على تطور االنتباه المشترك لدى األطفال ال/ قد تؤثر الحساسیة •
طبیعي النمو ولربما تؤثر أیضا على األطفال الغیر طبیعي النمو مثل أطفال 

   .اضطراب طیف التوحد 

فعندما یكون مقدمي الرعایة قادرین على تكییف سلوكھم التفاعلي المتبادل مع  •
عالیة من االنتباه المشترك لدى قدرات أطفالھم فإن ھذا قد ینتج مستویات 

  .أطفال التوحد 
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