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 الوادي جنوب جامعة
 بقنا التربية كمية

 التربوي  قسم عمم النفس

 
 االنتبىا  توظيى  عهىي قائى انكرتوني يعريف برنايج فعانية

 انتوحد أطفال ندى انتواصم استجابات حتسني يف االنتقائي
 
 

  
 

 رسالة مقدمة من 
 عهي أمحد حمًد حساو

 أسيوط-تربية خاصة بمدرسة التربية الفكريةمعمـ 

 وؿ عمى درجة الماجستير في التربيةلمحص
 )تخصص عمـ نفس تربوي( 

 
 
 
 

 إشـراف

  ٍلَ٘ى دمحم ٗزٞذ كِٔ.ى / أ
 أٍزبم ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ             

 عٕٛة اٌٛاكٞعبِؼخ  –إٌٛػ١خ ثمٕبو١ٍخ اٌزوث١خ  ػ١ّلٚ

 ٝخَٓ ػزي هللا كفْٜ كِٔى /  
  اٌَّبػل ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ اٍزبم

  عبِؼخ عٕٛة اٌٛاكٞ -مٕبو١ٍخ اٌزوث١خ ث
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 مستخمص البحث

 حساـ دمحم أحمد عمي اسم الباحث: 

ات التواصػ  لػد  فعالية برنامج معرفي الكتروني قػامـ عمػى توظيػال اٌنتبػان اٌنت ػامي فػي تحسػيف اسػتجاب عنوان البحث:
 .أطفاؿ التوحد

 جامعة جنوب الوادي ب نا. –التربية  كميةجية البحث:  

 ىدف البحث: 

يىػػدؼ البحػػث الحػػالي تلػػى " تومػػين مفىػػـو اٌنتبػػان اٌنت ػػامي والكلػػال عػػف أوميػػة تفعيػػ  اٌنتبػػان اٌنت ػػامي        
موكه )المفظػػي و يػػر المفظػػي(ال مػػف خػػٍؿ لمطفػػ  التوحػػدي فػػي عمميػػة تعػػدي  وتطػػوير اٌسػػتجابات المر وبػػة  فػػي سػػ

ت ػػديـ برنػػػامج معرفػػي الكترونػػػي قػػامـ عمػػػى توظيػػال اٌنتبػػػان اٌنت ػػامي فػػػي تحسػػيف اسػػػتجابات التواصػػ  لػػػد  أطفػػػاؿ 
 التوحد. " 

لػػػػػػػػذيػػػػػػػف تتػػراوح أعمػػػاروـ ( طفػػػػػ  مػػػػػف اـطفػػػػػػػػػاؿ التوحػػػدييػػػػػػػػف ا02وطبػػػػػػػػا الػػبحػػػػػػػػػث عػػػمػػػػػػى عينػػػة مػػػػػػػػػػف )     
أحػػػػدومػػػػػػػػػػػا  ( سنػػػػػػػػػةال وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػـ ت سيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػا تلػػػػػػػػػػػػػػى مجمػػوعتيػػػػػػػػػػػػػػف متجانستيػػػػػػػػػػػػػفال5 – 3الزمنيػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػػف)

تنػػػػػػػػػػاث(ال واـخػػػػػػػػػػػػػػػر  مثػمػػػػػػػػػػػػػػت  0 –ذكػػػػػػػػػػور  8(  أطفػػػػػػػػػػػاؿ منىػػػػػػػػػػػػـ )02مثػمػػػػػػػػػػػػػػػت المجموعػػػػػػػػػػػة المابطػػػػػػػػػػػػػػػة )
( الػػىر بواقػػ  4تنػػػاث(ال واسػػتترؽ تطبيػػا البرنػػامج) 0 –ذكػػػور 8( أطفػػاؿ منىػػػـ )02المجمػػػػػوعػػػػػػػة التجػػػػػػػريبيػػػة )

 جمستاف ك  اسبوعال بجمعية الطفولة والتنمية اسيوط.

 النتائج التالية: وتم التوصل إلى

توجػد فػػروؽ ذات دٌلػة تحصػػامية بػيف رتػػب درجػػات المجموعػة المػػابطة والتجريبيػة عمػػى م يػاس التواصػػ  بعػػد  .1

 تطبيا البرنامج لصالن المجموعة التجريبية.  

توجػد فػروؽ ذات دٌلػػة تحصػامية بػػيف رتػب درجػػات المجموعػة التجريبيػة فػػي ال يػاس ال بمػػي والبعػدي فػػي اـدا   .2

 اس التواص  لصالن ال ياس البعدي.عمى م ي

 ٌ توجد فروؽ ذات دٌلة تحصامية بيف رتب درجات المجموعة التجريبية في ال ياس البعدي والتتبعي. .3
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Abstract 

Researcher's Name: Hossam Mohamed Ahmed Ali 

Study Title: Effectiveness of an Electronic Cognitive Program based on employing Se-

lective Attention in improving Communication Responses for Children with Autism 

Spectrum Disorder. 

Study Point: faculty of Education, South Valley University. 

The aims of the study:-  

     This study aims to " Clarifying the concept of selective attention, and Clarifying 

the importance Selective Attention in modifying and developing wanted responses 

(verbal and nonverbal) in his behaviour, through Electronic Cognitive Program 

based on employing Selective Attention in improving Communication Responses 

for Children with Autism Spectrum Disorder". 

     The study was conducted on a sample of (20) male & female children with Au-

tism Spectrum Disorder, their age (3-5) years old divided into two homogeneous 

groups. First: control group, (10) children (8 males & 2 females), Second: experi-

mental group (10) children (8 males & 2 females), to compare them, It takes (4) 

month, (2) session every week, in Asyut Childhood and Development Association. 

The study reached the following conclusions: 

1. There are statistical significant differences the degrees of experimental group 

and control group, in Communication Responses measurement in Children 

with Autism Spectrum Disorder, after applying the program  , with the result in 

favour of the experimental group. 

2. There are statistical significant differences between the degrees of experi-

mental group in the pre-test and post-test measure of the performance in 

Communication Responses in favour of the post-test measure.   
3. There are no statistical significant differences between experimental group  in 

the measure post-test were administered and  after  post-test were adminis-

tered. 
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 الشكر والتقدير

ػػػػهال الحمػػد ح حمػػداي كثيػػراي طيبػػاي مباركػػاي فيػػهال حمػػداي كمػػا ينبتػػي لجػػٍؿ وجىػػه وكثيػػر فمػػمه وعظيػػػػـ سمطػػانػ
ػػػػػف قػػػػولػػػػػػػه تػػعػػػالػػػػػػػػى وصمػي المىػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػى سيدنػا محمػد وعمػػػػػػػػػػػى للػػػػه وصحبػػػػػػه أجمعيػػػػػف وبعػػػػػػػػػػدال انطػػػٍقػػػػػػػػاي مػ

(ال ومػػػػا أوصػػػانا بػػػه النبػػػي   أف نػػػػرج  ال أـل يػػػَدنمكز ـَزش أـل  تز فمػػػ  ح سػػػبحانه وتعػػػالىال وأف نمحػػػا الفمػػػ  )َلػػػمشف َلػػػَكرأل
ٌي ل ػػوؿ المصػػطفى صػػمى س عميػػػػه وسػػمـك " مػػف صػػن  تلػػيكـ معروفػػاي فكػػافمونال فػػ ف لػػـ تجػػدوا مػػا  بذويػػهال وامتثػػا
ذا كنت أعجز عػف مكافػأة أسػاتذتي عمػى مػا بػذلون معػي  تكافمون به فادعوا لهال حتى تروا أنكـ قد كافأتمون " ال وا 

 عم ال ف ني أتوجه تلى س أف يت بَ  مني الدعا ال حتى أوفيىـ ح ىـ.طواؿ خطوات وذا ال
محمـود   شـبيب حسـن  فأت دـ باللكػػر والعرفػػػػاف الجميػػػػ  تلػػػػى أسػتاذي الفامػػػ  اـستػػػاذ الػدكتػػػور /       

جامعػػػة جنػػوب الػػوادي ب نػػا  –د كميػػة التربيػػة النوعيػػةوعػميػػػػ أستػػػػػػػػػػاذ ورميػػػػػػػػػس قسػػػػػػػػػػـ عمػػػػػـ النفػػػػس بكميػػػة التربيػػػػػة
سػػاب ايال عمػػى قبػػوؿ سػػيادته ايلػػراؼ عمػػي البحػػثال والػػذي حبػػاني بفمػػمه وتعميمػػه وتلػػجيعه لػػيال فػػٍ أجػػد مػػف 
الكممػػات مػػا أعبػػر بػػه عػػف مػػد  ت ػػديري لػػهال ف ػػد كػػاف لػػي نعػػـ المعمػػـال فمػػـ يبخػػ  بجىػػدن ٌو وقتػػه الثمػػيف فػػي 

ال فكػػـ كػػاف كريمػػاي معػػيال جيىي أثنػػا  البحػػثال وقػػد تعممػػت مػػف خبرتػػه العمي ػػة الكثيػػرمسػػاعدتيال ومتػػابعتيال وتػػو 
فجػػزان س خيػر مػػا فكػاف ٌو يػػزاؿ حريصػاي عمػػى ت ػدـ البػػاحثيف لىمػاـال وعمػػى تتمػاـ البحػػث عمػى الوجػػه اـمثػ ال 

  .وبارؾ له فيما أعطان وزادن مف فممه جز  به عالماي أميناي عف عممهال
ال /  ياسـر عبـــد ح حفنــس حســــن ػػػػػػػف باللكػػػػػر والت ػػػػػديػػػػػر تلػػػػػػػى أستػػػػػػػاذي الفػػػامػػػػػػ  الػدكتػػػػػػػوروكمػػػػا أدي     

جامعة جنوب الوادي ب ناال عمى قبوؿ سيادته ايلراؼ عمي  –أستاذ عمـ النفس التربوي المساعد بكمية التربية 
انه وتعالى عمى تخطي الصعاب ومػا قدمه لػػي مػف فمػ  وعمػـ وتوجيىػات البحثال والذي اعانني بعد س سبح

وجعمه س زخراي لنا عمى الػدواـال وسػدد س عمػى بنا ة وتلجي  مستمر فمه مني خالص لكػري وعظيػـ ت ديريال 
مػا جػز  فجػزان س خيػر  وأداـ س عميػه وافػر الصػحة والعطػا ال  طريا الحا خطان وجعمه منارة لمعمػـ والعممػا 

   به عالماي أميناي عف عممه.
عبـد المـنعم أحمـد الـدرديــر   وكمػػػػػػػػا اتوجػػػػػػػػػه باللكػػػػر والعػػػػرفػػػػػػػػاف لمعػػػالػػػػػػػػػػـ الجميػػػػػػػ  اـستػػػػػػػاذ الػدكتػػػػػػور /     

جامعػػة جنػػوب  -ة بكميػػة التربيػػة أسػػتاذ عمػػـ الػػنفس التربػػوي ووكيػػ  الكميػػة للػػموف خدمػػة المجتمػػ  وتنميػػة البيمػػ
ف ػد كػاف لػي نعػـ المعمػـ وتعممػت الوادي ب ناال عمى جىودن فػي ال سػـال وحرصػه عمػى ت ػدـ ال سػـ لىمػاـ داممػايال 

منه الكثير مف خػػػػػػػٍؿ الػػػػػرافػػػػػه ومنػػػػاقلػػػػاتػػػػه عمى رسام  كثيرة تحدث فيىا عػف مجػاٌت وميػاديف عمػـ الػنفس 
ثشػػػَر مػػػف أمثالػػػهال ل بػػػوؿفيػػػه توامػػػ  العممػػػا  ورأيػػػت المختمفػػػػػة سػػػيادته بالمواف ػػػة عمػػػى مناقلػػػة  ال داعيػػػاي س أف يزكر

 البحثال ر ـ كثرة ملا مه واعبامهال فجزان س عنى خير الجزا .
  رياض أحمد عبد ػػػػاذ الدكتػػػػػػػور / اسػػػػػػػدي باللكػػػػػػر والت ػػػػديػػػػر لمعػػػػالػػػػػػػػـ الجميػػػػػػػػػػػػ  اـستػػوكمػػػػػا      
جامعة  -ال أستاذ عمـ النفس التربوي ووكي  الكمية للموف خدمة المجتم  وتنمية البيمة بكمية التربية الحميم

لما بذله معي مف جىدال ومساعدته العممية الجادة في مراح  تنفيذ البحثال ف د تعممت منه أسيوط ساب ايال 
ثشَر مف أمثالهال فىو ح اي قدوة لمف يريد أف ي تديال وف ه س وام  العمما فيه ت الكثير ورأيت ال داعياي س أف يزكر

سيادته بالمواف ة عمى مناقلة البحث ر ـ كثرة المىاـ التي ت   عمى  وسدد عمى طريا الخير خطانال ل بوؿ
 عاتا سيادته وتحم  سيادته مل ة وعنا  السفرال فجزان س عنى خير الجزا .
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وكػ  اللكر والت دير يدارة كمية التربية ب نا عمى التيسيرات التي ت دمىما لػي ولمبػاحثيفال وأخػص بالػذكر عميػد 
 كمية وجمي  الوكٍ ال ورميس قسـ عمـ النفس.ال

 ػػػدػيػػػػػػػػػر تلػػػػػػػى أستاذتػػػيالومػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػاب الػػػػوفػػػػػػا  واٌعتػػػػػػػػػراؼ بالفمػػػػػػػػػ  أت ػػػػػػػػػػدـ بخػػػػػػػالػػػػػػػػػػص اللكػػػػػػػػػػر والت ػ
فتػػاح أحمػػدال والػػدكتور/ محمػػود صػػفوت عبػػد الػػدكتور/ منصػػور عبػػد ال اٌسػػتاذ الػػدكتور/ محسػػوب عبػػد ال ػػادرال

لػػى زمٍمػػي اـعػػزا  المعيػػديف ب سػػـ عمػػـ الػػنفس بالكميػػة التربيػػة. وزمٍمػػي بالمدرسػػة جػػاد الػػواحي  الووػػابال  وا 
 اٌبتدامية ومدرسة التربية الفكرية بأسيوط. لمساعدتىـ لمباحث فجزاوـ س عنى خير الجزا .

اللكػػػػػػػػػػر والت ػػديػػػػػػر تلػػػػػػػى جمعيػػػػػػػة الطفولػػػػػػػة والتنميػػػػػة بأسيػػػػػػوط مػػػركػػػػػػػز الػفػتػػػػػنال  كمػػػػػػػا أت ػػػػػػػػدـ بخػػػػػالػػػػػػص
-وأخص بالذكر رمػيس مجمػس ايدارةال اـسػتاذ الػدكتور/ جػٍؿ الػديف زكػيال أستػػاذ جراحػة العظػاـ كميػة الطػب

لمػػػا بػػػذلون معػػػي مػػػف جىػػػد  جتمػػػاعي بالجمعيػػػةالجامعػػػة أسػػػيوطال ومعممػػػي التخاطػػػبال واـخصػػػامي النفسػػػيال واٌ
 وعطا .

واـسػػػتاذ / أحمػػػد جػػػابر أحمػػػد  عمػػػي عبػػػد الحمػػػيـال وباقػػػػػػػة لكػػػػػػػػػر خػػػػاصػػػػػػػة وت ػػػدير لىسػػػتاذة / محاسػػػف
لمسػػاعدتىـ لمباحػػث بتطبيػػا البحػػث عمػػى التٍميػػذال وأيمػػاي اتوجػػه بلػػكري تلػػى اـطفػػاؿ ووالػػديىـ اـعػػزا  عينػػة 

 اوموا وتعاونوا معيال فجزاوـ س عني حسف الثواب.الدراسة الذيف س
كما أزجي اللكر عاطراي بك  معاني الحب والت دير والوفا  والعرفاف بالجمي  تلى رمػػػػػوز العطػػػا  والػدي 
لى تخوتي جميعػاي  فىـ سبب وجوديال أبػػي أطاؿ س في عمرن ومتعه بػػدواـ الصحة والعافية وأمػػػػي رحمىا س وا 

ا قػػػػدمون لػػػػي مػػػػف دعػػػػـ مػػػػادي وتحفيػػػػز معنػػػػوي فىػػػػـ صػػػػحبت حيػػػػاتي  وعمػػػػى رأسػػػػىـ أخػػػػي الدكتور/خالػػػػدال لمػػػػ
والػػػػػػدكتور/عمىال والدكتور/مصػػػػػػطفىال واـستاذ/مػػػػػػيا ال واـسػػػػػػتاذة/ثنا ال والػػػػػػدكتورة/وفا ال ٌو أنسػػػػػػى زوجتػػػػػػي 

لى أبنامي قرة عيني ومػيا وا جنػة ومحمػود فىػـ يزينػوا ا لػدنيا لػي فػأدعو اـستاذة/حنافال فىي لركة حياتيال وا 
س أف يربػػوا لػػي تربيػػة الصػػالحيف الطػػامعيف لػػه سػػبحانه وتعػػالىال والتػػي أتمنػػى مػػف س أف يكونػػوا لػػي زخػػراي فػػي 

 الجنة. 
وػػػػػػٌء  مػػف ذكرتىػػػػػػـ أمػػػػػا مػػف أ فمتىػػػػػـ مػػػػػػف  يػػػػػر قصػػػػػد فىػػػػػـ أحػػػػػا النػػػػػاس باللكػػػػػرال فػػػػأحمد س الػػذي      

ف كانػػت طػػٍب العمػػـال وأخيػػراي جعمنػػي مػػف  تف كنػػت قػػد أحسػػنت فىػػذا توفيػػا مػػف عنػػد س سػػبحانه وتعػػالىال وا 
 وػػػػذا  ػػػػػدن فػػػػي قػػػػاؿ تٌ يومػػػه فػػي كتابػػػػاي  تنساف يكتب ٌ أنه رأيت أني" اـخر  ف ني أتذكر قػوؿ اـصفىانػي 

 ووػػػػػذا أجمػ ال لكػػاف وػذا تزػػػػػػرؾ ولػػػػػػو أفمػػػػػ ال لكػػػػػػاف وػػػػػػذا قزػػػػػدـ وولػػػػػ يستحسػػػفال لكػػػػػػاف زيػػػد ولػو أحسفال لكػػػاف
 قػػػػػػػوؿ ػػذلػػػػػؾوكػػػػ ال" الػػػبػػػػػلػػػػػػػػػػػػػر جػػمػػػمػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػمػػػػػػى الػػػنػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػص استيػػػػػػػػػػٍ  عػػػػمػػػػػى دلػػيػػػػػػػػػ  ووػػػػػػػػػػو العبر أعظـ مف

اللػػػػافعػػػػػي " تف س عز وج  قد أبى الكماؿ عمى كتاب تٌ كتابه"ال ٌو أجػد مػػػػػػا أختػتـ بػه تٌ قػػوؿ س  ايمػػػػػػػاـ
م ْيــوِ " تعالػػى فػي محكػػـ كتابػهك  ــا ت ــْوِايِقس ِإ ا ِبـاِ  ع  م  ــا اْسـت ط ْعُت و  ح  م  ْمـُت و اِِل ْيــِو ُأِنيــُب  ِإْن ُأِريــُد ِإ ا اِصْصـَ  كا ت و 
 (88)سورة وػودال  "صدق ح العظيم "

 ""وآخر دعوانا أن الحمد   رب العالمين
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 فٖـــَّ حىَـــ٦كــق

 رقػـ الصفحػة مػػػومػػػػػػػػوع المػمحػػػػػا مسمس 
 179 ) تعداد الباحث (.لتوحدياستمارة مٍحظة عف الطف  ا 4

 133 قاممة بأسما  السادة المحكميف عمى م ياس استجابات التواص . 2

 131 () تعداد الباحث (.ميةلد  أطفاؿ التوحد)الصورة النىام ياس استجابات التواص   5

 117 .قاممة بأسما  السادة المحكميف عمى البرنامج المعرفي اٌلكتروني 0

7 
البرنامج المعرفي اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسيف 

 113 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 111 امج المعرفي اٌلكترونيفىرس جمسات البرن 

 
 لمعممي وأوليا  أمور الطف  التوحدي مف خٍؿ  ارلادية تمىيدية جمسات

 119 تطبيا البرنامج المعرفي اٌلكتروني.)تعداد الباحث(

 

  تجػػرا ات تطبيػػا البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي ال ػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان
أطفػػػاؿ التوحػػػدال والبرنػػػامج اٌنت ػػػامي فػػػي تحسػػػيف اسػػػتجابات التواصػػػ  لػػػد  
 المعرفي ايلكتروني المصور )تعداد الباحث (.

103 

 
   تع يب عمى الجمسات مف خٍؿ صور فوتو رافية لىطفاؿ التوحد أثنا

 719 أدا  بعض استجابات التواص .

 
( البرنامج المعرفي اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان CDاسطوانة )

  تجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد.اٌنت امي في تحسيف اس

فادات 6  756 مواف ات وا 

 751 .مواف ة تدارة الكمية بتطبيا البرنامج 

 751 .مواف ة التربية الخاصة بمنحي أجازن تفرغ لتطبيا البرنامج 

 
فادة مف جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بيدا  تنفيذ جمسات البرنامج  وا 

 757 .التدريبي

 
جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بالتدريب ونتامج تطبيا أدوات تفادة مف 
 757 .البحث

 
فادة مف فصوؿ رياض اـطفاؿ الممح ة بمدرسة جاد الواحي اٌبتدامية  وا 

 753 بالفيما.

 
فادة مف فص  التربية الفكرية الممحا بمدرسة جاد الواحي اٌبتدامية  وا 

 753 بالفيما.

 
 ى م ياس استجابات التواص ػػػف عمػػػػػالمحكمي ادةػػػػبأسما  الس تفادات

 751 وادوات رسالة الماجستير مف مركز اٌرلاد بكمية التربية جامعة اسيوط.
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 انفصم األول
 انبحث املدخم إىل

 : البحثمقدمة  -أوً  
ٍي  تف اٌوتماـ بتربية      ػا  تنسػانيياورعاية اـطفػاؿ ذوي الفمػات الخاصػة لػـ يعػد عمػ بػ  أصػبن  دينييػاأو توجىي

 الفمات مرورية عٍجال فمات ذوي التوحد.وذن مرورة وطنية والتزاميا عالمييا في نفس الوقت. ومف بيف 
وفػػػػي ظػػػػػ  وجػػػػود احتياجػػػػػات اـفػػػػراد ذوي ايعاقػػػػػات النماميػػػػػة قامػػػػت بعػػػػػض الػػػػدوؿ المت دمػػػػػة ب صػػػػػدار      
 Individual (IDEAانوف)ػف قػػػػػػػػػػذا ممػػػػػػػػةال ووػػػيـ الرعايػة لىػذن الفمة التي تممف ت ػدػػػػات الخاصػػػػػػػػالتلريع

With Disabilities Education Act   ( لتعميـ جمي  المعاقيفال وقد أماؼ وذا ال انوف تعاقة 1990ال )
صػػػابة المػػػة نتيجػػػة حػػػادث  Autismالتوحػػػد  تلػػػى فمػػػة ايعاقػػػات   Traumatic Brain Injury وا 

 .(00ك 0223ال دمحممحمود حسيف و ح النمامية)صٍ
تلى أف التوحد يحدث خٍؿ الثٍث سنوات اـولى مف عمر المصاب بػهال ووػو  الدراساتوألارت بعض      

يػءدي تلػى خمػ  فػػي كثيػر مػف مجػاٌت النمػػو النفسػيال المتػوي والمعرفػيال واٌجتمػػاعي بػ  يحػوؿ دوف التوافػػا 
الفجػوة النماميػة بػيف اـطفػاؿ المصػابيف بػه وأقػرانىـ العػادييف مػ  النفسي العػاـ لمػف يعػاني منػهال ممػا يزيػد مػف 

 (Catherine, 2007). ت دـ العمر
ا مػػف السػمات التػي تميػز أطفػاؿ التوحػدال والتػي تكلػال عػف وجػػود  Dorman & Lefeverويحػدد      يعوف التفاع  م  في العٍقات اٌجتماعيةال حيث ٌ يستط -اقصور لديىـ في عدد مف الجوانبال يتمث  أولىمعػددي

قامػػة عٍقػػات أو صػػدقات معىػػـ. ويتمثػػ  الجانػػب الثػػاني فػػي السػػموكيات  -اآلخػػريفال أو تبػػدا  اٌوتمػػاـ بىػػـ وا 
فػػي التواصػػ ال حيػػث  -التػػي تتسػػـ بالنمطيػػة والتكػػرارال وفػػرط الفاعميػػة أو السػػمبية. بينمػػا يتمثػػ  الجانػػب الثالػػث

خداـ كممػات ذات معنػى فػي تواصػمىـ وتفػاعمىـ مػ  يوجد قصور وامن فػي المتػة المنطوقػةال يعػوقىـ عػف اسػت
يمثػ  فػي العمميػات الحسػية وايدراكيػة حيػث توجػد لػديىـ ردود فعػ   يػر عاديػة  -اآلخريف. أما الجانػب الرابػ 

لًحساسػػػات الماديػػػةال كمػػػا يتسػػػموف تمػػػا بفػػػرط الحركػػػة أو ن ػػػص الحساسػػػية لىلػػػـال تتػػػأثر حواسػػػىـ لممثيػػػرات 
وف ػػػػػػػػػػػػث ٌ ي ومػػػػػفي المعػب حي -أكبر بكثير مف أقرانىـ. ويمث  لخر تمؾ الجوانبالمختمفة تلى درجة أق  أو 

ػػػا بوجػػػػػػػػػػػػػػػا يتسمػػػػػػػػػػفال كمػػػػػػػػد اآلخريػػػػػػػػػػػػػبت مي  أميػػػرة ) ر فػػػػػػػػػػي المعػػػػػػب التم ػػػػػػامػػػػػػػي أو التخيمػػػػػػػػيو ػػػػػػػػود قصػػػػػػػػػػػػوف أيمي
 (. 0220ك50الطه
ٌو يوجد سبب رميسي ومحدد لمتوحد كما أنه ٌ يوجد عٍج لافي مف امطراب التوحدال وقد يكوف لػد       

التوحدييف قدرات خاصة في بعض الجوانبال وقد يكوف التػدخ  المبكػر مػف أفمػ  طػرؽ تحسػيف حالػة الطفػ  
 .(02ك  0224التوحدي)نايال الزراعال 

راب ػػػػػف اـطفػػػاؿال وامطػاريا بيػػػػمػػػطرابات النماميػػػة انتلػػػحيػػػث ينظػػػر تلػػػي امػػػطراب التوحػػػد أنػػػه أكثػػػر اٌ     
) امػطراب فػي مىػارات التواصػ  -ةكػػػاليػر التػـ المظاوػػدو عميىػػو الطبيعػي لمػدماغال فيبػػر عمي النمػػالتوحد يءث

مػػػػ  اآلخػػػػريف ف صػػػػعوبة فػػػػي مىػػػػارات التعبيػػػػر المفظػػػػي و يػػػػر المفظػػػػي.. الػػػػة ( وبػػػػذلؾ يعتبػػػػر التوحػػػػد مػػػػف 
يػػة المركبػػة حيػػث يتذبػػذب اٌمػػطراب بػػيف البسػػيف والحػػاد فتختمػػال وتتفػػاوت ردود اـفعػػاؿ اٌمػػطرابات النمام

 .(0227ك093ال عبد المجيد )عبد الفتاحيس وناؾ نمػف موحد لمطفػ  التوحػدعند أطفاؿ التوحدال أي أنه ل
( أف 40ك  0224حمود )يػػػػػػري تبراويػـ مفالـ بة انتلار طػيال التػوحد فػي العات حوؿ نسواختمفػت الػػدراس     

ألػػػال طفػػػ ال وفػػػي تحصػػػا  أصػػػدرته  022-022نسبػػػػة انتلػػػػار امطػػػػراب التػوحػػػػد فػػػي مصػػػػر ت ػػػدر بحػػػوالي 
(ال وتعػػػرض سػػػىى أحمػػػد 0/522( أف امػػػطراب التوحػػػد ينتلػػػر بنسػػػبة )ASAالجمعيػػػة اـمريكيػػػة لمتوحديػػػة )

وحػػد يحػػدث فيمػػا ي ػػرب مػػف  ( بعػػض الدراسػػات واـبحػػاث الحديثػػة التػػي ألػػارت تلػػى أف امػػطراب الت0220)
يات المتحدة اـمريكيػة. و  222,02طف  مف بيف  02-05  Fombonneألػارت)طف  في بمد مث  حجـ الٌو

 طف ال  02222( لك  02-02أنه يمثػ  مف) 2003)
 والتصنيال التالي يبيف ذلؾال حيث يمكف ت سيـ حاص  ذكا  اـطفاؿ التوحدييف حسب الترتيب التالي كع مي ويجب أف نأخذ في اٌعتبار أف التوحد ليس تخمفيا ع ميياال ولكف مف المحتم  أف يكػوف مصػحوبيا بتخمػال      
ووػذا  69-52يتػراوح حاصػ  ذكػامىـ مػا بػيف  %32 ومػا فػوؽال 72مػف اـطفػاؿ يبمػا حاصػ  ذكػامىـ % 32

سػف ووػذا يلػير تلػى تخمػال ع مػي متو  52يبمػا حاصػ  ذكػامىـ تحػت % 42 ال تخمػال ع مػي بسػيفيلػير تلػى 
 .(08-07ك 0224لديد)نايال الزراعال و 

وتوجػػد صػػػعوبات عديػػػدة لتلػػػخيص التوحػػدال وذلػػػؾ ـف امػػػطراب التوحػػػد يلػػترؾ أو يتلػػػابه مػػػ  أعػػػراض     
تعاقات أخر  مث  التخمػال الع مػي واٌمػطرابات العاطفيػة واٌنفعاليػة وحػاٌت الفصػاـال وكمػا توجػد مجموعػة 

التوحػد. وتعػرؼ  –امػطرابات الطفولػة التحميميػة –الػرت  –برجراٌسػ -ومنىػاك مف امطرابات النمػو اللػاممة 
بأنىا حاٌت امطراب نفسي تتمثػ  فػي توقػال النمػو عمػي المحػاور المتويػة أو ف ػدانىا بعػد تكوينىػا ممػا يػءثر 

 .(9-6ك  0220سمباي وفي المست ب  عمى بنا  اللخصية ) فادي رفياال
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دراكػه لمطالػب ػة والع ميػػػة لمطفػػػػ  اـمػػػػراض النفسيػػ ـػػرض عمػوحديثيا يفت      أف الطفػ  التوحػدي عػدـ فىمػه وا 
ة اـساسػية المسػمولة ػي العصبيػػػػػػي النواحػػػػػػور فػػػػى قصػػػػود تلػػػدة تعػػة المع ػة والبينلخصيػػالتفاعٍت اٌجتماعي

مومات الناتج عف اختٍؿ وف أف الخم  وال صور في معالجة المعػد وٌء  الباحثػعف معالجة المعموماتال ويعت 
 ,Smith & Bryson )وظيفي بالمة في النىاية ناتج عف عدـ الكفاية اٌجتماعية الكمية لمتلخيص التوحدي

1994 Dawson & Lewy, 1989 ;). 
وذنال ف د ٌحػ  أف اـطفػاؿ التوحػدييف نتامج تجريبية مدعمة لوجىة النظر  Burack(1994وقد وجد )      

رات عمميػة جػذب انتبػاوىـ بواسػطة مثيػرات معينػة فػي الوقػت الػذي تػنجن فيػه مثيػفػي اميػة لديىـ صػعوبات تجر 
ػػا بيميػػة أخػػر  فػػي لفػػت انتبػػاوىـ.  عديػػػػديف يكػػػػوف مػػػػف الصػػػػعب عمػػػػى الطفػػػػ  التوحػػػػدي التعامػػػػ  معىػػػػـال ووػػػػو مػػػػا يفسػػػػر عجػػػػزن عػػػػف التوظيػػػػال وبتعمػػيـ أو توسػػي  ذلػػؾ فػػ ف امػػطراب اٌسػػتجابة لممثيػػر قػػد يلػػم  ألخاصي

 .(0224ك08ال خميفة ومنى ماعي لمواقال التفاع  البينلخصي)دمحم السيداٌجت
د  الفػػرد ػػػػي لػػػػػرفػو المعػػػػػي النمػػػػػػف اي ػػػػػػػب دوريا وامػػػػي تمعػػػػػػػة التػػػػػػات الع ميػػػػػػـ العمميػػػػػػف أوػػػػػػان مػػػػػػد اٌنتبػػػػػويع      
اب ػػػػػػى اكتسػػػػدن عمػػػػاعػػػي تسػػػػػة التػػػػػػػػػػػي المنبىػػػػػػػات الحسػيػػػػػة المختمػػػػػأف ينت ػه ػػػػػف خٍلػػػػػػػ  مػػػػػػه يستطيػػػػػث أنػػػػػػػحي
 الػمحيطػػػػػػة بػهة ػػػػػػػػ  البيمػػػػػال مػػػػيػه التكػػػػػػا لػػػػا يح ػػػػػة بمػػػػػة الصحيحػػػػوكيػػػػادات السمػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػويػػارات وتكػػػػالمى

كمػػا أف اٌنتبػػان يسػػاعد الفػػرد عمػػي أف ينت ػػي المثيػػرات التػػي يريػػدوا . و (0999ك05م ػػة دمحمال فا و )السػػيد عمػػي
فاٌنتبػان عمميػة انتفػا  المثيػرات  .(0224ك76)عػدناف يوسػالال ثيػرات اـخػر  وكأنىػا  يػر موجػودة ويفسر الم

 (. 0225ك52نعـ أحمد و جابر دمحمال التي يخمعىا الفرد لمٍحظته)عبد الم
السمػػػػػػوؾ عمػػػػػى أسػػػػاس درجػػػػػة تدخػػػػػ  ترادة اللخػػػػػػص فػػػػػػػػػي أحداثػػػػػه تلػػػػػػػىكلػػػػاط تراديال نلػػػػاط ػال ويصنػػػػ     

ػػا يص يػػػػػػال السمػػػػػػوؾ عمػػػػػػى أسػػػػػػاس المػػػػػػػدة بيػػػػػػف المصػػػػػدر والتنبيػػػػػه مػػػػف حيػػػػث كاستجابػػػػة ن يػػر ترادي. وأيمي
والتػػي تن سػػػـ تلػػى نػػوعيف وماكاسػػتجابة مءجمػػػةال اسػػتجابة تراكميػػػة )دمحم بػػف عبػػد  مبالػػرةال اسػػتجابة  يػػر مبالػػرة

 ةػػػػوجىػػػوم زةػػػػػركػػػػم ةػػػػػابػاستج انػػػػػػف أف اٌنتبػػػػػاحثيػػض البػػػػر بعػػػػػػويعتب. (39-38ك 0228وعبػد الحػي عمػيال 
 الػذاكرة فػي تخزينػه ويجػػري  ـ الػتعمـػػػػمعظ ىػااثنام يحػدث تػيال الحالػة ووػو ردػػػػػػػػفػال ـػػػيى فػػػعيػػم رػػػػثيػػم وػػػػػحػػن

 .(04ك 0228تليه)فميمة م رافال كريمة صياـ وعبد الرحمف بمعروسيال  الحاجة حيف تلى به واٌحتفاظ
دريبال ػػػػػرص التعمػيـ والتػفػ لىػـ رػػوفػػتاف مػي مجػتمعىـ اـطفػاؿ المصػابوف بامػطراب التوحػد عا ومف ح     

ـ أو ػػػػػػػىػمػػي أوػػػػػػمػػة عػػػػػالػوا عػػػػونػف أف يكػػػػػػػػدٌ مػـ بػػػػػػػمجتمعى فػػيف ػاعميػػػػرادا فػػػػػػوا أفػونػػػػػقػػدرتىـ ليكالتػػي تتناسػػب و 
دراتىـ ػب قػػػػا حسػػػػروف بىػػػػوب تعميميػػػة يسيػػػػاج برمجيػػػات حاسػػػػتنتػػػاف فػػػومػػػف ثػػػـ ـ أو حتػػػى أنفسػػػىـ. ػػػػػػػػػػػػمجتمعى

اعد عمي رف  معنوياتىـ النفسيةال وتعويض الن ص الذي سببته لىـ وسرعتىـ الذاتيةال وفي أماكف تواجدوـال تس
 .(0223ك06حاتـ يحيىال و  دمحم ذيباف ذن ايعاقات)عايد الىرشالػػػػػػػمث  و
 :البحث مشكمة -ثانياً 
أف أطفاؿ التوحد يعانوف مف امطرابات  Elisabth, Dykems & Volkmar (1991وألارت دراسة )    

تيت وامن في الخصامص المعرفية تكوف درجػات ارت ػا  لتػتىـ سػوا  لفظيػة أو  يػر وامحة في التفكير وتل
تلػػى أف طبيعػػة أنمػاط التفكيػػر لػػد  الطفػػ  التوحػػدي تػػتـ بعػػدـ ال ػػدرة  ايمػػاي  لفظيػة فػػي أقػػ  المسػػتويات وألػػارت

 وأومػػػحت دراسػػػة عمػػػى الرءيػػػة اللػػػاممة لحػػػدود الملػػػكمة سػػػوا  كانػػػت تتطمػػػب قػػػدرة لفظيػػػة أو بصػػػرية لحمىػػػا.
(Sears & Finn (1994  ػػا مػػف أف اـطفػػاؿ التوحػػدييف يعػػانوف مػػف صػػعوبة فػػي اٌنتبػػان والتركيػػز وأيمي

 امطرابات في وظامال اٌنتبان مف حيث التعرؼ البصري المكاني عمى اـليا .     

مػػف ملػػكٍت تتعمػػا بال ػػدرة عمػػى  Marjorie (1994كمػػا ألػػارت دراسػػة ) يوف ويعػػاني اـطفػػاؿ التوحػػد     
سػػتمرارية فػػي نلػػاط معرفػػي كاٌنتبػػان والتػػذكر فتػػرة طويمػػةال وأف قػػدراتىـ عمػػى التصػػنيال أكثػػر جمػػودا تف لػػـ اٌ

ا بالفعػػ  عنػػد بعػػض التوحػػدييفال كمػػا يعػػاني بعمػػىـ مػػف ملػػكٍت فػػي ال ػػدرات البصػػرية والذونيػػة  يكػػف موجػػودي
دراؾ العٍقات واستخداـ الرموز وح  الملكٍت.  وا 

لىطفػػاؿ التوحػػد مػػا يمػػيك صػعوبة اٌنتبػػان تلػػي الصػػوت اينسػػاني ر ػػـ أف لػػد   ومػف الخصػػامص المتويػػة     
الطف  التوحدي حاسة سم  عادية ويكوف انتباوه لىصوات التي تثير اوتمامه مث  صػوت لعبػة محببػة لديػةال 
صعوبة المحاولة لجذب اوتماـ مف حوله عف طريا الملاركة بأي وسيمه م  أف الطف  العػادي يحػاوؿ جػذب 

نتبػػان واٌوتمػػاـ قبػػ  تتمػػاـ العػػاـ اـوؿال صػػعوبة فػػي تكػػويف جممػػة كاممػػة لمتعبيػػر عػػف اـلػػيا  المحيطػػة بػػهال اٌ
 .Ehlers & Ajohonson, 1996 )وصعوبة في قدرة بعمىـ عمي التكمـ)
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تلػى أف وػٌء  اـطفػاؿ لػديىـ   Smith & Bryson (1994) ; Rogers (1999وتلػير دراسػات )     
 Rnnerكمػا ألػار )ا فػي نمػووـ المعرفػي واٌجتمػاعي. و ارات المحاكاة مما يءثر سمبي ػػػػػور مىػػػػػتط يػػػػز فػػػػػعج

& Kinger (2000  تلى أف بعض المصابيف بالتوحد لديىـ نػوع مػف ف ػداف الػذاكرة وبػالر ـ مػف وػذا تٌ أنىػـ
وتتفػػا  اع ف ػػرات مػػف الػػذاكرة.يسػػتخدموف تسػػتراتيجيات وطػػرؽ تنظيميػػة مختمفػػة أثنػػا  عمميػػة الترميػػز أو اسػػترج

أف مػػا يميػػز اـطفػػاؿ  عمػػى( 0220)؛ منػى خميفػػة  (0220) ؛ أميػػرة طػػه (0222 ) دراسػة عبػػد الػػرحمف سػػيد
التوحدييف وو ن ص مىاراتىـ اٌجتماعيةال فىػـ يسػتترقوف لفتػرة طويمػة مػ  الػذاتال ووػذا بػدورن يجعمىػـ يميمػوف 

  لمعزلة ومعال التجاوب م  اآلخريف.
( تلػػى وجػػود مجموعػػة مػػف اٌمػػطرابات المصػػاحبة لمتوحػػد 0996) حسػػنى تحسػػافالػػارت دراسػػة  وكمػػا     

مػػػػوال اٌسػػػػتجابة الحسػػػػية لممثيػػػػراتال العمميػػػػات الحسػػػػية تتػػػػاب  النالسػػػػرعة فػػػػي ويتمثػػػػ  بعمػػػػىا فػػػػي مػػػػعالك 
عػػػض (تلػػػى أف ب0224ك045) عبػػػد الػػػرحمف سػػػيد اػػػػػر أيمي ػػػػػػويلي المتػػػة والسػػػعة المعرفيػػػة.وايدراكيػػػةال المعػػػبال 

وأومػػػػػػػػحت  اـطفػػػػػػػػاؿ التوحػػػػػػػػدييف يعػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػف مػػػػػػػػعال فػػػػػػػػي ايدراؾال واٌنتبػػػػػػػػانال والوظػػػػػػػػامال العصػػػػػػػػبية.
التوحػد  امػطرابأف اـطفػاؿ الػذيف يعػانوف مػف    Chiang, Chung-Hsin & Soong (2008دراسػة)

ػا عجػز فػ ي لديىـ صعوبات وعجز فػي ال ػدرة عمػي اٌنتبػان الملػترؾ وخاصػة المىػارات عاليػة المسػتو ال وأيمي
اـطفاؿ النمامية العادية وبيف اـطفاؿ اـكبر سنيا واـطفاؿ اـصتر  كاٌتصاؿ م  اآلخريف عند الم ارنة بيف

 سنيا مف ذوي ايعاقة الع مية.
( يسػػاعد IPGاسػػتخداـ نمػػوذج مجموعػػات المعػػب التكػػاممي)أف  Wolfberg 1999)دراسػػة ) واومػػحت     

التوحػػد مػػف خػػٍؿ تفػػاعمىـ مػػ  أقػػرانىـ كمػػا أنػػه يكسػػبىـ مىػػارات  فػػي تنميػػة مىػػارات المعػػب اييىػػامي ـطفػػاؿ
أف تطور  Rogers (1999) دراسةكما تر  و  التفاع  اٌجتماعي ومف ثـ محاكاة سموكيات أقرانىـ العادييف.

( بدراسػػػة فعاليػػػة اسػػػتخداـ برنػػػامج 55ك 0220) ناديػػػة ابػػػراويـ وقامػػػت والمعػػػب والعنايػػػة بالػػػذات. اٌجتماعيػػػةمىػػػارات المحاكػػػاة يعػػػد مكونيػػػا أساسػػػييا فػػػي بػػػرامج معالجػػػة أطفػػػاؿ التوحػػػد ـنىػػػا اـسػػػاس فػػػي بنػػػا  المىػػػارات 
عٍجػػي معرفػػي سػػموكي فػػي تنميػػة اٌنفعػػاٌت والعواطػػال لػػد  اـطفػػاؿ المصػػابيف بالتوحديػػة ولبػػامىـال والتػػي 

لمخػروج مػف عزلتػه استىدفت اسػتثارة انفعػاٌت وعواطػال الطفػ ال وكػذلؾ الوالػديف فػي محاولػة لمسػاعدة الطفػ  
وقػػد بينػػت نتامجىػػا حػػدوث انخفػػاض ممحػػوظ فػػي العزلػػة ز الموجػػود بينػػه وبػػيف المحيطػػيف بػػهال واختػػراؽ الحػػاج

 العاطفية واٌنفعاٌت السمبية وتفاعٍي أفم  بيف الوالديف وطفميىما.
قػػػراف عمػػػى التفاعػػػ  مػػػف خػػػٍؿ اـأطفػػػاؿ التوحػػػد  أف تػػػدريب  Jordan (2003دراسػػػة ) وبينػػػت نتػػػامج     

تػػأتي نتيجػػػة تػػأخر النمػػػو التػػػي  صػػعوبات المعػػػب اييىػػامييسػػاعدوـ فػػػي التتمػػب عمػػػى العػػادييف أثنػػا  المعػػػب 
لمحػة عامػة عػف اٌنتبػان اٌنت ػامي عمػى  Bryson & et al. (2004وقػدمت دراسػة ). اٌجتمػاعي والمعرفػي

ختٍؼ في اللػدة واٌنتلػار التوحدال حيث وجدت أف التوحد يلك  مجموعة مف اٌمطرابات النمامية ذات اٌ
 المصابوف بالتوحد.تحسيف الفىـ ومعالجة العديد مف اـفراد لوالتي تدف  تلى الجىود الملتركة 

تلػى اـوميػة اٌجتماعيػة لتعمػيـ اـطفػاؿ الػذيف يعػانوف مػف  Taylor & Hoch (2008)دراسػة  وتلػير    
  اٌنتبػػان الملػػترؾ وذلػػؾ مػػف خػػٍؿ النظػػر تلػػى التوحػػد والتم ػػيف والػػرد عمػػى العػػروض الم دمػػة ـجػػ امػػطراب

ووػػػػدفت دراسػػػػة عػػػػف طريػػػػا تكػػػػويف تعميػػػػا حػػػػوؿ اللػػػػي .  اتجػػػػان اللػػػػي  الػػػػذي يلػػػػير تليػػػػه اللػػػػخص البػػػػالاال
Clifford  & Dissanayake (2008)  تلى تح يا التنمية في وقت مبكر مف اٌنتبان الملترؾ والتي تءثر

الحيػاةال وذلػؾ باسػتخداـ الم ػابٍت لموالػديف بػأثر رجعػي وتحميػ   عمى اتصاؿ العيف خٍؿ السنتيف اـولى مػف
  .ألرطة الفيديو المنزلي لىطفاؿ الذيف تـ تلخيص حالتىـ في وقت ٌحا ٌمطراب التوحد

تلى أومية ألعاب الكمبيوترال لتعزيػز اٌنتبػان  Ploog, Banerjee & Brooks (2009وألارت دراسة )     
وحػػد الػػذيف يعػػانوف مػػف مػػعال فػػي اـدا  ايدراكػػي الحسػػي اللػػديد والمتوسػػفال وذلػػؾ اٌنت ػػامي لػػد  أطفػػاؿ الت

ووػػدفت  عػػف طريػػا ألعػػاب الفيػػديو ٌكتلػػاؼ اٌنتبػػانال وعػػف طريػػا ترديػػد اـبيػػات اللػػعرية فػػي صػػورة أنالػػيد.
( تلػػػى التعػػػرؼ عمػػػي برنػػػامج عٍجػػػي معتمػػػد عمػػػى العػػػٍج بالتكامػػػ  0202ك372)دراسػػػة مػػػرون عبػػػد الحفػػػي  

فػػي خفػػض امػػطراب التواصػػ  المفظػػي لػػد    TEACCHوالتواصػػ  الميسػػر ال ػػامميف عمػػي برنػػامج  الحسػػي
( تلى فعالية برنامج سػموكي لخفػض امػطراب 0200وتلير دراسة ايماف اـميف محمود) الاـطفاؿ التوحدييف

 التواص  البصري لد  اـطفاؿ التوحدييف.
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عمػػػػى أوميػػػػة ت ػػػػديـ بػػػػرامج تدريبيػػػػة لىطفػػػػاؿ  وفػػػػى مػػػػو  تمػػػػؾ الملػػػػكٍت أوصػػػػت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات    
ودراسػػػػػػػػػػػػات اوتمػػػػػػػت بالعمميػػػػػػات المعرفيػػػػػػة  فمنىػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اوتمػػػػػػػػػػت باستخػػػػػػػػػداـ الكمبيوتػػػػػػػػػر كالتوحػػػػػػدييف

 مػف أجػ  تحسػيف اسػتجابات ودراسػػػػػػػػػػات اوتمت بت ديـ برامج لمتواصػ  والمتػة اٌحساسال اٌنتبانال واٌدراؾ(ك)
 Picture Exchange  (PECS)ورػػػػػػػػػصػداـ الػخػػػػػاستػواص  بػج التػػػػامػػػػػك برن ومف بيف وػذن البػػػػرامج التواص  لديىـ

Communication Systemاقات التواص  ػمعالجة وتعميـ الذاتوييف وذو  تعامج ػال وبرن(TEACCH) Treatment 

and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Childrenال وبرنػػامج (Lovaas) 
وبرنػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػج المتػػػػػػػػػػػة بواسػػػػػطة   الAutistic Program Young (YAP) العػػػػػٍج التحميمػػػػػي السػػػػػموكيويسػػػػػمى 
  و ػػػػف المستػى تحسيػػػػػػمػػ  عػػػػػال ويعمػػػػوباسػػي يعمػػ  بواسػػطة الحػػػػج الكترونػػػػامػف برنػػػػػارة عػػػػو عبػػػػػووالحاسػػوب 

ا ػػػػػػػػػػػػػػػت بىػػػػػػػػي قامػػػػػػة التػرنامج بنػػا  عمػػى البحػػوث العمميػػػػػػذا البػػػػػـ وػػػػـ تصميػػػػػد تػػػػػدي. وقػػػػػ  التوحػػػػػوي لمطفػػػػالمت
Paula Tallalج قػد ػػػرنامػػذا البػػػػػػػوا وػػػػػػدمػػػال حيث قامت بتصػميـ وػذا البرنػامج وبينػت أف اـطفػاؿ الػذيف استخ
 .(05ك 0227ال دمحم بف خمالدؿ سنتيف مف المىارات المتوية خٍؿ فترة قصيرة)اكتسبوا ما يعا

ا كاف عػرض الفيػديو التعميمػيش احػد الطريػا الفعالػة لتعمػيـ المىػارات لممصػابوف بامػطراب طيػال ػػػػػػػػػػبينمو      
اٌت مثػػػ  بػػػرامج التوحػػػدال اي اف اٌمكانيػػػة الحاليػػػة لمت نيػػػة توسػػػعت كثيػػػراي لمػػػا وػػػو اكثػػػر مػػػف الفيػػػديو تلػػػى مجػػػ

الوصػػػوؿ لمعػػػٍج الػػػذ  و ة اٌفترامػػػية وذلػػػؾ يجعػػػ  أنظمػػػة التوصػػػي  ايبداعيػػػة بػػػالحاسػػػوبش التفاعميػػػة والح ي
اذا سػممنا بػاف و  ستىدؼ نتامجش متنوعة لىفػرادش المصػابوف بامػطراب طيػال التوحػد ممكنػا و فعػاٌ فػي تكمفتػه.ي

يسػمن و اماي فػي العديػد مػف العٍجػاتش المػرورية. اـفراد المصابوف بامطراب طيال التوحد يواجىوف ن صا ع
تسػػمن لمفػػرد فػػي نفػس الوقػػت بالعمػػ  فػػي و   سػتعماؿ التػػدخ  ايلكترونػػيش بتطػوير المىػػارات فػػي بيمػػة متوقعػةال ب

 .(Golan& Baron-Cohen, 2006)حدود سرعته الخاصة و مستو  قدرته 
اسػػػػتجابة  والتػػػػي منىػػػػاك وبػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػى الحػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػالمعتماـ ػػػػػػػػػػػػالنظمميػػػػػػػػزات  اٌبحػػػػاثالعديػػػػد مػػػػف أظىػػػػرت و      

المعرومػػػة  لممعمومػػػات نةالمتتمػػػم فػػػي أ مػػػب اـحيػػػاف لمت نيػػػات المصػػػابوف بامػػػطراب طيػػػال التوحػػػد الطػػػٍب
عمػى الحاسػوب  النظػاـ المعتمػد . ويمػنن(Bondy & Frost1994; Whalen & et al., 2010)بصػريا

العيػوب ميػ  تػأثير  يمكػف لمنظػاـ المعتمػد عمػى الحاسػوب َأف يسػتعم  لتابمػة لمتعػدي . ق الفرص لعػروض بصػرية
التفػػاعٍت بػػيف الطالػػب و  مػػد  تع يػػدبامػػطراب طيػػال التوحػػد بتخفػػيض كميػػة و اٌجتماعيػػة لػػد  المصػػابوف 

 ة مصػػابوف بامػػطراب طيػػال التوحػػد قػػد يسػػتفيدوف أكثػػر مػػف تعميمػػات معرفػػة ال ػػراف الطػػٍب الـذلػػؾ و ـ المعمػػ
ـش وفػي نفػس الوقػت اقترحػ ايجتمػاعيش  يتمكنوا مػف الملػاركة فػي التفاعػ  تذا لـ والكتابة اٌبحػاث أف  تمػ  المعمػ
ىـ ٌسػتعماؿ الحاسػباتال ممػا قػد يجعػ  تجاوببكبير  طيال التوحد يميموف تلى حد المصابوف بامطرب الطٍب

ـ المعتمػػػد عمػػػى أخيػػػراي النظػػػاو أكثػػػر تلػػػوي ا  أقػػػ  جزمػػػا َأو ديميػػػَة الم دمػػػة عػػػف طريػػػا الحاسػػػباتاـكا المتطمبػػػات
مػػػـ لمسػػػتو  معػػػيف مػػػف قػػػدرة المٍ يص اـمػػػرش باختيػػػار مسػػػتو  الصػػػعوبةخصػػػالحاسػػػوب يمكػػػف أف يسػػػتعم  لت

 .(Lahm, 1996)الطالب
وت وـ فكرة وذا البرنامج عمى وم  سماعات عمى أذنػي الطفػ ال بينمػا وػو يجمػس أمػاـ لالػة الحاسػوب      

وات الصادر مف وذن المعب. ووذا البرنامج يركز عمى جانب المتة واٌسػتماع واٌنتبػانال ويمعب ويستم  لىص
وبالتػػالي يفتػػرض أف الطفػػ  قػػادر عمػػى الجمػػوس م ابػػ  الحاسػػوب دوف وجػػود عوامػػا سػػموكية. ولػػـ تجػػر حتػػى 

ف كانت ونػاؾ روايػا ت لػفىية اآلف بحوث عممية محايدة ل ياس مد  نجاح وذا البرنامج م  أطفاؿ التوحدال وا 
 .(05ك 0227)دمحم بف خمالال بأنه نجن في زيادة المىارات المتوية

تتعمػػػػا بحػػػػاٌت ذوي التوحػػػػد والػػػػذيف يعػػػػانوف مػػػػف ن ػػػػص  البحػػػػث الحػػػػاليأف ملػػػػكمة  ممػػػػا سػػػػبا ويتضــــ     
ن استجابات التواص ال والتي يتـ تحسينىا مف خػٍؿ فعاليػة برنػامج معرفػي الكترونػي قػامـ عمػى توظيػال اٌنتبػا

قياس فعالية برنامج معرفػي الكترونػي قػامـ عمػى توظيػال اٌنتبػان اٌنت ػامي فػي  مي. ولذلؾ حاوؿ البحثاٌنت ا
 تحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد. 

 -مف خٍؿ السءاؿ التاليك البحث الحاليومف ونا تتبمور ملكمة     
ه ا نتقـائس اـس تحسـين اسـتجابات " ما مدى اعالية برنامج معراس الكترونس قـائم عمـى توظيـال ا نتبـا

 التواصل لدى أطفال التوحد ؟" 
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برنػػامج معرفػػي الكترونػػي قػػامـ عمػػى توظيػػال ت ػػديـ  " تلػػى الحػػالي البحػػث وػػدؼ:البحــث أىــداف-ثالثــاً 
 "  اٌنتبان اٌنت امي في تحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 : يمي ما خٍؿ مف الحالي مبحثل بي يةوالتط النظرية وميةاـ تتمن :البحث أىمية -رابعاً 
تعػػػػداد برنػػػػامج معرفػػػػي الكترونػػػػي قػػػػامـ عمػػػػى توظيػػػػال اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي فػػػػي تحسػػػػيف اسػػػػتجابات  -1

 التواص  لد  أطفاؿ التوحد.
يسػػػػىـ وػػػػذا البحػػػػث بمػػػػا يتوصػػػػ  تليػػػػه مػػػػف نتػػػػامج ومعمومػػػػات فػػػػي مسػػػػاعدة اـخصػػػػامي النفسػػػػي  -2

 وحد لمواجه الملكٍت المختمفة لىـ.واٌجتماعي في المءسسات المختمفة لذوي الت

قد يكوف وذا البحث قاعدة بيانػات تنمػي ث افػة التعامػ  مػ  أطفػاؿ التوحػد مػف )المعممػيفال اآلبػا ال  -3
 والمجتم  بأكممه( 

 : البحث منيج-خامساً 
بمػػي )طريػػا ال يػػاس ال  ةػػػػػػػػػطري ػػة المجموعػػات المتكافمبيسػػتخدـ البحػػث الحػػالي المػػنىج لػػبه التجريبػػي       

ي اٌلكترونػي ال ػامـ عمػى ػج المعرفػػالبرنامػمحتػػػو    ػػػث يمثػحيػال والبعدي لممجموعتيف التجريبيػة والمػابطة(
 (.تجابػػػػػػػػػات التواصػػػػػػػػػ  )المتتير التاب   اسػػػػػػػػوتمثالمست ػ ( )المتتير يتوظيال اٌنتبان اٌنت ام

( طفػ  مػف أطفػاؿ التوحػد الػذيف يعػانوف مػف امػطرابات فػي  02تكونت العينة مػف )  :البحث عينة -سادساً 
( سػػػنةال وقػػػد تػػػـ ت سػػػيمىا تلػػػى مجمػػػوعتيفال 5 – 3اسػػػتجابات التواصػػػ ال والتػػػي تتػػػراوح أعمػػػاروـ الزمنيػػػة بػػػيف)

تنػػػاث(ال واـخػػػػر  مثمػػػت المجموعػػػػة  0 –ذكػػػور 8( أطفػػػاؿ مػػػػنىـ )02أحػػػداوما مثمػػػت المجموعػػػػة المػػػابطة )
  0.0سنػػػػػػػػػوات وانحػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػاري  4تنػػاث(ال وبمتوسػػف عمػػػػػػػػػػري  0 –ذكػػور 8( أطفػػاؿ مػػنىـ )02التجريبيػػة )

 )مرحمة الطفولة المبكرة(ال بجمعية الطفولة والتنمية اسيوطال واستترؽ تطبيا البرنامج أربعة ألىر.

 :البحثأدوات  -     
 ف لويس كام  مميكه(م ياس ستانفورد بينيه )الصورة الرابعة(              )تعريب وت ني .1

 )تعداد الباحث(                           استمارة مٍحظة عف الطف  التوحدي  .2
 )تعداد الباحث(             استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد ت دير م ياس  .3

ؿ برنامج معرفي الكتروني قامـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسف استجابات التواص  لد  أطفا .4
 )تعداد الباحث(           التوحد.                                                 

 كالتالية ايجرامية المفىيـ البحث تناوؿ : البحث لمفييم اصجرائية التعريفات -سابعاً 
 Autism -:التوحد
تماعيػػة مػػ  اآلخػػريفال ( أف التوحػػد وػػو امػػطراب انفعػػالي فػػي العٍقػػات اٌج0997) ويػػر  تسػػماعي  دمحم     

وينتج عف عدـ ال درة عمى فىـ التتيرات اٌنفعالية وخاصة في التتير عنىا بالوجه أو بالمتةال ويػءثر ذلػؾ فػي 
 تلػػى (5ك  0220) عثمػػاف لبيػػب ويلػػير العٍقػات اٌجتماعيػػة مػػ  ظىػػور بعػػض المظػػاور السػػموكية النمطيػػة.

موال تتميز ب صور في ايدراؾ وتأخر أو توقال النموال تعاقة التوحد بأنىا مصطمن يستخدـ لوصال تعاقات الن
 اشمطػػػراب طيػػال Fombonne ويػػذكر يكػػاد يحػػس بمػػا حولػػه ومػػف يحػػيف بػػه مػػف أفػػراد أو أحػػداث أو ظػػوور.ونزعة انطوامية انسحابيه تعزؿ الطف  الذي يعاني منىا عف الوسف المحيف بحيث يعيش متم يا عمى نفسهال ٌ 

ٌجتمػاعػػػيال ا التفاعػػػ  ىػعمػ ويريػػة العصبػػية الداممػػػة التػػي تػػءثرمػف اللػػروط التط ةبأنػػه مجموعػة مركبػػػ وحدػالتػ
ال وأصػػبن انتلػػار امطػػػوالمصالػػ اٌتصػػاؿ وأنمػػاط السمػػػوؾ المامػػيةال اع خػػٍؿ الع ػػود ػراب التوحػػد فػػي اٌرتفػػػنش
 ,Magiati ػرط)يتتيػر فػػي المعػػايير التلخيصيػػػة والػػوعي نتيجػػة لعػػػدـ تجػػانس اللػ ينتظػػر عمػػى اـ مػػػب َأف

Tay & Howlin, 2014:74.) 
دليػػػػ  التصػػػػنيال التلخيصػػػػي وايحصػػػػامي لٍمػػػػطرابات النفسػػػػية والع ميػػػػة  (DSM-IV-TR)ويعرفػػػػه      

( أف امػػػطراب التوحػػػد 0222)عػػػاـ الطبعػػػة الرابعػػػة  APAالصػػػادر عػػػف الجمعيػػػة اـمريكيػػػة لمطػػػب النفسػػػي 
ي ػػ  عػػف اثنػػيف مػػف أعػػراض المػػعال النػػوعي فػػي  يلػػم  ظىػػور سػػتة أعػػراض عمػػى اـقػػ ال بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػا ٌ

التفاعػػ  اٌجتمػػاعيال واحػػد عمػػى اـقػػ  مػػف أعػػراض مػػعال التواصػػ ال واحػػد عمػػى اـقػػ  مػػف أعػػراض السػػموؾ 
الم يػػػد المتكػػػػررال وعينػػػة تلػػػػم  أعػػػراض ن ػػػػص التبادليػػػػة واٌجتماعيػػػة أو العاطفيػػػػةال والنمطيػػػةال والتكػػػػرار فػػػػي 

أجػزا  الجسػػـال ونكػوف بدايتػػه قبػ  ثػػٍث سػنواتال مػػ  تػأخر أو ظىػػور اسػتخداـ المتػةال واٌنلػػتاؿ المسػتمر مػػ  
 اـدا   ير الطبيعي في التواص  اٌجتماعيال والمعب التخيمي.
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 Electronic Cognitive Program -:كترونسلمعراس ا  البرنامج ال
يػػػوتر تلػػػى المعػػػد فػػػي وػػػذا البحػػػثك ت ػػػديـ محتػػػو  تعميمػػػي الكترونػػػي عبػػػر الوسػػػامف المتعػػػددة عمػػػى الكمب    

المتعمـ بلك  يتين له تمكانيػة التفػاوـ النلػف مػ  وػذا المحتػو  ومػ  المعمػـ ومػ  أقرانػهال ووػذا المحتػو  قػامـ 
وتلػم  جمسػات محتػو   عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسيف استجابات التواص  لػد  أطفػاؿ التوحػد.

)النػوعال أجػزا   يػوتر التعميمػي التعػرؼ عمػىتعمػيـ اـطفػاؿ التوحػدييف مػف خػٍؿ الكمبالبرنامج عمى فٍلات 
الجسـال المٍبسال اـطعمةال والخمروات والفاكىةال أثاث المنزؿال اـجىزة المنزليػةال أدوات المطػبةال اـدوات 

مجموعػػة ووػػذا بايمػػافة تلػػى ت ػػديـ  .العامػػةال النباتػػاتال الطيػػورال الحيوانػػاتال اـعػػدادال ووسػػام  المواصػػٍت(
التػػػي و التواصػػػ  اٌنتبػػػان و رة الطفػػػ  التوحػػػدي بىػػػدؼ تػػػدريبىـ وتعمػػػيمىـ مفىػػػـو مػػػف التوجيىػػػات لمعممػػػي وأسػػػ

تسػػػاعدوـ عمػػػى خفػػػض اـعػػػراض اـساسػػػية لىػػػذا اٌمػػػطراب وت ميػػػ  اآلثػػػار المترتبػػػة عميػػػه وذلػػػؾ لتح يػػػا 
 . ويحثىـ عمي طرؽ اٌنتبان واٌتصاؿ بالطف  التوحدياٌست رار والتوافا النفسي تلى حداي ما مستو  مف 

 Selective Attention -:نتباه ا نتقائسا  
بأنػػه يوجػػد مػػا يسػػمى باٌنتبػػان اٌنت ػػامي التم ػػامي ك ووػػو اٌنتبػػان  (69ك 0224)عػػدناف يوسػػال يلػػير      

لمثيػػر يلػػب  حاجػػات الفػػرد ودوافعػػه الذاتيػػة حيػػث يركػػز الفػػرد انتباوػػه تلػػي مثيػػر واحػػد مػػف بػػيف عػػدة مثيػػرات. 
التمفزيػوني المفمػ  والػذي ينتظػرن بفػارغ الصػبر كػ  يػـو فػي زمػف محػدد. ومثاؿ لذلؾ طفػ  يلػاود برنامجػه 

ووذا اٌنتبان وو انت امي لكنه ٌ يحتاج تلي طاقة وجىد ع مي أو جسدي عالي لتركيز اٌنتبان لذلؾ يصعب 
ا ػػػػػػرد عػػػػػػي الفػػػػػو أف ينت ػػػػػػػو Selectionا  ػػػػػػػػػواٌنت  عمػػي اآلخػػريف تلػػتيته حتػػى لػػو حاولنػػا ذلػػؾ جاوػػديف. ددي

ػػػػػػػػػان تليىػػػػػػػ  اٌنتبػػػػػػػا ٌ يستطيػػػػػػدمػػعن المثيػػػػػرات الكثيػػػػػػػرة المطروحػػػػػػػػػة أمامػػػػػػه فػػػػٍي مػػػػػقمي ا.)عبد المػػنعـ ػا جميعي
 (54ك 0225ال دمحمجابر أحمد و 
 ت ػويـ وي مػف مسػتوياتوصػوؿ الطفػ  تلػى تح يػا مسػتك ويمكن تعريال ا نتباه ا نتقائس إجرائيـًا بننـو    

 .مف جمسات البرنامج المعرفي اوداؼ اٌنتبان اٌنت امي السمعي والبصري مف خٍؿ أوداؼ ك  جمسة
 Communication -التواصل:
ف أو ػػػػػػػف لخصيػػػػػػػبأنػه عمميػة تبػادؿ لرسػالة معينػة بيتلػى التواصػ  أ(  -0220) عادؿ عبػد س ويلير     
ف ػػػػػػػػػد مػػػػديػػػػٍؿ العػػػػػف خػػػػة مػػػػػؾ العمميػػػػف لك  منىا أف ي ـو بتمػػػػػػػا بحيث يمكػػػػػػػػف فيىػػػػػػػرفيػػػػػٍف طػػػػػػر يمثػػػػػػػأكث

ييا مف جىة ةال أو است بالػػػػػا مف جىػػػػػػ  تعبيريي ػػذا التواصػػػػػػػوف وػػػػػػف أف يكػػػػةال ويمكػػػػػػػػب المختمفػػػػػػالطرؽ واـسالي
ػػػػا لمتواصػػػػ  أف يكػػػػوف ل ظيي  والمتػػػػة وػػػػػػػي لكػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ألكػػػػػػػػػاؿ   يػػػػر لفظػػػػي.ػػػػػػػا أو أخػػػػر ال كمػػػػا يمكػػػػف أيمي

)لكممػات أو تلػارات(ال تولػد بػدوروا عػددا  يػر  التواصػػػػ ال نتعمػػػػـ منػػػػػه استعمػػاؿ قػوانيف مع ػدة تلكػػػ  رمػػػػػػوزا
. وتعتبػر اٌسػتجابة وػي أحػد المفػاويـ التػي قػدمىا سػكينر Plotnik, 1999)محدود مف جم  ذات معنػػى )

لتفسػػػػير نلػػػػأة المتػػػػة عنػػػػد الطفػػػػ  وتعػػػػرؼ بأنىػػػػا أي اسػػػػتجابة تصػػػػدر عػػػػف الطفػػػػ  لمحصػػػػوؿ عمػػػػى تػػػػدعيـ 
 (0225اجتماعي.)تيفاؿ عيسى ال 

جابات ك الدرجػة التػي يحصػ  الطفػ  عميىػا فػي م يػاس ت ػدير اسػتويمكن تعريال التواصل إجرائيـًا بننـو     
التواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض.
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 اٌضبٟٔ اٌفًٖ

 اصطار النظري والدارسات السابقة واروض البحث
 أوً : اصطار النظري والدارسات السابقة 

عمػػػػـ نفػػػػس التوحػػػػد وفيػػػػهك مصػػػػطمحات ومفىػػػػـو التوحػػػػدال معػػػػدؿ ك المحــــور ا ول
 انتلارنال وأنواعه.

 فوخصامص عامة يظىروا أطفاؿ التوحدي أعراض الثانس:المحور . 

:أسباب تعاقة التوحد المحور الثالث. 
:تلخيص تعاقة التوحد المحور الرابع. 
:اـساليب العٍجية وبعض البػرامج التػي تحسػف مػف اسػتجابات  المحور الخامس

 التواص  لد  أطفاؿ التوحد.
 :ال ػػػامـ عمػػػى توظيػػػال اٌنتبػػػان  البرنػػػامج المعرفػػػي اٌلكترونػػػيالمحـــور الســـادس

اٌنت ػػػػامي كمػػػػػدخ  لتحسػػػػبيف اسػػػػػتجابات التواصػػػػ  لػػػػػد  أطفػػػػػاؿ 
 التوحد.

 ثانيًا اروض البحث



 اإلطار النظري والدارسات السابقة وفروض البحث                                                                          الفصل الثاني        
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  السابقة والدرسات النظري  اصطار: أو 
يتمػػػمف وػػػذا الفصػػػ  عرمػػػا لًطػػػار النظػػػري المػػػدعـ بالدراسػػػات السػػػاب ةال حيػػػث يػػػتـ توظيػػػال مقدمـــة:  

الدراسات الساب ة في تعزيز ايطار النظريال باعتباروا الجانػب اـمبري ػى لمتح ػا منػهال ومػف وػذا المنطمػا 
 كوؼ يتـ العرض مف خٍؿ ست محاور أساسيةس

 عمـ نفس التوحد وفيهك مصطمحات ومفىـو التوحدال معدؿ انتلارنال وأنواعه.ك المحور ا ول 

 :فوخصامص عامة يظىروا اـطفاؿ التوحدي وسمات أعراض المحور الثانس . 

 :أسباب تعاقة التوحد المحور الثالث. 
 :تلخيص تعاقة التوحد المحور الرابع. 
 اـساليب العٍجية وبعض البرامج التي تحسف مف استجابات التواص . محور الخامس:ال 
  :البرنامج المعرفي اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت ػامي كمػدخ  المحور السادس

 وذلؾ عمى النحو التاليك لتحسبيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد.
 وفيهك مصطمحات ومفىـو التوحدال معدؿ انتلارنال وأنواعهك Autism Psychologyعمم نفس التوحد : المحور ا ول

 مصطمحات ومفيوم التوحد: -1
( تلى ملكمة تعريال التوحد تكمف فػي أف ونػاؾ الفاظيػا عديػدة تتػداولىا 8ك 0226يلير حساـ أحمد )      

اٌنلػتاؿ بالػذات واٌنانيػػػػػػػػػػةال الباحثوف لًلارة تلى وذا المصطمنال فىناؾ مف الباحثيف مف يسمي الملكمة 
وبعمػىـ يسػػميىا اـجتراريػػةال وونػػاؾ مػػف يسػػميىا التوحػػدال والػػبعض اـخػػر يسػػميىا الذاتويػػةال ويفمػػ  بعػػض 
البػػاحثيف تسػػميته التوحػػدال ولػػذلؾ يمكػػف التركيػػز عمػػى وػػذا المصػػطمن لمعرفػػة ماويتػػه وطبيعتػػه. ويػػذكر عبػػد 

( أف التوحد امطراب لديد في عممية التواص  والسموؾ 53ك  0990العزيز السيد وعبد التفار الدماطى )
( لػىراال ويػءثر فػي سػموكىـ؛ فمعظػـ وػٌء  40ك  32يصيب اـطفػاؿ فػي مرحمػة الطفولػة المبكػرة مػا بػيف )

اـطفاؿ يفت دوف الكٍـ المفىوـ ذو المعنى الوامنال كما يتصفعوف باٌنطوا  عمػى الػنفسال وعػدـ اٌوتمػاـ 
الملاعرال وقد ينصرؼ اوتمامىػـ تلى الحيوانات أو اـليا   يػػر اينسانية. ويليػػػػػر نايػػال باآلخريفال وتبمد 

( أف التوحد يعتبر خم  في الجىاز العصبي  ير معروؼ المنلأ والسببال يءثر عمي 0224ك02الػػػػػػزراع ) 
لػذاتال البعػػد المتػوي والتواصػػميال عػدد مػف الجوانػػب الممثمػة  البػػا فػي اـبعػاد النماميػػة التاليػةك بعػػد العنايػة با

 البعد المعرفيال البعد السموكيال البعد اٌجتماعي واٌنفعاليال البعد البدني والصحي والبعد الحسي.
 معدل انتشار إعاقة التوحد:-2  

بػػػراويـ محمػػػود اختمفػػػػػػػػت الػػدراسػػػػػػػات حػػػػػػػػوؿ نسبػػػػة انتلػػػػار طيػػػػػػػػال التوحػػػد فػػػػػي العػالػػػػـ حيػػػػث يػػػػػػػػػػػػري ت     
ألػال طفػ ال وفػي  022-022( أف نسبػة انتلػار امطػراب التػوحد فػي مصػػر ت ػػدر بحػوالي 40ك  0224)

( يلػير تلػى أف مػرض 0992عػاـ ) National Institutes of Healthت ريػر المعىػد الػدولي لمصػحة 
ا لكػػ  التوحػػد )اـوتيػػـز ( مجىػػوؿ اـسػػباب يصػػيب اـطفػػاؿ فػػي مراحػػ  مبكػػرة مػػف العمػػرال وأ ف طفػػٍ واحػػدي

لػىريا عمػى ويمػة ن ػص فػي  08مف المواليد يصػاب بىػذا المػرضال كمػا أنػه تظىػر أعػراض مػف عمػر  522
د وم ارنػػة بالبنػػػات. 4ك0تمكانيػػة التفاعػػػ  اٌجتمػػاعي واٌتصػػػاؿ والتخيػػ ال أف نسػػػبة ) ( معػػدؿ تصػػػابة اـٌو

اؿ الذيف يعػانوف مػف التوحػد أصػبن أف اٌنتلار المتزايد لىطف Fombonne ( 2003 : 4)وألارت دراسة 
 طف  يولدال مما يءدي تلى الحاجة لعم  تلخيصات أكثر مساندة لمتدخ  والت ييـ. 0222لك   6ػ3
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 :أنواع اضطراب التوحد-3
يعتبػػػر التوحػػػد مػػػف اٌمػػػطرابات النماميػػػة المركبػػػة حيػػػػػث يتػذبػػػػػذب اٌمطػػػػػراب بيػػػػػػف البسػػػيف والحػػػػاد     

اوت ردود اـفعػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػد أطفػػػػػػاؿ التوحػػػػػػػدال أي أنػػػػػػه لػػػػػػيس ونػػػػػػاؾ نمػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػوحد لمطفػػػػػػػػػػ  فتختمػػػػػػػػػػػال وتتفػػػػػػػػػػ
ٍي مػػػف 0227ك093التوحػػػػػػػػػػػد.)عبد الفتػػػاح عبػػػد المجيػػػدال   انػػػه يمكػػػف (ICD-10, DSM-4)(. ويػػػذكر كػػػ

  Pervasive Devlepmental Disorders (PDD)النمػو اللػام بػيف اـنػواع المختمفػة لٍمػطرابات  .التفرقػة
 (.058-47ك  0220)عثماف لبيبال 

ويلم  وذا اٌمطراب صعوبات حادة مف  : Autistic Disorderا ضطراب التوحدي  .1
( سموؾ نمطي ونلاط محدد 3( التواص  والمتةال 0( التفاع  اٌجتماعىال 0الناحية الوظيفية فىك 

النفاع  اٌجتماعىال  م  وجود ما ٌ ي   عف أربعة مف اثنى علر مءلرايال اثنيف عمى اـق  فى
 وواحدة عمى اـق  فى التواص  والمتة وواحد عمى اٌق  في السموؾ النمطي والنلاط المحدد.

ووو زممة أق  حدة ال ٌو يوجد تأخر داؿ فى المتةال  : Asperger syndromeعرض أسبرجر  .2
يوجد درجة أو أكثرال ٌ  72حيث يتـ اكتساب الجم  فى العمر العاد ال ووجود درجة ذكا  

 قصور حاد فى النلاط اٌجتماعى والمرونة المعرفية والسموكية.
تعتبر  :  Pervasive Devlepmental Disorders (PDD-NOS)غير المحدد  –اضطرابات النمو  .3

وذن الفمة مناسبة لىفراد الذيف ٌ تتح ا فيىـ المعايير المحددة ـ  امطراب لخر ملون لمنمو ال 
مف مجاٌت تلخيص التوحدال التفاعٍت اٌجتماعية المتبادلةال  امطراب فى واحد أو اثنيف

التواص ال والسموؾ التكرار  النمطىال كما يوجد امطراب وامن فى المتة اٌست بالية ووو يعد 
 حالة منفصمة عف التوحدال حيث يختمال عنه فى بداية اٌمطراب والذ  يظىر بعد العاـ الثالث.

بب ونا وراثى محدد لمتوحد لد  ايناثال ويرتبف والس : Rett syndromeاضطراب ريت  .4
دة ال والتدوور المبكر لمنلاط اٌجتماعى ال و ياب أو ن ص المتةال  بال صور فى نمو المة بعد الٌو
 اـفعاؿ النمطية الحادة ال والتخمال الع مي ال والعديد مف اـعراض العصبية والتى تلم  الصرع.

ويتميز بال صور  :Disintegrative Disorder Childhoodاضطرابات الطفولة التحممية  .5
الحاد فى المتة وم  ظىور أعراض التوحدية بعد النمو المبكر العاد  الذ  يلم  التحدث 

 باستخداـ جم  كاممةال ٌو يرتبف وذا اٌمطراب بمرض فى المة.

 
 ( انواع اضطرابات التوحد1شكل)

 
 ( أشكال ا ضطرابات النمائية2شكل)
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 :نوخصائص عامة يظيرىا ا طفال التوحدي أعراض :المحور الثانس
قػػػد يظىػػػر اـلػػػخاص المصػػػابوف بالتوحػػػد بعػػػض أو كػػػ  اـعػػػراض المومػػػحة فػػػي اـلػػػكاؿ       

ٍي عػػف الجمعيػػة اـمريكيػػة لمتوحػػد ال ويمكػػف ت سػػيـ 0987التاليػػة ـوػػـ خصػػامص الطفػػ  التوحػػدي ن ػػ
ف تلػػى علػػرة جوانػػبك منىػػا مجموعػػة اـعػػراض والخصػػامص العامػػة التػػي يظىروػػا اـطفػػاؿ التوحػػدي

أعػراض وخصػامص أساسػػية توجػد فػي كػػ  اـطفػاؿ التوحػدييف ومنىػػا مجموعػة أعػراض وخصػػامص 
 تمافية قد ٌ توجد في ك  اـطفاؿ التوحدييف ويمكف عرمىا كما يميك 

وتشمل من الجانب ا ول إلى  مجموعة أعراض وخصائص أساسية توجد اس كل ا طفال التوحديين (4)
 س:الساد

 -الجانب ا ول: يكون التوحد قبل سن الثالثة:
يظىر امطراب التوحد خٍؿ الثٍث سنوات اـولى مف العمر وتكوف اـعراض قد بدأت فػي      

الظىور عمى لك  صعوبات  ير مألوفة في السموؾ مث  حدة الطب ال ومعال التتذيةال وملكٍت 
اـ اـوؿ ومػػف الممكػػف أف تبػػدأ بعػػد العػػاـ فػػي النػػوـال ووػػذن اـعػػراض مػػف الممكػػف أف تظىػػر مػػف العػػ

اـوؿ ومػػػف أولػػػى وػػػذن اـعػػػراض عػػػدـ النمػػػو الطبيعػػػي لمتػػػة والتػػػي يٍحظىػػػا اآلبػػػا  حيػػػث يظىػػػر 
اـطفاؿ بداية طبيعية لمتة بيف اللػىر الثػاني علػر والرابػ  علػرال ولكػف ٌ ترت ػي المتػة ـبعػد مػف 

مػطراب اٌجتمػاعي وظىػور سػموكيات ذلؾال كما تظىػر اـعػراض اـخػر  لمتوحػد والتػي تلػم  اٌ
 (.65ك  0220نمطية تكرارية)عبد المطمب أميفال 

 -الجانب الثانس : السموك النمطى المتصال بالتكرار:
( أوػـ اـعػراض التػي تنػدرج مػمف السػموكيات النمطيػةال  35ك  0223يذكر عبد العزيز السػيد )      

يػر عاديػة )التكػرار(ال والت يػد الجامػد بالعػػػادات واٌستتراؽ في عمػ  واحػد محػدد لمػدة طويمػة وبصػورة  
أو الط ػػػوس  يػػػر العمميػػػة المىمػػػةال والمزمػػػات الحركيػػػة النمطيػػػة والمتكػػػررةال واٌنلػػػتاؿ بػػػأجزا  اـلػػػيا  

تلى أف السموؾ النمطي يتممفك حركات  Biklen (2002)وليس باللي  كمه. وتوصمت نتامج دراسة
النفس بلك  مستمرال ووس الترتيب وعدـ احتماؿ التتييرال صد  تم امية ميكانيكية  ير متعمدةال تيذا  

. والػارت دراسػة كٍميال ورفة العينيف ونتز متكررال رفرفة اليديف وتحريؾ اـليا  بلػك  كػرو  دامػري 
Wolf (2005)  .أف الطف  التوحدي يمارس أنواعا سموكية نمطية تظىر وتختفى بلك  تم امي 

 -المعب التخيمس: الجانب الثالث : عدم القدرة عمى
يكػػوف لعػػب اـطفػػاؿ التوحػػدييف فػػي نطػػاؽ محػػدود تمامػػا فىػػذن الفمػػة مػػف اـطفػػاؿ تميػػ  تلػػى تكػػرار      

نفػػس النلػػاط ٌو تنمػػى أو تطػػور مػػف المعػػب التظػػاوري أو المعػػب التخيمػػيال اـمػػر الػػذ  يجعػػ  سػػموؾ 
لتخيػػ ال فػػي حػػيف يبػػدأ اـطفػػاؿ اـطفػػاؿ التوحػػدييف خػػٍؿ ممارسػػة المعػػب يفت ػػد تلػػى ايبػػداع والتجديػػد وا

لػىرا كػاف يمعػب الطفػ  بكػوب ورؽ يسػتخدمه  08العاديوف باستخداـ خيالىـ في المعب ابتدا  مف سف 
 (. 35ك  0224عمى أنه قبعة)عبد الرحمف سيدال 
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 -الجانب الرابع : القصور المغوي التواصمس:
ٌيك  قصور اس المغة والتواصل المفظس: -أو

أف اـطفاؿ التوحدييف يعانوف مف بعض السموكيات النمطيةال  Rutter (1998تلير دراسة )      
ترديػد الكممػاتال مػعال فػي اٌنتبػػانال ن ػص التواصػ  المتػويال وصػػعوبة فػي التواصػ  مػ  اآلخػػريفال 

تلى وػٌء  اـطفػاؿ بػاف لػديىـ  Smith & Bryson (1994); Rogers (1999)وتلير دراسات 
%( 69التوحدييف في وقت متأخرال وينمو اكتسابىـ لمتػة بػبف لػديد بالم ارنػػػة مػ  اـسويػػػػا ال تف ) يػػػءثر سػػػمبيا فػػػي نمػػػووـ المعرفػػػي. ويػػػتكمـ أ مػػػب اـطفػػػاؿ  عجػػػز فػػػي تطػػػور مىػػػارات المحاكػػػاة ممػػػا

ف )  08مف اـطفاؿ العادييػػػػف يستخدمػػػػوف الكممػػػات لبيػاف ر بػتىـ عنػدما يبمتػوف  % ( 05لػىراي وا 
التوحدييػػػػػػف يفعمػػػػػػوف ذلػػػؾال وسػػػرعاف مػػػا ف ػػػدووا أيمػػػايال عمومػػػاي التػػػأخر عمميػػػة ف ػػػػػػف مػػػػػػف اـطفػػػػػاؿ 

تدريجية بسبب عدـ اكتسابىـ لكممات جديدةال ولفلمىـ في التواص  مػ  اآلخػريفال وبعمػىـ يتوقػػال 
عػػف الكػػػٍـ بلػػك  كامػػ ال ويعتبػػر ال صػػور المتػػوي مػػف المٍمػػن اللػػامعة يعاقػػة التوحػػدال وتتفػػاوت 

(. وتومػػػػن وفػػػػا  اللػػػػامي 94ك  0220ذا ال صػػػػور مػػػػف طفػػػػ  تلػػػػى اخػػػػر)دمحم قاسػػػػـال درجػػػػػػػات وػػػػػػػػ
( السػػمات المتويػػة عنػػد أفػػراد وػػذن ايعاقػػةال ونختصػػروا فيمػػا يمػػيك يطػػوروف 032-003ك 0224)

ـنفسىـ كممات خاصة ـليا  ٌ يفىمىا  يروـال ويواجىوف صعوبة في تعمـ أف الكممة الواحدة لىا 
( تلػى أف  33ك  0225المتة فىماي حرفياي صارماي. وتلير سوسف لاكر )أكثر مف معنىال ويفىموف 

 من ىذه المشكَت:وناؾ ملكٍت تظىر لد  التوحدييف خاصة بالمتة وتءثر عمى التواص ال و
  Echolaliaالمصاداة  (أ )

وي مف أوـ الملكٍت المتوية التي تظىر لد  الطف  التوحػدي فىػي ظػاورة لػامعة عنػد اـطفػاؿ      
( المصػاداة بأنىػا ترديػد الطفػ  مػا قػد يسػمعه تػواي وفػى 33ك  0225دييفال وتعرفىا سوسػف لػاكر )التوح

( أف الطفػػػ  التوحػػػدي 02ك  0224ويػػذكر عبػػػد الػػػرحمف سػػيد )نفػػس المحظػػػة وكأنػػػه صػػد  لمػػػا ي ػػػاؿ. 
يكػػرر الكممػػات والجمػػ  ووػػذا الترديػػد والتكػػرار مػػف أخػػص خصػػامص التوحػػدييف حيػػث ٌ يتعممػػوف المتػػة 

وػػي نطػػا  Immediate Echolaliaوتن سػػـ ظػػاورة المصػػاداة تلػػى نوعػػافك المصػػاداة الفوريػػة  أبػػداال
وتلػير Delayed Echolalia فوري لك  ما يسمعه الطف  مػف أصػوات منطوقػةال والمصػاداة المتػأخرة 

تلى تكرار أحداث أو كممات أو جم  أو أ اني أو برامج التمفاز البعد فتػرة قػد تكػوف سػاعات أو أيػاـ أو 
سابي  كلك  لسموؾ تثارة الذاتال ومث  وذن السموكيات تظىر لتجنب التفاعٍت اٌجتماعيةال والعوام  أ

 (.073-070ك  0224المسببة لممصاداة  ير مفىومة)تبراويـ عبد سال 
 ا ستخدام العكسس لمضمائر: (د )

ورة ملولػػة وػو مػف المظػاور اللػػامعة لػد  اـطفػاؿ التوحػػدييف ال حيػث يػتـ اسػػتخداـ المػمامر بصػ    
لػػى نفسػػه بمػػمير "وػػو" أو "وػػي" ويسػػتعم  "أنػػا"  فيلػػير الطفػػ  التوحػػدي تلػػى اآلخػػريف بمػػمير "أنػػا" وا 

( تلػى أف الطفػ  التوحػدي يسػتعم  55ك  0987ويلير عبد المػنعـ حفنػي )عندما يود أف ي وؿ "أنت"ال 
 حسػػػنى تحسػػػافٍ مػػػف وتلػػػير نتامػػػػػػػػػػج دراسػػػػػات كػػػ النفػػػي المفظػػػي كوقايػػػة مػػػف اـحػػػداث  يػػػر السػػػارة.

 عبػػػػد السػػػػػمي (؛ لمػػػػػػاؿ 33ك  0998(؛ لػػػػػويس كامػػػػ  )05ك  0224(؛ عصػػػػاـ زيػػػػداف)05ك  0996)
( تلػػػػػػػػى تف اـطفػػػػػػػػاؿ 06ك  0225(؛ ربيػػػػػػػػ  لػػػػػػػػكري )07ك  0996(؛ عثمػػػػػػػػاف لبيػػػػػػػػػب )45ك 0223)

أو التوحدييف لديىـ قصورا وامحا في النمو المتويال مما ي م  مف التواص  المفظي مػ  تكػرار الم ػاط  
 الجم  والكممات دوف اعتبار لممعنى م  اٌستجابة لمكٍـ بطري ة  ير طبيعية.

 قصور اس المغة والتواصل غير المفظس:-تانيًا:
( أف ملػػكٍت المتػػة لػػد  حػػاٌت التوحػػد تتمثػػ  فػػي التػػأخر فػػي 30ك  0225يػػر  ماجػػد السػػيد )     

عويمػيةال والترديػد لمػا ي ولػه اآلخػروفال الكٍـال وفى ن ػص النمػو المتػوي دوف أف تكػوف ونػاؾ تلػارات ت
والفلػػ  فػػي بػػد  المحادثػػة أو تػػدعيمىا بلػػك  طبيعػػي الصػػعوبات الخاصػػة باـلفػػاظ ال اٌتصػػاؿ المفظػػي 

( 08ك  0223 ير الطبيعي مف حيث ايلارات أو التعبيرات الوجىيػة. ووػذا مػا ألػار تليػه دمحم قاسػـ )
لػذيف يعػانوف مػف التوحػد يظىػروف تفوقػاي فػي بعػض في أف بعػض البػاحثيف افتػرض أف وػٌء  اـطفػاؿ ا

المىػػػاراتال مثػػػ ك عػػػزؼ الموسػػػي ى فػػػي سػػػف مبكػػػر قبػػػ  أقػػػرأنىـال وقػػػد تكػػػوف لػػػديىـ مىػػػارات مثػػػ  الرسػػػـ 
 والتمويف.
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 -الجانب الخامس : ضعال التفاعل ا جتماعس :
ػػػػػف ابػػػػػػػػػػػػرز الخصػػامػػػػػػص اٌجتمػػػػػاعية يعػػػػػػد ال صػػػػػور الكمػػػػػػي والكيفػػػػػػي فػػػػػػي التفػػاعػػػػػ  اٌجتمػاعػػػػػػي مػػػ      

لػػػػػػد  الطفػػػػػ  المصػػاب بالتػػوحػػػػػدال ووػػي خاصيػػػػػػػػة تتػوافػػػػر فػػػػػي كػافػػػػػة وػػػػػٌء  اـطفػػػػػاؿ المصابيػػػػػف بالتػػوحػػػػػد 
ـف وػػػذن الخاصػػػية وػػػي لػػػػب امطػػػػػراب التػػػػوحدال وتوجػػػد لديىػػػػـ بدرجػػػػات متفاوتػػػة تختمػػػال مػػػف طفػػػ  تلػػػى 

(؛ 0220(؛ أميػػػػػرة طػػػػػه )0222(. وتتفػػػػػػػػا دراسػػػػػػػة عبػػػػػػد الرحمػػػػػف سيػػػػػد )54ك  0220خر)عثمػػاف لبيػػبالأ
( تلػي أف مػا يميػز اـطفػاؿ التوحػدييف وػو ن ػص مىػاراتىـ اٌجتماعيػةال فىػـ يسػتترقوف 0220منى خميفػة )

لتجػػاوب مػػ  اآلخػػريف. وتلػػير سوسػػف لفتػػرة طويمػػة مػػ  الػػذاتال ووػػذا بػػدورن يجعمىػػـ يميمػػوف لمعزلػػة ومػػعال ا
( أف ال صػػور فػػي السػػموؾ اٌجتمػػاعي ـطفػػاؿ التوحػػد يمكػػف تحديػػدن بثٍثػػة مجػػاٌت 55ك 0225لػػاكر )

يتجنػب أطفػاؿ التوحػد كػ  ألػكاؿ التفاعػ  اٌجتمػاعي   Socially Avoidantوػيك التجنػب اٌجتمػاعي 
التفاعػػ  معىػػـال والٍمبػػاٌة اٌجتماعيػػة حيػػث ي ػػوـ وػػٌء  اـطفػػاؿ بػػالىروب مػػف اـلػػخاص الػػذيف يػػودوف 

Socially in different   اَل أطفاؿ التوحػد بػأنىـ  يػر مبػاليفال ٌو يبحثػوف عػف التفاعػ  اٌجتمػاعي صش وز
مػػػػػػػػ  اآلخػػػػػػػػريفال ٌو يلػػػػػػػػعروف بالسػػػػػػػػعادة حتػػػػػػػػى عنػػػػػػػػد وجػػػػػػػػودوـ مػػػػػػػػ  اـلػػػػػػػػخاص اآلخػػػػػػػػريفال وايربػػػػػػػػاؾ 

عوبة فػي الحصػوؿ عمػى اـصػدقا ال ولعػ  يعانى أطفاؿ التوحد مف صػ  Socially awkwardاٌجتماعي
وكمػا مف أبرز أسباب الفل  في جع  عٍقاتىـ مستمرة م  اآلخريف وو اٌفت ار تلى التفاع  اٌجتمػاعي. 

تلػػى أف تطػػور مىػػارات المحاكػػاة يعػػد مكونيػػا أساسػػييا فػػي بػػرامج معالجػػػػػػػػػػػػػة  Rogers (1999) تػر  دراسػػة
ف البػػػػػد  أطفػػػػػػػػػػاؿ التوحػػػػػػػػػ ػػػػد ـنىا اـسػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػا  المىػارات اٌجتماعيػة والمعػب والعنايػة بالػذات. وا 

بتفاع  اجتماعي وو أية محاولة يلراؾ ألخاص لخريف في تفاع ال ويعنػي وػذا تبػادؿ الملػاعر واـفكػار 
ال ػدرة عمػى لفػت نظػر وانتبػان اآلخػريف لنػاال ولػذلؾ والنظرات م  اآلخريفال والتفاعػ  اٌجتمػاعي النػاجن وػو 

يتطمػػب التفاعػػ  اٌجتمػػاعي يتطمػػب مبػػادرة اجتماعيػػة. ممػػا يػػءدي تلػػى التسػػاءؿ .. فىػػ  يوجػػد لػػد  اـفػػراد 
التوحػػدييف مبػػادرة غال و البػػاي ٌ يبػػادر اـلػػخاص التوحػػدييف بالبػػد  بتفػػاعٍت اجتماعيػػة فػػي مرحمػػة الطفولػػة 

 (.      033ك 0224ادرة وخصوصاي م  ألخاص مألوفيف وفي ظروؼ مألوفة)وفا  اللاميال ولكػػػف تػػػزداد المب
  -الجانب السادس: قصور اس أداء بعض الميارات ا ستقَلية والحياتية:

( أف الطفػػ  التوحػػدي مػػف الممكػػف أف بلػػرب سػػوام  كثيػػرة 85ك 0999) لىػػامى عبػػد العزيػػزويلػػير ت      
لديػػه عػػدـ انتظػػاـ فػػي اـكػػ  والمػػبس والنػػوـال وعػػدـ اسػػت رار فػػي وزف الجسػػـ  بطري ػػة  يػػر منتظمػػة كمػػا أنػػه

ٍي ويصػػػاحب ذلػػػؾ وػػػز الػػػرأس  وي تصػػػر طعامػػػه عمػػػى أنػػػواع معينػػػة ال كمػػػا نجػػػدن مسػػػتي ظاي بلػػػك  متكػػػرر لػػػي
رجاعىػػػا بلػػػك  متكػػػرر. ( عمػػػى أف الطفػػػ  0225(؛ ماجػػػد السػػػيد )0996ويتفػػػا كػػػ  مػػػف عثمػػػاف لبيػػػب ) وا 
جز في العديد مف اـنماط السموكية التي يستطي  أدا وا اـطفاؿ العادييف مف وػـ التوحدي لديه قصور وع

( سػػػنوات مػػػف عمػػػرن قػػػد ٌ  02( أو )  5فػػػي نفػػػس سػػػنه ومسػػػتوان اٌجتمػػػاعي واٌقتصػػػادي ال ففػػػي سػػػف ) 
يسػػتطي  الطفػػ  التوحػػدي أدا  أعمػػاؿ ي ػػـو بىػػا طفػػ  عمػػرن الزمنػػى سػػنتيف أو أقػػ ال وكمػػا يعجػػز عػػف رعايػػة 

و حمايتىػػا أو تطعاـ نفسه ب  يحتاج لمف يطعمه أو ي ػوـ بخمػ  المٍبػس وارتػدامىا وقػد ٌ يىػتـ عنػد نفسه أ
تعطامه لعبة يمعب بىا ب  يسارع بومعىا في فمه أو الطرؽ المستمر عميىا بيدن أو أصابعه ووو في نفس 

وحػػد أعػػراض التبػػوؿ الوقػػت يعجػػز عػػف تفىػػـ أو ت ػػدير اـخطػػار التػػي يتعػػرض لىػػاال وتلػػي  لػػد  أطفػػاؿ الت
( أف الطفػػ  التوحػػدي 95ك  0220الميمػػى وملػػكٍت اـكػػ  واـرؽ. وأثبتػػت نتػػامج دراسػػة حسػػف مصػػطفى )

 لديه ملكٍت في الطعاـ والتتذية واللراب ال كما أف امطرابات ايخراج لامعة بيف اـطفاؿ التوحدييف.
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وتشــمل مــن الجانــب  يينمجموعــة أعــراض وخصــائص إضــااية قــد   توجــد اــس كــل ا طفــال التوحــد (0)
 السابع إلى العاشر:

 -الجانب السابع: يعانى من نوبات الغضب أو إيذاء الذات:
بالر ـ مف أف الطف  التوحدي يظػ  مسػتترقا لفتػرة طويمػة فػي سػموكيات نمطيػة تٌ أنػه أحيانػا مػا       

( أف الطفػ  التوحػدي 95ك  0990ة )يثػػػور فػػػي سمػػػوؾ عػػدواني موجػػه تلػػػى ذاتػػهال ويػذكػػػر أحمد عكالػ
يػػػػػػػػػػػػػذا  النفػػػػػػػػػػس. ويليػػػػػػػػػػػػػػػر عثمػػ اف يعػػانى مػػف امػػطرابات ونوبػػات  مػػػػػػػػب فػػي المػػػػػػػػزاج والعػػػػػػػػػػػػدواف وا 

( أف اـطفاؿ التوحدييف يظىروا حزنىـ بنوبػات  مػب لػديد أو حركػات معينػه 000ك  0996لبيب ) 
ماـ والورا  أو ال فز صعوداي أو وبوطاي أو الركض في أرجا  الترفة عمى أطػراؼ أصػابعه كالىز تلى اـ

ت تراحػة الطفػ   وكثيراي ما ٌ يستطي  أحد معرفة سبب حزف الطف  أو استيامه وقد ٌ تجد  كػ  محػاٌو
( تلػػى أف أطفػػاؿ التوحػػد يعػػانوف مػػػف 045ك  0222ممػػا يعانيػػه. وتلػػير نتػػامج دراسػػة سوسػػف لػػاكر )

 محؾ والصراخ والبكا  دوف سبب والسموؾ العدامي. ال
 -الجانب الثامن: البرود العاطفس الشديد:

( أف كثيرا مف اآلبا  يلكوف مف عدـ اكتراث أو تجاوب طفمىػـ  56ك  0220يلير عثماف لبيب )    
ت تدليمه أو ت بمه أو مداعبته ب  وربم ت يبدا  العطال أو الحب له أو محاٌو ا ٌ يظىػر م  أية محاٌو

اوتماما بحموروـ أو  يابىـال وقد تممى سػاعات طويمػة ووػو فػي وحدتػه ٌ يىػتـ بػالخروج مػف عزلتػه 
أو تواجػػػد اآلخػػػريف معػػػه. ومػػػف النػػػادر أف يبػػػد  عاطفػػػة نحػػػو اآلخػػػريف بػػػ  تن صػػػه فػػػي كٍمػػػه النتمػػػة 

حػػػدوث انخفػػػاض  (55ك  0220اٌنفعاليػػػة وال ػػػدرة التعبيريػػػة. وقػػػد بينػػػت نتػػػامج دراسػػػة ناديػػػة ابػػػراويـ )
 ممحوظ في العزلة العاطفية واٌنفعاٌت السمبية وتفاعٍ أفم  بيف الوالديف وطفميىما.

 -الجانب التاسع: ضعال ا ستجابة لممثيرات الحسية:
يعتمػػد اـطفػػاؿ التوحػػديوف كثيػػراي فػػي استكلػػافىـ لمعػػالـ عمػػى حواسػػىـ المختمفػػة وخاصػػة الممػػس ال       

ف كػانو  لػػى الػروامن الكريىػػة مػػف والتػذوؽال واللػػـال وا  ا يميمػػوف تلػى كػػ  مػف الطعػػوـ الكريىػة مػػف جانػبال وا 
ف لػػد  اـفػراد التوحػػدييف امػػطرابات حسػية نسػػتدؿ عميىػػا مػف التنػػاقض فػػي اسػػتجاباتىـ  جانػب أخػػرال وا 

 (.06ك 0220لممثيرات الحسية)عادؿ عبدسال 
ات خفيفػػػػة تلػػػػد انتبػػاوىػػػػػـال وعػػػػػدـ تأخػػػػػذ مظىػريػػػف متناقميػػػف )سػػماع أصػػو  :اوً : المثيــرات الصــوتية

سمػػػػػػاع أصػػػػػػوات مػػػػػرتفعة حيػػػػػث يبػػػدو كاـصػػػـ (ال ويمكػػػػػف أف تحػػػػػػػدث بصػػػػػػػػورة سمبيػػػػػة أو خػػػوؼ مػػػف 
اـصػػوات والمومػػا ال ويستجيبػػػػوف استجابػػػػات  ػػػريبػػػػػةال بػػػػػػػأف ي ػػػومػػػػػػوا بػػػالتصفيػػػػػػػػػا بأيػديىػػػػػـال أو بػػػػأف 

 (.Harris & et al,1991 عػػػػػػػػوا أيػػػػػديىػػػـ عػػػمػى أذانػػىػػػـ)يم
ك ونػػاؾ صػػعوبة بمعالجػػة المثيػػرات البصػػريةال فنجػػد الطفػػ  يسػػتجيب لىمػػوا  ثانيــًا: المثيــرات البصــرية

 (.Bryson  & et al., 2004 المبىرة استجابات  ير عاديةال ويمكف أف يم  يديه عمى عينيه)
أحياناي يظىر بعض اـفػراد التوحػدييف سػموؾ لػـ اآلخػريف أو اـلػيا  الخاصػة  كت الشميةثالثًا: المثيرا

 (.326ك  0224بىـ بطري ة محرجة ربما تعبيراي عف الت رب ووناؾ روامن تزعجىـ)وفا  اللامي ال 
ــرات الممســية ــًا: المثي مػػف التريػػب أنىػػـ قػػد يسػػتمتعوف بتمػػؾ اـلعػػاب التػػي تنطػػوي عمػػى الػػتٍمس ك رابع

 (.06ك 0220جسدي عمى الر ـ مف أنىـ ٌ يحبوف في التالب أف يممسىـ أحد)عادؿ عبدا حال ال
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 -المعراية:و الجانب العاشر: انخفاض مستوى الوظائال العقمية 
أف أدا  أطفػاؿ التوحػد فػي بعػض اٌختبػارات الع ميػة فػي   Shash & Frit (1993)تػذكر دراسػة       

  ويكػػوف مرتفػػ  فػػي بعػػض اـحيػػافال ووجػػد أف بعػػض أطفػػاؿ التوحػػد م يػػاس وكسػػمر لمػػذكا  يكػػوف عػػاد  بػػ
لػػديىـ قػػدرات معرفيػػة مبكػػرة ال فالػػذاكرة  يػػر العاديػػة لمحػػس الموسػػي ى أو ال ػػدرة الحسػػابية والطٍقػػة المتويػػة 

( 045ك 0224الفام ػة فػػي ال ػرا ة عمػػى الػػر ـ مػف أنىػػػػػػػـ ٌ يفىمػػوف مػا ي ػػرأوف. ويلػػير عبػد الػػرحمف سػػيد )
 بعض أطفاؿ التوحد يعانوف مف معال في ايدراؾال واٌنتبانال والوظامال العصبية. تلى أف 

% مػػف أطفػػاؿ التوحػػد 42( تلػػى أف حػػوالى 035ك  0224يلػػير جمػػاؿ تركػػى ) أوً  : الــذكاء والتحصــيل: 
( ويٍحػ  72-55% يتػراوح معامػ  ذكػامىـ مػا بػيف )32( درجػة وحػوالى 55لديىـ معام  ذكا  ي   عػف )

ووػذا عمػى % مف التوحػدييف لػديىـ ذكػا   يػر لفظػي. 02لتوحد يتزايد م  ن ص الذكا  فحوالى أف حدوث ا
عنػد بدايػة اكتلػافه ٌمػطراب التوحػد مػف أف المصػابيف بالتوحػد  Kanner (1943عكس ما كاف يعت ػدن )

لمكعبػات يمتمكوف قدرات معرفية سويةال وذلؾ نتيجة لما أظىرن وٌء  اـطفاؿ مػف براعػة يدويػة فػي تجميػ  ا
واـلتػػازال والمىػػارات الخاصػػة التػػي تميػػزوـ عػػف المصػػابيف بػػالتخمال الع مػػيال مثػػ  المىػػارات التػػي تتمػػمف 

ف حوالي  قدرات حسابية خاصة. %  52أقػػ  مػف  IQ%مف اـطفاؿ التوحدييف لديىـ معامػٍت ذكػػا  62وا 
ة ايعاقػة مػف البسػيطة تلػى اللػديدة ( مف اـفراد التوحدييف معاقيف ع مياي وتتػراوح درجػ75-72وأف نسبػػػػة )

% ( مواوب 02%(ال ويزظىر نسبة بسيطة جداي )72جدا بينما تمث  النسبة المتب ية درجات ذكا  تزيد عف )
 ير عادية في وقت مبكر قد تتمث  في الذاكرة الصما  وال درات الحسابية المذومػة والمواوػب الموسػي ية أو 

رات لدرجػػة أف الخبػػرا  أطم ػػوا عبػػارة "التوحػػد الحكػػيـ "لوصػػال وػػٌء  الفنيػػةال وقػػدرات مميػػزة فػػي بعػػض المىػػا
 (. 033 : 0224التوحدييف الذيف يتمتعوف بطاقة متفوقة في الرسـ لو الموسي ى مثٍ)تبراويـ عبد سال 

( أف الطفػ  التوحػدي لديػه ملػكمة فػي ايدراؾ فىػو 509ك  0990يػر  عمػر بػف الخطػاب )ثانيًا: الـذاكرة: 
جيب لمنبىػػػات بعينىػػػا ٌو يسػػػتجيب لمنبىػػػات أخػػػر  واف لديػػػه صػػػعوبات فػػػي ايدراؾ البصػػػر  يىػػػتـ ويسػػػت

والسػػػمعي والتػػػوازف وايحسػػػاس بػػػاـلـ وقصػػػور فػػػي تدراؾ الصػػػوتال والطفػػػ  لديػػػه صػػػعوبات فػػػي التفاعػػػ  
 ية.والتواص  م  اآلخريف مما يعي ه مف العم  عمى زيادة مخزوف الذاكرة واٌرتفاع بمستو  ال درة ايدراك

تلػػى وجػػود امػػطراب لػػد  الطفػػ  المصػػاب بالتوحػػد فػػي  Rutter (1998ألػػار ) ثالثــًا: ا نتبــاه واصدراك:
تلى وجود امػطراب فػي العمميػات الع ميػة المتمثمػة  Marshalعمميات اٌنتبان وايدراؾ. ووذا ما ارلا اليه 

(. ويتميػػػػز اـفػػػراد التوحديػػػػوف 00ك  0996في اٌنتبان وايدراؾ والتخيػ  والتفكيػر والوعي)حسػني تحسػافال 
يال بال ػػػدرة عمى اٌنتبػػػػان الطػػػػػػويػػػ  فػػػي حػػػاؿ كػػػػوف المػػومػػػػوع يىمىػـال ولػديىـ ال ػػدرة عػػمى اٌنتبػػػػان اٌنت امػػ

وتػوتروـال ويركػزوف عمػى ـنىػػـ ينتبىػػػػوف ـكثػػر مػػف مػػػومػػػوع فػػي الػػوقػػػػت ذاتػػػػهال وػذا مػا يسػبب انزعػاجىـ 
(. وأف ونػػاؾ 087ك  0224اـلػػيا  البصػػرية أكثػػر مػػف تركيػػزوـ عمػػى اـلػػيا  السػػمعية) وفػػا  اللػػامي ال 

امػػػطرابا فػػػي ال ػػػػدرة عمػػػى اٌنتبػػػان لػػػػد  معظػػػـ اـطفػػػػاؿ التوحػػػدييفال ويعػػػرؼ عػػػػنىـ باٌنت اميػػػة المفرطػػػػػػػػة 
فػي  Lovaas(. وقػد وصػفىا 65ك  0225السػيدال  )ماجػد  Stimulus Over selectivityلممثيػػػػػػػػػػػػرات 

ووػػػػػػػي تركيػػػػػػػز الفػػػػػػػرد عمػػػػػى جػػػػػػػػز  واحػػػػػػػػػد بسيػػػػػػػػف مػػػػػػػف اللػػػك ال وعػػػدـ التركيػػػز عمػػػى اـجػػػزا   0980عػػػاـ 
 (.090ك  0224اـخر  لملك )وفا  اللامي ال 

ــر ــًا: التفكي لػػديىـ صػػعوبات فػػي عػػدـ انتظػػاـ ( أف اـطفػػاؿ التوحػػدييف 60ك  0223) دمحم عمػػىيلػػير : رابع
تدراكىػػـ لػػبعض اـحاسػػيس وصػػعوبة اٌحتفػػاظ بمعمومػػة واحػػدة فػػي تفكيػػروـ أثنػػا  محاولػػة معالجػػة معمومػػة 
أخر  والتفكير بالصور وليس بالكممات وأيما يتميزوف باستخداـ قناة واحدة ف ف مف قنػوات ايحسػاس فػي 

ف اـفػػػراد ال وقػػػت واحػػػد كالسػػػم  ف ػػػف أو ايبصػػػار. توحػػػديوف ٌ يسػػػتطيعوف أف يفىمػػػوا أف لػػػد  اآلخػػػريف وا 
 .(309ك   0224ر بات وأفكارال وبالتالي لف يدركوا كيال تءثر سموكياتىـ عمى  يروـ )وفا  اللامي ال 
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 من خَل ما سبق يصنال الباحث أىم أعراض التوحد إلى:     
اف يكػوف التوحػد  أعراض وخصائص أساسية توجد اس كل ا طفـال التوحـديين وتتمثـل اـس: مجموعة (أ )

ال صػػور المتػػوي التواصػػمي  قبػػ  سػػف الثالثػػة مصػػحوب بسػػموؾ النمطػػي المتصػػال بػػالتكرار ويعػػاني مػػف
 متأخرةال فوريةال المصاداة التي تن سـ تلىكوالتواص  المفظي وتتمث  في  ويلتم  عمىك قصور في المتة

عػػػاني مػػػف مػػػعال فػػػي واٌسػػػتخداـ العكسػػػي لممػػػمامرال وقصػػػور فػػػي المتػػػة والتواصػػػ   يػػػر المفظػػػيال وي
ال يايربػػػػاؾ اٌجتمػػػػاعال و الٍمبػػػػاٌة اٌجتماعيػػػػةالتجنػػػػب اٌجتمػػػػاعيال  التفاعػػػػ  اٌجتمػػػػاعي ويلػػػػم  ك

 وال صور في أدا  بعض المىارات اٌست ٍلية والحياتيةال وعدـ ال درة عمى المعب التخيمي
اف طفػ   مجموعة أعـراض وخصـائص إضـااية قـد   توجـد اـس كـل ا طفـال التوحـديين وتتمثـل اـس: (د )

التوحد يعانى مف نوبات التمب أو تيذا  الذاتال والبرود العاطفي اللديدال وانخفاض مستو  الوظامال 
مػػعال اٌسػػتجابة التفكيػػرال و  الػػذكا  والتحصػػي ال والػػذاكرةال اٌنتبػػان وايدراؾال المعرفيػػة ومنىػػاكو الع ميػػة 

 ية.الممسو  البصريةال اللمية الالمثيراتك الصوتيةلممثيرات الحسية ومنىا 

 
 (: أعراض التوحد. 3شكل ) 

مجموعة 
أعراض 
وخصائ
ص 

أساسٌة 
توجد فً 

كل 
األطفال 

التوحدٌٌن 
وتتمثل 

 : فً

 .ٌكون التوحد لبل سن الثالثة

السلون النمطى المتصف بالتكرار من األنشطة 
 .واألهتمامات

 :المصور اللغوى التواصلً وٌشتمل على

اللغة والتواصل  -:أولا 
 .اللفظً

 المصاداة
 المصاداة الفورٌة

المصاداة 
الستخدام  المتأخرة

العكسى 
ا  للضمائر اللغة والتواصل غٌر -:تانٌا

 .اللفظً

 :ضعف التفاعل الجتماعً 

التجنب 
 االجتماعي 

الالمباالة 
 االجتماعية 

اإلرباك 
 االجتماع

المصور فً أداء بعض المهارات الستماللٌة 
 :والحٌاتٌة

 .عدم المدرة على اللعب التخٌلى

 .ٌعانى من نوبات الغضب أو إٌذاء الذات

 .البرود العاطفى الشدٌد

المعرفٌة وانخفاض مستوى الوظائف العملٌة 
 : ومنها

الذكاء : أولا 
 .والتحصٌل

ا   الذاكرة : ثانٌا

ا   النتباه واإلدران: ثالثا

ا   .التفكٌر: رابعا

 :ضعف الستجابة للمثٌرات الحسٌة ومنها

 .المثٌرات الصوتٌة: اولا 

ا   .المثٌرات البصرٌة: ثانٌا

ا   .المثٌرات الشمٌة: ثالثا

ا   .المثٌرات اللمسٌة: رابعا
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 :أسباب إعاقة التوحد :المحور الثالث

ل ػػػد اختمػػػال العممػػػا  فيمػػػا بيػػػنىـ حػػػوؿ اـسػػػباب المءديػػػة لحػػػدوث التوحػػػدال وبعػػػض العممػػػا  والبػػػاحثيف      
ومػا زالػت اـبحػاث  يليروف انه لـ يتـ التوص  بعد تلى تحديد العوام  المبالرة واـساسية لحػدوث التوحػدال

والى يومػػػاي بعػػػد يػػػوـ فػػػي محاولػػػة ٌكتلػػػاؼ اـسػػػباب وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف تػػػرجين الكثيػػػريف لمعوامػػػ  الوراثيػػػة تتػػػ
(؛ رلػاد عمػي 0994تٌ أف البحوث والدراسات التي تناولت وذا الجانب مث  عمر بف الخطػاب )والجينيةال 

الحميػػػػػد  (؛ لميػػػػػا  عبػػػػػد0225(؛ دمحم احمػػػػػد )0225(؛ ماجػػػػػد السػػػػػيد )0225( ؛ سوسػػػػػف لػػػػػاكر )0220)
 ( ألارت تلى أنه ينلأ مف ملكٍت وعوام  عديدة منىاك 40-36ك 0228)

 : Psychological and Socialاسباب السيكولوجية وا جتماعية  -4

أف الفلػػ  فػػي تكػػويف عٍقػػة عاطفيػػة بػػيف الطفػػ  ووالديػػه ترجػػ   O’Gorman (1990)تػػذكر دراسػػة      
( تلػى 85ك  0990ؿ الوقػت. ويلػير عمػر بػف الخطػاب )تلى أف طف  التوحد يعانى مف وجر اٌـ لػه طػوا

 ميػػػريٍ كيارانػػػداالخبػػػرات اـولػػػى فػػػي حيػػػاة الطفػػػ  لمػػػا لىػػػا مػػػف تػػػأثير عمػػػى مراحػػػ  نمػػػون. وألػػػارت دراسػػػػة 
( تلػػػػى أف العوامػػػػ  النفسػػػػية تسػػػػاوـ فػػػػي تبػػػػراز أوميػػػػة التكػػػػويف اـولػػػػى للخصػػػػية الطفػػػػ . ويلػػػػير 0990)

Kanner (1943) ة بالتوحد لد  اـطفاؿ تعود تلى عدـ نمػج وتطػور اـنػا ووػذا تلى أف أعراض ايصاب
يحدث في الحالتيف التاليتيفك نتيجة نمو اـنا بطري ة خاطمة خٍؿ الثٍث السنوات اـولى مف حياة الطف  
ونتيجة المناخ النفسي الذ  يعيش فيه الطف . وايماي أساليب التنلمة الوالدية الخاطمػة و لخصػية الوالػديف 

( أف لبػا   63 - 0994ووجػدت  لورنػا ويػنج )السػوية وأسػموب التربيػة يسػىـ فػي حػدوث اٌمػطراب  ير 
(  أف تعاقػة 74ك  0222ويػر  عبػد الػرحمف سػيد ) اـطفاؿ المصابيف بالتوحد يتسػموف بػالبرود اٌنفعػالي.

لطفػػػػ  التوحػػػػد مػػػػف الممكػػػػف أف تحػػػػدث نتيجػػػػة لػػػػبعض العوامػػػػ  اٌجتماعيػػػػة واٌسػػػػرية التػػػػي يتعػػػػرض لىػػػػا ا
التوحػػدي. وقػػد ذوػػب بعػػض البػػاحثيف تلػػى وجػػود لػػذوذ فػػي لخصػػية اــ التػػي تعجػػز عػػف تػػوفير ملػػاعر 

(. Baron-Cohen, 2002:63الحػػب والػػدؼ  لمطفػػ ال تلػػى درجػػة أف أطمػػا الػػبعض عميىػػا اــ الثٍجػػة)
 فػػي دعػػـ الموقػػال أف التوحػػد الطفػػولي وػػو نػػاتج وبلػػك  أساسػػي مػػف عوامػػ  نفسػػية Kannerوأسػػىـ كػػانر 

اف اـطفػػاؿ التوحػػديوف ويلػػير بعػػض البػػاحثيف تلػػى بعػػض الن ػػاط  كبػػراويف مػػد السػػبب السػػيكولوجيك وػػو 
مولػػدوف ـبػػا  ٌ تنطبػػا عمػػيىـ أنمػػاط اللخصػػية اـبويػػة التوحديػػةال لبػػا  اـطفػػاؿ التوحػػديوف لػػديىـ أطفػػاؿ 

ذ لحظػة المػػيٍد وتوجػػد طبيعيػيف  يػػر توحػدييفال اـطفػػاؿ التوحػديوف مػػف الناحيػػة السػموكية  يػػر عػادييف منػػ
وتتفا (. 000-002ك 0224نسب ثابتة لًصابة بيف الجنسيفال الذكور أكثر مف ايناث)تبراويـ عبد سال 

العديػػػد مػػػف الدراسػػػات عمػػػى أنػػػه لػػػيس لموالػػػديف دخػػػ  فػػػي تصػػػابة طفمىػػػـ  بالتوحػػػد  ومػػػنىـ دراسػػػة عمػػػر بػػػف 
فػػروؽ دالػػة تحصػػاميا بػػيف لخصػػيات ( حيػػث توصػػمت نتامجىػػا تلػػى انػػه ٌ توجػػد  025ك 0994الخطػػاب )

أبا  اـطفاؿ المصابيف بالتوحد ولبا  اـطفاؿ اـسويا  عمى اخبار تيزيؾ لملخصيةال وأيمػا الػارت نتػامج 
عمػػى أف لخصػػية أبػػا  اـطفػػاؿ التوحػػدييف ٌ تختمػػال عػػف   Demyer & Mcodoo (1994)دراسػػة 

أف أمىات اـطفاؿ التوحدييف لديىـ نفس لخصية وسمات أبا  اـطفاؿ الممطربيف بامطرابات أخر  ال و 
 الملكٍت النفسية.
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 اسباب بيولوجية وايدلوجية بيئية: -0
 : Biologicalاسباب بيولوجية -أو 
( أف أسباب تعاقة التوحد ترج  تلى ملػكمة بيولوجيػة. 035ك  0998دراسة سميرة عبد المطيال ) ذكرت   

اب عصػػبي نمػػامي وراثػػي بلػػك  مرتفػػ  ويػػءد  تلػػى وتلػػير الدراسػػات المعاصػػرة تلػػى أف التوحػػد وػػو امػػطر 
 & Bailey, Phillips & Rutter, 1996; Tager-Flusberg) .تعاقػة خطيػرة عمػى مػر الحيػاة

Joseph, 2003; Wolery & Grafinkle, 2002) ال ومػ  ذلػؾ فػ ف مػذؿ وػذا اٌمػطراب يتػأثر
 Szatmari & et al., 1989; Venter, Lord, & Schopler, 1992)بسػياؽ الرعايػة واٌوتمػاـ اٌجتمػاعي.

 -وتظىر أعراض التوحد فيما يمىك
 العوامل الجينية : -1

مػف أف التوحػد يرجػ  تلػى   ; Harold & Benjamin (1998  Howlin (1998)تػذكر دراسػة )      
% فػي 96أف التوحد يحدث بمعدؿ  Michael & Lwgia (1997) عوام  جينيةال أومحت نتامج دراسة

% فػي التػوامـ  يػر المتماثمػة. وتوصػمت بعػض الدراسػات تلػى أف ونػاؾ 07ثمة ويحدث بمعدؿ التوامـ المتما
والتػي  Zonalli & Degett (1998 ) ارتبػاط بػيف امػطراب التوحػد ولػذوذ الكروموسػومات مثػ  دراسػة 

ألػػػػارت نتامجىػػػػا تلػػػػى أف ونػػػػاؾ ارتبػػػػاط بػػػػيف وػػػػذا اٌمػػػػطراب وبػػػػيف كروموسػػػػـو " أكػػػػس الىػػػػش " ؛ فىػػػػذا 
ـو مسػػػػموؿ عػػػػف حػػػػدوث خمػػػػ  فػػػػي الناحيػػػػػة الع ميػػػػػة حيػػػػػث يػػػػءد  تلػػػػى التخمػػػػػال الع مػػػػػيال ووػػػػذا الكروموسػػػػ

د عػف  06ك  5الكػروموسوـ يدخػػ  بنسبػػة  % فػي كػ  الحػاٌتال وقػد يومػن وػذا اٌرتبػاط زيػادة عػدد اـٌو
 البنات في ايصابة بالتوحد.

دة أطفػػاؿ توحػػد Howlin (1998)وتلػػير دراسػػة        ييف أكثػػر بكثيػػر عنػػدما يكػػوف لىػػـ تلػػى احتمػػاؿ ٌو
حيػث وصػمت   Barley & Rutter (1998أخػون يعػانوف مػف التوحػد. وقػد ومػحت ذلػؾ نتػامج دراسػة )

ذا كػػػاف الطفػػػ  المعػػوؽ اـوؿ ذكػػػر فػػػأف وػػػذن النسػػبة تكػػػوف  8.6النسػػبة تلػػػى  % ولكنىػػػا ترتفػػػ  تلػػػى 7% وا 
( أف العوامػػ   4ك  0227توارت بيػػوؿ )تذا كػػاف الطفػػ  السػػابا أنثػػىال وبػػذلؾ تػػر  ريتػػا جػػوردف وسػػي 04.5

       المرتبطة بالجينات تمعب دورا واما في حدوث تعاقة التوحد.
( تلػػػػػى أف البػػػػػاحثيف توصػػػػػموا تلػػػػػى أف التوحػػػػػد 560-562ك  0220وقػػػػػد ألػػػػػار حسػػػػػف مصػػػػػطفى )      

موؿ عػف ( المسػ7(ال ويعػد الجػيف )05( وبالكرموسػـو رقػـ )7امطراب جيني له عٍقػة بػالكر موسػوـ رقػـ )
ٌي عػف 05نمو المتة وتطوروا في اـطفاؿ وما يتعما بىا مف فىـ ال واعد النحويػةال أمػا الجػيف ) ( فيعػد مسػمو

نمػػػو الحصػػػيف والمػػػوزة والمنط ػػػة أمػػػاـ الفػػػص البصػػػر ال ووػػػذن المنػػػاطا تءلػػػال جػػػز اي مػػػف الجىػػػاز الطرفػػػي 
Limbic System يف ي و  ال ػدرة عمػى التكيػال ووى مسمولة عف التحكـ في اٌنفعاٌتال كما أف وذا الج

اٌجتماعيال وال درة عمى فىـ ملاعر اآلخريفال ولـ يعيف مومػ  وػذا الجػيفال وقػد ألػارت تحػد  الدراسػات 
( تتفاع  لتنتج اـعراض التػي تتمثػ  فػي عػدـ ال ػدرة عمػى تقامػة 05تلى أف العديد مف جينات الكرموسوـ )

المتػةال والسػموؾ النمطػي المتكػرر مثػ  وػز الجسػػـ روابػف وعٍقػات عاطفيػة مػ  اآلخػريفال ومػعال مىػػارات 
لىماـ ولمخمالال وأومحت نتامج العديد مف الدراسات واـبحاث تلى اـسػباب الجينيػة والوراثيػة فػي التوحػدال 

مػف بويمػة واحػدةال بينمػا  Monozygotic% بيف التوامـ المتطاب ة 90تلى  36حيث ينتلر التوحد بنسبة
 مف بويمتيف. Dizygoticيف التوامـ المتذخيةلـ توجد دٌم  عمى انتلارن ب

( تلػػػػى أف نسػػػبة حػػػػدوث وػػػػذا اٌمػػػػطراب فػػػػي التػػػػوامـ 423ك  0220وألػػػارت دراسػػػػة عثمػػػػاف لبيػػػػب )     
%ال واثبػػت الدراسػػات وبلػػك  وامػن أف لمتػػأثيرات الجينيػػة دور سػػامد فػػي ظىػػور 022المتطاب ػة تكػػاد تكػػوف 

 التوحد عمى مدار السنيف
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 :   Theories environmental etiologiesية بيئيةاسباب ايدلوج-ثانياً 
دةال الم احال الفيروساتال اـمراضال     مف أوـ العوام  البيمية المرتبطة بحدوث التوحدال ظروؼ الحم  والٌو

 (.052ك 0224الكيماويػػػػات السػػػػامةال امػػػػطرابات التمثيػػػػ  اـيػػػػض والجىػػػػاز المناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)وفا  اللػػػػاميال 
 وذن العوام  كاٌتيك ويمكف ايماح بعض

 :prenatal and perinatal factorsالعوامل قبل الو دية والو دية  - أ
ديػػة عػػف الطفولػػة فػػي دراستػػػػػػػه عػػػػػػف  95ك 0998ذكػػر دمحم حسػػيب )     ديػػة وقبػػ  الٌو ( بعػػض العوامػػ  الٌو

( 405ك 0225دمحم أحمد ) "التوحد في اـطفاؿ التوحدييف والت ييمات والمصاحبات ايكمينيكية" وأيما ذكػر
دة لػػد  اـطفػػاؿ المصػػابيف بامػػػطراب  أف ونػػاؾ حػػاٌت حػػدوث عاليػػة لتع يػػدات فػػي مرحمػػػة مػػا قبػػ  الػػٌو
التوحدال ر ـ أف بعمىا قد يكوف عرماي. وفى مرحمة الحم  قد يءثر نزيال اــ بعد اللىور الثٍثة اٌولى 

لسػام  الػداخمي المحػيف بػالجنيف كمػا تلػير بعػض عمى الجنيف وأيما المػواد الموجػودة فػي بطػف الجنػيفال وا
اـدلػة الػػى حػػدوث عػالي التػػأثير لمع ػػاقير التػػي تتعاطاوػا اــ أثنػػا  فتػػرة الحمػػ  عمػى اـجنػػةال والنتيجػػة وػػي 

( تلػػػى أف ونػػاؾ ممػػػاعفات عديػػػدة 026ك  0990والػػػار محمػػود عبػػػد الػػرحمف )مػػيٍد الطفػػػ  التوحػػدي.  
د دة وتكثر في ٌو دة المبكػرة واـطفػاؿ المبتسػريف تحدث أثنا  الٌو ة اـطفاؿ التوحدييف عػف  يػروـ مثػ  الػٌو
دةال وذكر لورنا وينج  ) ( في دراسته أنه مف الصعوبات اللديدة التي تحدث خٍؿ 65ك  0994وتأخر الٌو

دة ن ػػػػص اـوكسػػػػجيفال والػػػػذ  يػػػػءد  تلػػػػى تصػػػػابة المولػػػػود بصػػػػعوبات بصػػػػرية حػػػػادة وبتمػػػػال دمػػػػا ي  الػػػػٌو
 وحدية.وبامطرابات ت

( تلػػػػػى أف الدراسػػػػػات 305ك  0225(؛ سوسػػػػػف لػػػػػاكر)60ك 0220والػػػػػار كػػػػػٍ مػػػػػف عثمػػػػػاف لبيػػػػػب)     
والتحالي  الطبية تلير تلى معاناة طف  التوحػد مػف حػاٌت قصػور عمػوي أو حيػوي منىػا مػا يحػدث أثنػا  

و حالػة مػف حػاٌت فترة الحم ال وبالتالي يءثر عمى الجنيف ال ومف أمثمتىػا تصػابة اــ بالحصػبة اـلمانيػة أ
تلػى انػه مػف العوامػ  التػي تمثػ    Mehr (1993. وقػد ألػار)قصػور التمثيػ ال أو حػاٌت التصػمب الػدرنى
دة ايصػابة بالحصػبة اـلمانيػ ال  Cytomegalo Virusةال وايصػابة بفيػروس سػيتومجالو ػخطػر قبػ  الػٌو

فػػػي نسيػػػػج مركػػػز سػػػػاؽ  تبيػػػػف وجػػػود خمػػػ  أو تصابػػػػة أو قطػػػػ  Bernard (1995) وفػػػى ت ػػػارير بحػػػوث
ال والػذ  يعػرؼ باسػـ جىػاز التنبيػه التلػابىىال ووػو النسػيج الػذ  يػتحكـ فػي اسػت باؿ   Brain Stemالمػػة

عمميات اٌستثارةال واٌنتبانال والنوـ فتمعال قدرة الجىاز العصبي المركػزي أو مػة الجنػيف عمػى اٌسػتجابة 
ث فػػػي عالمػػػه المحػػػيف بػػػه. ويػػػذكر ماجػػػد السػػػيد لممثيػػػرات الخارجيػػػةال وحساسػػػيته لىػػػا أو اللػػػعور بمػػػا يحػػػد

دة. 005ك 0225)  ( أف اٌختناؽ والتىاب الدماغ وتلنجات الرم  تحدث بعد الٌو
 :  Vaccinationsالمقاحات ) تطعيمات الطفولة (  - د

ال Mumpsوالنكػػاؼ   Measles وػػو ل ػػاح مركػػب لمحمايػػة مػػف ايصػػابة بالحصػػبة  (MMR)ل ػػاح     
(  1998قد تـ تم ين ممات المٍيػيف بػه مػف جميػ  أنحػا  العػالـال وفػي عػاـ)  Rubellaوالحصبة اـلمانية 

أف وذا الم اح يءدي تلى امطراب  ير محدد فػي اـمعػا  ال والػذي يػءدي  Andrew Wakfieldافترض 
(. ومػازاؿ ونػاؾ ان سػاـ قاممػاي حػوؿ عٍقػة 053-050ك 0224بدورن تلػى ايصػػابة بالتوحػػد)وفا  اللػاميال 

لمص  بالتوحدال تٌ أف ما يجدر ايلارة تليه وو أومية تعطا  وذا المص  حيث لـ يثبػت بعػد العٍقػة وذا ا
المصػػ  والتوحػػد بصػػورة مءكػػدةال وأف خطػػورة التوقػػال عػػف اسػػتخداـ وػػذا المصػػ  يفػػوؽ بمراحػػ  أي بػػيف وػػذا 

ف سياسػػػػة مػػػػف البػػػػاحثيف المسػػػػموليف عػػػػ 03خطػػػػورة أو أعػػػػراض جانبيػػػػة ٌسػػػػتخدامهال وقػػػػد دعػػػػا ويكفيميػػػػدو 
التحصػػيف تلػػى فصػػ  الفاكسػػينات الثٍثػػةال فػػٍ يح ػػف بىػػا اـطفػػاؿ دفعػػة واحػػدة بكػػ  مػػف مكوناتىػػا الثٍثػػةك 

لثٍثة الحصبةال التىاب التدد النكفيةال الحصبة اـلمانية  حتى تخفال مف تأثيراتىا الفيروسية عندما تعطى ا
وو مصػ   MMRاؼ والحصبة اـلمانية دفعة واحدة ال وبالنسبة لمعظـ اـطفاؿ ف ف مص  الحصبة والنك

(. ولذا ف نه تلى  02ك  0996جيد ولكف اعترامنا يكمف في تجمي  الثٍثة في جرعة واحدة)عثماف لبيبال 
(  MMRوقتنا وذاال وعمى الر ـ مما أوردن مناندرو ويكفيمدال بأنه ٌيوجد أي دلي  عممػي يػربف بػيف ل ػاح )

ار الجانبيػة التػي تحػدت ع ػب تنػاوؿ الم ػاح الحيػت يتعػرض واحػد وايصابة بالتوحدال ولكف توجد بعض اآلثػ
يوماي مف التطعيػػػػـ  )مركز مكافحة ايمراضك  00تلى  7مف ك  ستة أطفاؿ ت ريباي ٌرتفاع في الحرارة بعد 

( ل ػػاح لمػػف جػػداي MMR( عػػدا ذلػػؾ تلػػير سػػجٍت الم ػػاح تلػػى أف ل ػػاح )0998نلػػرة معمومػػات التطعػػيـال
 (. 054ك 0224)وفا  اللاميال 
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 تنثير الفيروس اس حدوث التوحد : - ص
( أف البحوث والدراسات اـكثر حداثة ألارت وػي اـخػر  تلػى 55ك  0223يذكر عبد الرحمف سيد )     

أف ونػػػاؾ فيروسػػػات معينػػػة بايمػػػافة تلػػػى فيػػػروس الحصػػػبة اـلمانيػػػة تػػػءد  تلػػػى حػػػدوث التوحػػػد كفيػػػروس 
ؾ الخٍيػػاال وونػػاؾ نظريػػة مىمػػة فػػي وػػذا الصػػدد تػػر  أف أحػػد الىيػػربس البسػػيفال بايمػػافة تلػػى فيػػروس عػػرا

الفيروسػات التػي سػبا ايلػارة تليىػا يمكػف أف تنت ػ  عػػف طريػا العػدو  تلػى الطفػ  ووػو ٌ يػزاؿ فػي الػػرحـ 
 يػػر أف وػػذا الفيػػروس يكػػوف عنػػد الحػػد اـدنػػى لػػه مػػف تحػػداث ايصػػابة ال ومػػف ثػػـ يولػػد الطفػػ  ويبػػدو أنػػه 

دة ال ثػػـ ينلػػف عػػف طريػػا مػػتوط الحيػػاة الطبيعيػػةال ووػػذن النظريػػة تزودنػػا عمػػى أقػػ  طبيعيػػا سػػويا عنػػد الػػٌو
بتفسػػير ممكػػفال ولػػرح م بػػوؿ لكثيػػر مػػف اـسػػباب واـعػػراض التػػي وردت فػػي ت ػػارير الكثيػػر مػػف  –ت ػػدير 

اآلبػػا  واـمىػػات مػػف أف طفمىػػـ العػػادي أو السػػو  يصػػبن توحػػدياي نتيجػػة أو بعػػد وػػذن ايصػػابةال وتوصػػمت 
تلػػى أف الفيػػروس يمكػػف أف يصػػيب الجنػػيف ووػػو فػػي بطػػف أمػػه  Rimland & Baker (1996دراسػػة )

تصابة بسيطة وعنػد المػيٍد يظىػر الطفػ  طبيعػيال ووػذا الفيػروس يكػوف كػامف فػي الطفػ  ثػـ ينلػف بسػبب 
 متوط الحياة.

 :Dietary Factoryالعوامل الغذائية )التمثيل الغذائس(  - ع
تػػذامي النالػػ  مػػف ن ػػص اٌنزيمػػات التػػي تحػػوؿ اـحمػػاض تلػػى مػػواد يػػر  الػػبعض أف فػػي التمثيػػ  ال     

(. 08ك  0977مفيػػػدة لمجسػػػػـ قػػػػد ينلػػػػأ عنػػػػه تصػػػابة بالتوحػػػػد المصػػػػحوب بالتخمال)سػػػػميرة عبػػػػد المطيػػػػالال 
وتوصػػػػمت  بعػػػػض الدراسػػػػات الحديثػػػػة تلػػػػى أف المػػػػادة الموجػػػػودة بػػػػال من وملػػػػت اتهك المسػػػػمى بػػػػالجموتيفال 

ي الحميبك المسمى بالكازيفال ويءدي عدـ الىمـ لىػذن البروتينػات تلػى تكػويف والبروتيف والمادة الموجودة ف
 (.64ك 0220مادة الببتيد ووي مادة تلبه المورفيف توثر عمى الجىاز العصبي)عثماف لبيبال 

 العوامل المناعية والسموم البيئية:  - ؽ

اي حيويػاي فػي ايصػابة تلى أنه يءد  جىػاز المناعػة فػي جسػـ اينسػاف دور  Edelson (1998)الارت      
 بامطراب التوحدال حيث يفترض أف أي خم  فػي وػذا الجىػاز سػوا  كػاف ناتجػاي عػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػدو  فيروسيػػػػػػػػػػػة

قػػد تػػءدي تلػػى تػػدمير جىػػاز المناعػػةال ومػػف الممكػػف أف تسػػبب فػػي حػػدوث التوحػػدال ووجػػد  أو سػػمـو بيميػػة
( المسػػاعدة لجىػػاز المناعػػة فػػي Tيىـ ن ػػص فػػي عػػدد خٍيػػا )البػػاحثوف أف عػػدداي مػػف اـفػػراد التوحػػدييف لػػد

 (. 43ك 0999محاربة العدو )تلىامي عبد العزيزال 
وونػػاؾ افترامػػاي وػػو عػػدـ توافػػػا بػػيف خٍيػػا اــ والجنػػيف مناعيػػايال ممػػػا يػػدمر بعػػض الخٍيػػا العصػػػبية     

ويػػػػػة لػػػػػبعض اـطفػػػػػاؿ (. وأف الكريػػػػػات الممفا020ك 0225لمجنػػػػػيف أثنػػػػػا  الحمػػػػػ )محمود عبػػػػػد الػػػػػرحمفال 
المصابيف بالتوحد يتأثروف ووـ أجنة باـجساـ الممادة لد  اـمىات ووػي ح ي ػة تثيػر احتمػاؿ أف أنسػجة 

 (.559ك 0220اـجنة قد تتمال أثنا  مرحمة الحم )حسف مصطفىال 
 تنثير التموث البيئس: - ف

أف يػػءد  تلػػى حػػدوث فػػي دراسػػته أف انتلػػار السػػمـو فػػي البيمػػة يمكػػف  Edelson (1998ويػػر  )      
ية ماساتلوسػتس حيػث  التوحدال  حيث وجد معدؿ عالي لمسمـو في بمدة صتيرة تسمى ليومينستر تابعة لٌو
يوجد مصن  نظارات لمسيةال ووجد أف أعمى نسػبة لحػاٌت امػطراب التوحػد كانػت فػي البيػوت التػي يىػب 

 بىا رياح دخاف وذا المصن .

بتػػػػػػػت عٍقػػػػػػػػة ايصابػػػػػػػػة بالتوحػػػػػػػػد كنتيجػػػػػػػػػة لمتمػػػػػػػػػوث البيمػػػػػي بػػػػػبعض وونػػػػػاؾ عػػػػػػػدداي مػػػػػػػف البحػػػػػػػػوث أث    
الكيماوياتال وعٍقتىا بالجوانب الوراثية لمجنيفال وبدأت النتامج اـولية تلير تلػى النفايػات السػاممة والتػازات 

نيػػػةال وتحتػػػو  عمػػػى كيماويػػػات أومىػػػا الرصػػػاص والزمبػػػا التػػػي ثبػػػت عٍقتىػػػا كعامػػػ  مسػػػبب لًعاقػػػة الذو
 (.65ك  0220التوحد)عثماف لبيبال 
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 اسباب بيو كيميائية وعصبية: -5
 :بيو كيميائيةاسباب -أو ً 
تناولت العديد مف الدراسات اـسباب المرمية المءديػة لحػدوث التوحػد ووػذن الدراسػات تناولػت فحػص      

ية فػػػي حػػػدوث اـنسػػػجة وعمميػػػة اـيػػػض والىرمونػػػات واـحمػػػاض اـمينيػػػة وأيمػػػا دور الموصػػػٍت العصػػػب
أف انخفػاض مسػتويات السػيروتونيف فػى  Young & Nettebeck (1994 : 186وتذكر دراسػة ) التوحدال

 Gordon 73 : 1994)الػدـ يػػءد  الػى اختفػػا  اـعػػراض المرمػيةال وارت ػػا  السػػموؾ التكيفػي. وقػػد قػػاـ )
دـ ال حيػث أد  بعٍج امطراب التوحد عػف طريػا تعطػا  ع ػاقير تخفػض مػف مسػتو  السػيروتونيف فػى الػ

وػػذا العػػٍج تلػػى تحسػػيف ممحػػوظ فػػي طري ػػة الكػػٍـ والسػػموؾ اٌجتمػػاعىال واسػػتمرت وػػذن التحسػػينات لمػػدة 
ثػٍث لػىور بعػد توقػال تعطػػا  الع ػار ال وكػذلؾ وجػد أف تنػاوؿ الطفػػ  التوحػدي ـدويػة تعمػ  عمػى خفػػض 

لػذات والحركػات النمطيػة مستو  الػدوباميف أد  أيمػا تلػى خفػض حػدة أعػراض  التوحػد مثػ  سػموؾ تيػذا  ا
 المتكررة.
وأومحت عػدة بحػوث أخػر  عمػى وجػود عوامػػ  كيمياميػة فػي حػاٌت التوحػد ومػف بينىػا بحػث أجػر       

في السػويدال وتبػيف منػه أف درجػة تركيػز حمػض الىرموفانيػؾ أكثػر ارتفاعػا فػي السػام  المخػي المنتلػر بػيف 
 ػػػارنة باـطفػػاؿ العػػػادييفال ولػػوح  فػػي دراسػػػات أخػػر  أنسػػجة المػػػة والنخػػػاع اللػػوكي فػػي حػػػاٌت التوحػػد م

% 42فػى دـ   Serotonimزيػادة فػي تركيػز تحػػد  الناقػػٍت أو المواصػػٍت العصػبية ووػػو السػيروتونيـ 
ميف    Fenfulamineمػػف اـطفػػػاؿ التوحػػدييفال وعنػػػػدما أمكػػف خفػػػض وػػذا التركيػػػز باستخػػػداـ ع ػػػار فينفػػػٌو

 (.Campbell & Guava, 1995 : 1262-1269وي)لػوح  تحسف في اـدا  المت
التػػي اسػػتىدفت التعػػرؼ عمػػى تػػأثير التلػػخيصال والسػػػٍلةال  Mcbrid 767 :1998)وأيمػػا دراسػػة )    

والبمػػوغ عمػػى مسػػتو  السػػيروتونيف فػػي الصػػفامن الدمويػػة فػػي التوحػػدييف والمتخمفػػيف ع ميػػا ال حيػػث تػػـ قيػػاس 
مػف المتخمفػيف  00مػف اـسػويا  كمجموعػة مػابطة ال  77  مستو  السيروتونيف فػي الصػفامن الدمويػة لػد

ع ميػػا لػػديىـ تعاقػػة معرفيػػة قبػػ  البمػػوغ ال وألػػارت النتػػامج تلػػى أف مػػف بػػيف أطفػػاؿ مػػا قبػػ  البمػػوغ الػػذيف تػػـ 
تلخيصػىـ كتوحػدييف زيػادة فػى تركيػز السػيروتونيف أكثػػر مػف المػابطة ال كمػا ألػارت أيمػا تلػى انخفػػاض 

 بموغ عف معدله قب  البموغال ولـ توجد فروؽ دالة بيف السٌٍت المختمفة.معدؿ السيروتونيف بعد ال
لمتعػػرؼ عمػػى لػػذوذ اـيػػض مػػف خػػٍؿ عينػػات دـ   Kane & Kane 1998)وفػػى دراسػػة قػػاـ بىػػا )     
طفػػػػ  يعػػػػانوف مػػػػف التوحػػػػد ال وكلػػػػفت النتػػػػامج أف ونػػػػاؾ ارتفػػػػاع مميػػػػز فػػػػي سمسػػػػمة طويمػػػػة مػػػػف  52وبػػػػوؿ 

ما تػـ تفسػيرن بػأف تػراكـ اـحمػاض الدونيػة لػه تػأثيرات مػارة عمػى المػة والتػدد ووو  K اـحماض الدونية 
الصػػما  وأنظمػػة المناعػػة ال وكمىػػا مميػػزة لٍمػػطراب التوحػػديال كمػػا أف معػػدؿ البيتاانػػدروميف مػػف المناعػػة 

لػار فػي حػيف أو  التفاعمية في البٍزما لد  التوحدييف كانت ناقصة بدرجة دالة تحصاميا م ارنػة باـسػويا .
( تلػػػػى أف العديػػػػػد مػػػػػف اـطفػػػػاؿ التوحػػػػػديف لػػػػػديىـ مسػػػػتويات عاليػػػػػة مػػػػػف  000ك  0224تبػػػػراويـ عبػػػػػدس )

( تلى 020ك  0225ال  وبينما يلير محمود عبد الرحمف )Dopamineوالدوباميف  Sertoninسيروتونيف 
 اعي اللوكي.وجود عٍقة ذات دٌلة بيف معدؿ السيروتونيف المرتف  في الدـ ون صه في السام  النخ
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 :Neurologicalاسباب عصبية  -ثانياً 
قد ترج  تعاقة التوحد تلى خم  في بعػض وظػامال الجىػاز العصػبي المركػزي ف ػد يكػوف ونػاؾ قصػورا      

( أف اٌمطػػػػػػراب 005ك  0994معينػػػػػا فػػػػػي الوظػػػػػامال الفسػػػػػيولوجية والكىػػػػػػرباميةال ويعت ػػػػػػد رممػػػػػاف دمحم )
قػد يػءد  تلػى تحػػداث خمػ  فػي الوظػامالال وخاصػػة فػي مجػػاٌت  العموي الذ  يصيب بعػض مراكز المة

( أف تصػػوير المػػة باـلػػعة 035ك 0995ايدراؾ والتوافػػػا الحػػػركيال واومحػػػت دراسػػة تيمػػاف أبػػو العػػٍ )
الم طعية والتصوير بالرنيف المتناطيسي يلير تلى احتماؿ وجود دور لجذع المة في حاٌت التوحد ال كما 

فػػي أسػػف  المػػة والجىػػد المسػػتثار لىػػٌء  اـطفػػاؿ بنسػػبة كبيػػرةال ولكنىػػا امػػػطرابات  انػػه توجػػد امػػطرابات
 عديمة الخصوصية و ير ثابتة في كافة اـبحاث.

الػى وجػود أدلػة حديثػة عمػى وجػود امػطراب  Treavarthen & el at. (1996كمػا تلػير دراسػات )     
اصة في مراكػز اٌنتبػان والػتعمـال وقػد الػارت في وظيفة الخٍيا العصبية المنتلرة في مركز المة وبصفة خ

أف صػػورة الػػرنيف المتناطيسػػػي التػػي ت ػػارف اـلػػخاص التوحػػدييف  .Balottin & et al 1998)دراسػػة )
والمجموعػػػػة المػػػػابطة مػػػػف اـلػػػػخاص العػػػػادييف وجػػػػدت بػػػػأف الحجػػػػـ الكمػػػػى لممػػػػة يتزايػػػػد لػػػػد  المصابيػػػػػف 

ال   Occipital lobeحػػدثت فػػي كػػػ  مػػفك الفػػص ال ػػذالي  بالتوحديػػة والنسبػػػة الكبػػر  لمزيػػادة فػػي الحجػػـ
ولـ توجد فروقا في الفصػوص  Temporal Lobe ال والفص الصد ي Barietal lobe والفص الجداري 

ووصػػػػػػػػفت حػػػػػػػػاٌت لػػػػػػػػذوذ حجػػػػػػػػـ الػػػػػػػػدماغ وبلػػػػػػػػك  خػػػػػػػػاص ن صػػػػػػػػه فػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػيفك قػػػػػػػػرف  اـماميػػػػػػػػة.
ال وفػي المنػاطا الخمفيػة  Purkinjeال ومنط ة فارونيكاamygdaleال ومنط ة الموزة Hippocampusأموف 
وألارت العديػد مػف اـبحػاث بػأف الحجػـ الكمػي لممػة متزايػد بلػك  وامػن لػد  المصػابيف بالتوحػد ال لممخية

فػػػػػػػػػػػػػص د ػػػػػػػي والوالنسػػػػػػػػػػػػب الكبػػػػػػػػػػػػػر  لمػػػػػػػػػػػػػزيادة فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحجػػػػػػػػػػػػػـ حدثػػػػػػػػػت فػػػػػي كػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػص الصػػػػػػ
 (.Bailey, Phillips & Rutter, 1996 : 890 الجػػػػػػػػػػداري)

( العديد مف الدراسات التي ألارت تلى وجود لذوذ في 005-004ك  0224وذكر تبراويـ عبد س )      
(ال وأف التوحػد نػاتج عػف عوامػ  (EEG% مف اـطفاؿ التوحدييف فػي تخطػيف الكىربػامي الػدما ي52-82

ول ػد دعمػت اـدلػة  .Central Nervous Systemبب خمػ  فػي الجىػاز العصػبي المركػزي عمػوية تسػ
وذا اٌفتراض في اآلتي ك أف معظـ ايلارات التميزية لمتوحػد تعاقػة تطػور المتػة والتخمػال الع مػي والسػموؾ 

عصػبيال الحركي اللاذال ويظىر معظػـ اـطفػاؿ التوحػدييف امػطرابات معروفػة بارتباطىػا الوثيػا بالجىػاز ال
ويظىر ثٍثة أرباع اـطفاؿ التوحدييف لذوذات )سياؿ المعاب النلاط زامد (. وأظىرت العديد مف الدراسات 

أف العديػػد مػػف تراكيػػب المػػة الرميسػػية (MRI)التػػي اعتمػػدت عمػػى التلػػرين والتصػػوير بػػالرنيف المتناطيسػػي
التوحػػػػػػػدييف ويتمػػػػػػػمف ذلػػػػػػػؾ المخػػػػػػػية كانػػػػػػػت وطيػػػػػػػدة الصػػػػػػػمة بايصػػػػػػػابة بالتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػد  اـلػػػػػػػخاص 

Cerebellum  وال لػػػرة الدما يػػػة Cerebrul cortex  والجىػػػاز الطرفػػػي الحػػػوفى  Limbic 

System والجسػـ التفني  Corpuscallosum  والع ػد ال اعديػة   basal Gangliaوسػاؽ الػدماغbrain 

stem (The National Institute of Mental Health, 2007 : 28.) 
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 عقمية ومعراية:اسباب  -1

  :Mindاسباب عقمية -أو ً 

وتعد تحد  النظريات التي ٌقت رواجػاي واوتمامػا  Baron- Cohenتـ اكتلاؼ وذن النظرية مف قب       
ػػػػرت دراسػػػػػػة ال وذكػػػػCognitive theoryكبيراي فػي اآلونػة اـخيػػػػػػػػػػػػػػػػرة ووػػػػػػػػػػي امتػػػػػػػػػػػػػداد لمنظػػػػرية المعرفيػػػػػػػػة 

 (Baron-Cohen, Baldwin & Crowson (1997: 37   تف ظىػور الملػاك  المميػزة فػي التفاعػ
اٌجتمػػػاعي بسبػػػػػػػػػػب المعوقػػػػات فػػػي فىػػػػـ لمظػػػواور التػػػػي تحػػػدث مػػػ  اآلخػػػػريف ومػػػ  نفسػػػػه. وجػػػدت دراسػػػػة 

(Baron- cohens (2000: 95 عكػػػػػس مػػػػػػا يفكػػػػػػػػػروف أف تصػرفات النػاس وسػموكياتىـ والتػػػػػي  البػاي مػا ت
أو يعت ػػدوف فيػػه مصػػدر تلػػويش وبمبمػػة لىطفػػاؿ التوحػػدييفال وذلػػؾ لعػػدـ قػػدرتىـ عمػػي الػػربف بػػيف السػػموؾ 
 وخمفيته الفكريةال وقد يكوف ذلؾ أحد اـسباب المفسرة لمصعوبات في العٍقات اٌجتماعية لد  التوحدييف.

أف ونػاؾ العديػد مػف اـبحػاث ألػارت تلػى مفىػـو  Volkmar & Klin (2000وأومػحت دراسػة )       
نظرية الع   التػي لىػا العديػد مػف الصػفات منىػا المصػاعب اٌجتماعيػة مثػ  ال صػور فػي الناحيػة المتويػةال 
وقصػػور التفاعػػ  اٌجتمػػاعيال يمكػػف أف تحػػ  ملػػكمة نظريػػة الع ػػ ال ولػػف يكػػوف لػػديىـ صػػعوبة فػػي التفاعػػ  

تف أطفػاؿ التوحػد  يػر قػادريف  Baron- cohens (2000: 199-200اٌجتماعي م  اآلخريف. وذكػرت )
عمي التفكيػر بلػأف النوايػاال والر بػات والملػاعرال واعت ػادات النػاس اآلخػريف لػذا لػديىـ صػعوبة فػي التفاعػ  

ال ووػو عكػس قػرا ة Mid Bindnessاٌجتماعيال وأطما عمػي وػذن الصػعوبات تحػت مسػمي عمػى الع ػ  
ذي يلػػػير تلػػػي قػػدرة الفػػػرد عمػػػي تدراؾ أفكػػار وملػػػاعر ومعت ػػػدات اآلخػػػريف ال والػػ Mid Readingالع ػػ  

والتنبػػػء بأفعػػػالىـ فػػػي مواقػػػال معينػػػةال تف عػػػدـ تدراؾ اـطفػػػاؿ التوحػػػدييف لىػػػذن الجوانػػػب يػػػءثر فػػػي تظىػػػاروـ 
 لمتعاطال والملاركة في التفاع  اٌجتماعي م  اآلخريف. 

مٍحػ  عنػد اـطفػاؿ التوحػدييفال مػا وػو تٌ نتيجػة وخٍصة نظرية الع   وو أف العجز اٌجتماعي ال     
لعدـ م درتىـ عمي فىـ الحػاٌت الع ميػة لرخػريفال فالملػكٍت اٌجتماعيػة وػي نتيجػة لمعجػز تدراكػي الػذي 
يمػػػػػنعىـ مػػػػػف تدراؾ الحػػػػػاٌت الع ميػػػػػةال وبالتػػػػػالي فػػػػػ ف العجػػػػػز اٌجتمػػػػػاعي يعػػػػػود تلػػػػػي عيػػػػػوب فػػػػػي نظريػػػػػة 

تلػي أف وػذا ال صػور فػي  Patricia & Howlin(. وتلػير دراسػة 008ك  0224الع ػ )تبراويـ عبػد سال 
التصػور الع مػػي لػدي التوحػػدييف يتسػػبب فػي اآلتػػيك عػدـ اٌوتمػػاـ بملػػاعر اآلخػريفال عػػدـ ال ػدرة عمػػي فىػػـ 
اٌخػػتٍؼ بػػيف خبػػرات اآلخػػريفال عػػدـ ال ػػدرة عمػػي تكػػويف صػػدقات مػػف خػػٍؿ معرفػػة أو اسػػتجابات النػػاس 

ـال عػػػػػػدـ ال ػػػدرة عمػػػي تحديػػػد المىػػػـ فػػػي الحػػػوار المتبػػػادؿ بػػػيف النػػػاسال عػػػدـ ال ػػػدرة عمػػػي معرفػػػة ونواياوػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػات عرفػػػػػػػػػػػػػػة السبػػػػػػػػػػب ورا  تصرفػػػػػػػػػالم صػػػود مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المحػػػػػػػػػػػػػػػددةال عػػػػػػػػػػػػػدـ ال ػػػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػي م

 (.48 -47ك  0226اآلخريػػػػػػػػػف)أـ كمثـو عطيةال 
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 :Cognitiveاسباب معراية -ثانياً 
تف اـطفػػػاؿ التوحػػدييف لػػديىـ ملكػػػٍت معرفيػػة لديػػػدة تػػءثر فػػي قدرتىػػػـ عمػػى الت ميػػد والفىػػػـ والمرونػػػة      

(.  006ك  0224عبػػػػػد سال  وايبػػػػػداع لتلػػػػػكي  وتطبيػػػػػػا ال واعػػػػػػد والمبػػػػػػادا واسػػػػػتعماؿ المعمومػػػػػػات)تبراويـ
أف أطفػاؿ التوحػد يعػانوف مػف امػطرابات  Elisabth, Dykems & Volkmar (1991وألارت دراسة )

وامػػحة فػػي التفكيػػر وتلػػتيت وامػػن فػػي الخصػػامص المعرفيػػة تكػػوف درجػػات ارت ػػا  لتػػتىـ سػػوا  لفظيػػة أو 
لد  الطفػ  التوحػدي تػتـ بعػدـ ال ػدرة  ير لفظية في أق  المستويات. وألارت تلى أف طبيعة أنماط التفكير 

عمػػى الرءيػػة اللػػاممة لحػػدود الملػػكمة سػػوا  كانػػت تتطمػػب قػػدرة لفظيػػة أو بصػػرية لحمىػػا. وأومػػحت دراسػػة 
(Sears & Finn (1994  ػا مػف امػطرابات أف اـطفاؿ التوحػدييف يعػانوف مػف صػعوبة فػي اٌنتبػان وأيمي

 ي عمى اـليا .في وظامال اٌنتبان مف حيث التعرؼ البصري المكان
مػػف ملػػكٍت تتعمػػا بال ػػدرة عمػػى  Marjori (1994ويعػػاني اـطفػػاؿ التوحػػدييف كمػػا ألػػارت دراسػػة )    

اٌستمرارية في نلاط معرفي كاٌنتبان والتذكر فترة طويمػةال وأف قػدراتىـ عمػى التصػنيال أكثػر جمػودا تف لػـ 
ا بالفع  عند بعض التوحدييفال كما يعاني بعمىـ مف ملػكٍت فػي ال ػدرات البصػرية والذونيػة  يكف موجودي

دراؾ العٍقػػات واسػػتخداـ الرمػػوز وحػػ  الملػػكٍت. ويػػر  ) أف  Ehlers  & Ajohonson (1996وا 
الخصامص المتوية لىطفاؿ التوحدييف تنحصر في ما يميك صعوبة اٌنتبان تلي الصوت اينساني ر ـ أف 

لىصػػوات التػػي تثيػػر اوتمامػػه مثػػ  صػػوت لعبػػة لػػد  الطفػػ  التوحػػدي حاسػػة سػػم  عاديػػة ويكػػوف انتباوػػه 
محببػػة لديػػةال صػػعوبة المحاولػػة لجػػذب اوتمػػاـ مػػف حولػػه عػػف طريػػا الملػػاركة بػػأي وسػػيمه مػػ  أف الطفػػ  
العادي يحاوؿ جذب اٌنتبان واٌوتماـ قب  تتماـ العػاـ اـوؿال صػعوبة فػي تكػويف جممػة كاممػة لمتعبيػر عػف 

بعمػػىـ عمػػي الػػتكمـ. وتػػػػرجػػػػػػػػ  بعػػض الدراسػػات أسػػباب التوحػػد اـلػػيا  المحيطػػة بػػهال وصػػعوبة فػػي قػػدرة 
لمخمػػ  الحػػػػػػػادث لػػًدراؾ وعػػدـ ال ػػػدرة عمػػى تنظػػيـ اٌسػػت باؿ الحسػػي ممػػا يحػػوؿ وقػػدرة الوليػػد عمػػى تكػػويف 

ػػػـ وعمػػػػػػػػى التكيػال مػ  أفكار مترابطةال وذات معنى عػػػػػػػف البيمػة مػػػػػػػف حػػػػػػػػػػوله وتحػد مػف قدرتػه عمػػػى التعمػػػػػػػػػػ
 (.30ك 0220البيمػػػػػػة )نادية تبراويـال 

أف أطفاؿ التوحد يعانوف مف تدني في الذكا  اٌجتمػاعي حيػث أف أكثػر أنػواع  Stone (1998وذكر )    
ٍي ع ميا. و  قد ألار الذكا  تأثريا وي التوحد والتي ترتبف ارتباطيا وثي يا بالمءثرات اٌجتماعية التي تتطمب تمث

( تلى أف تعاقة التوحد سببىا امطراب تدراكي نماميال حيث ألارت بعض 74ك  0222عبد الرحمف سيد )
الدراسػػػػات تلػػػػى أف اـطفػػػػاؿ التوحػػػػدييف لػػػػديىـ انخفػػػػاض فػػػػي قػػػػدراتىـ ايدراكيػػػػة ال اـمػػػػر الػػػػذي يػػػػءدي تلػػػػى 

تػةال وقػد وجػد نػايال الػزراع  انخفاض في نلاط ال درات الع مية المختمفػة لػديىـال كمػا يػءدي تلػى امػطراب الم
( أنه يعاني حوالي ثٍثة أرباع اـطفاؿ التوحدييف مف التخمال الع مػي والػبعض اـخػر مػنىـ 03ك  0224)

ا عبد الرحمف سميماف ) ( تلى أف بعض اـطفاؿ 045ك  0224يتمتعوف بدرجة ذكا  متوسطة. ويلير أيمي
 لوظامال العصبية. التوحدييف يعانوف مف معال في ايدراؾال واٌنتبانال وا

وتػػػػػػػر  النظػػػػػػرية المعرفيػػػػػػػػة أف اـطفػػػػػاؿ التػػوحدييػػػػػف وػػػػػػـ انت ػػاميػػػػػوف فػػي انتبػػاوىـ ـسػػباب تعػػز  تلػػى     
اي أو سمعيػػػػػػا عيب تدراكيال فىػـ ٌ يسػتطيعوف اٌستجابػػػػة لمثيػػػػػػػػػػػر واحػػػػد ف ػف فػػػػػػػػػػػػػي وقػػػػػػػػػت واحػػػػػػػد بصريػػػػػػػػػ

(.  وأومػػػػػػحت 007 – 006ك  0224أو لمسيػػػػػػػػػػػيا أو تػػػػػػذوقاي أو لػػػػػػمي )تبػػػػػػراويـ عبػػػػػػد س الزري ػػػػػػات ال 
مػف اـطفػاؿ الػذيف يبمػا عمػروـ  3ك0أف مػا بػيف  Chiang, Chung-Hsin &  Soong (2008دراسػة)

ملػترؾ وخاصػة المىػارات سنة ويعانوف مف مرض التوحد لديىـ صعوبات وعجز فػي ال ػدرة عمػي اٌنتبػان ال
ا عجز في اٌتصاؿ م  اآلخػريفال حتػى عنػد الم ارنػة بػيف اـطفػاؿ النماميػة العاديػةال  عالية المستو ال وأيمي

 وبيف اـطفاؿ اـكبر سنيا واـطفاؿ اـصتر سنيا مف ذوي ايعاقة الع مية.
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 بالنظر إلى ا سباب السابقة يرى الباحث ما يمى:
ى سػػبب واحػػد لحػػدوث ايصػػابة بالتوحػػدال ومػػف الممكػػف أف يكػػوف وػػذا طبيعيػػاي ـف عػػدـ اٌتفػػاؽ التػػاـ عمػػ   

حدوث ايصابة يعود ـسباب عدةال ولكف وناؾ ح ي ة أف وذا اٌمطراب لـ يتحدد بعد العوامػ  واـسػباب 
المءديػػة تليػػه. ف ػػد يكػػوف بسػػبب وجػػود اختٍفػػات حيويػػة وعصػػبية فػػي الػػدماغ الػػذ  يبػػدو مػػف خػػٍؿ تحميػػ  

ايلػػعاعية المتناطيسػػيةال  ووجػػود اخػػتٍؼ فػػي تركيػػب الػػدماغ لػػد  الطفػػ  التوحػػديال أـ أنػػه سػػبب الصػػور 
جينػػي أو نتيجػػة خمػػ  فػػي الجىػػاز العصػػبي المركػػزي أو نتيجػػة لىػػذن العوامػػ  مجتمعػػةال وعميػػه يأخػػذ الباحػػث 

 باٌتجان التكاممي.
 ويمكن لمباحث أن يستخمص اسباب إعااة التوحد

 اس:  وتتمثل اسباب سيكموجية - أ
 يػر السػوية والفلػ  فػي تكػويف اللخصية وفيىا تتسـ لخصية اـب واــ  بػػ عوام  نفسية وأسرية

 .سنوات اٌولى 3تربية الطف  خٍؿ ال والفل  في البرود العاطفيال عٍقات عاطفية
كرمسـو : مث  اسباب بيولوجية وبىاك عوام  جينية وراثية اسباب بيولوجية وايدلوجية بيئية وتشمل: - د

وبىػػاك  اسػػباب ايدلوجيػػة بيميػػة. والتػػوامـ المتماثمػػة أو المطاب ػػة  و0557وكريمسػػـو رقػػـ  كػػس الىػػشا
دةال رلػن  الالتػدحيف المخػدرات عوام  قب ك خم  في المة نتيجػة لػػومف  عوام  قب  وأثنا  وبعد الٌو

حػػيف لسػػام  الملػػىور اـولػػىال ا 3نزيػػال اــ بعػػد  ال النػػزؼ الرحمػػيال تسػػمـ الػػدـ اللػػام  فػػي الػػرحـ
دةبالجنيف. وال ن ص اٌوكسجيفال اـنيميػا  اٌختناؽال الالحياة الحممية المتعسرةفيىاك عوام  اثنا  الٌو
تصابة اــ بالحصبة اـلمانيةال حاٌت التصمب الػدرنيال ع ػار  الوالوزف الناقص لمجنيفال وف ر الدـ

دة. و الثاليدوميػػػد  ماغال وتلػػػنجات الرمػػػ . فيىػػػا يحػػػدثك اٌختنػػػاؽال والتىػػػاب الػػػد العوامػػػ  بعػػػد الػػػٌو
مصػ  الحصػبة والنكػاؼ والحصػبة اـلمانيػة ال و الم احػات والتطعيمػاتوبعض العوام  اٌخر  مثػ  

MMR   دة. وعوام وقط    Cytomegalo Virusال بفيروس سيتومجالو تأثير الفيروس كفب  الٌو
 عػػػػراؾ الخٍيػػػػا ال  Herpes Simplexفػػػػى نسػػػػيج مركػػػػز سػػػػاؽ المػػػػةال الىيػػػػربس البسػػػػيف 

Thcytomegalo Virus  ال تنت ػ  عػف طريػا العػدو  تلػى الطفػ  ووػو ٌ يػزاؿ فػى الػرحـ  يػرال
ال الحميػبك المسػمى بالكػازيفال ال من وملت اتهك المسػمى بػالجموتينوالبروتيف ومنىاك العوام  التذاميةو 

 ةعدـ الىمـ لىذن البروتينػات تلػى تكػويف مػادة الببتيػد. وعوامػ  أخػر  مثػ  المناعػة والسػموـ البيميػ
ن ص في عدد  الEnvironmental Toxinأوسمـو بيمية ال Viral Infection عدو  فيروسيةمث ك

الرصاص  ال مث ك رياح دخاف المصن  ( المساعدة لجىاز المناعة. وعوام  التموث البيميTخٍيا )
 والزمبا. 

 اسباب بيوكيميائية وعصبية وتتمثل اس:  - ص
ارتفػػػاع تركيػػػز حمػػػض ال رازات النوافػػػ  العصػػػبيةن ػػػص أو زيػػػادة فػػػي تفػػػومنػػػاك  اسػػػباب بيوكيمياميػػػة

ال  K اـحمػػاض الدونيػػة الىوموفانيػػؾ فػػي السػػام  الػػدما يال ارتفػػاع تركيػػز السػػيروتونيف فػػي دـال 
والفػػص الجػػدار ال ال الفػػص ال ػػذالىال الحجػػـ الكمػػى لممػػة يتزايػػد ومنيــا: اسػػباب عصػػبية. والػػدوباميف

ال قػػرف ال الجىػاز الطرفػػى أقػ  تطػػوراي ة المػػوتىادمتػػال قمػة اٌدراؾ الحركػػي التػواف ي والفػص الصػػد ىال
 خم  الجىاز العصبي المركزي  الموزة والخصيتيف الالمناطا ال أموف والموزة وفارونيكا 

 : اسباب عقمية ومعراية وتتمثل اس - ع
ال Mid Bindnessسء التنبءال عمػى الع ػ  ال Theory of Mindاسباب ع مية ومنىاكعيوب في نظرية الع   

 ن ص اٌنتبان اٌنت اميال عدـ اٌدراؾ.ومنىاك  اسباب معرفية. و Mid Reading عكس قرا ة الع   
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 :تشخيص إعاقة التوحد :المحور الرابع
تعد عممية تلخيص التوحد مف أكثر عمميات ايعاقػات المختمفػة صػعوبة وتع يػدال ويرجػ  السػبب تلػى      

(. وعمػػى الػػر ـ مػػف 3ك  0996لبيػػبال التبػػايف فػػي اـعػػراض مػػف حالػػة ـخػػر  مػػف حػػاٌت التوحػػد)عثماف 
زيادة ال درة عمى تحديد سمات التوحد في وقػت مبكػرال وتزايػد الػوعي لىػذا اٌمػطرابال تٌ أف نتػامج العديػد 
مػػػف الدراسػػػات ألػػػارت تلػػػى أف مجموعػػػػػػة كبيػػػرة مػػػػػػػػف وػػػٌء  اـطفػػػاؿ لػػػـ يتػػػػػػـ تلخيصػػػىـ تٌ فػػػػػػػػػػػي عمػػػر 

ف تلػخيص التوحػد يكػوف أمػراي صػعباي ـف أفمػ  المءلػرات المبكػرة (. Howlin, 1997 : 56المدرسػة)  وا 
 (. Stone, 1998 : 2لمحكـ عمى التوحد وي  ياب التماسؾ والتفاع  اٌجتماعي وسموكيات التواص )

أنه مف المىـ أف ي وـ بتطبيػا اٌختبػارات النفسػية أخصػامييف يكػوف لػديىـ  Rogers (1999 وألار )     
ف و توحدال مث  " اختبارات الذكا   ير المفظية ال أو اختبارات السموؾ التكيفي  ير المفظي".معرفة كافية بال ا 

التلػػخيص اـفمػػ  وػػو الطري ػػة المدروسػػة لممسػػاومة فػػي اـعػػداد المتزايػػدة لمحػػاٌت الجديػػدة لىلػػخاص 
 Venter, Lord & Schopler (1992)الػذيف يعػانوف مػف التوحػد وبصػورة خاصػة اـطفػاؿ. وقػد الػارت

دور التلػخيػػػػػص الكػمينيكػػػػػي فػػػػي تػػػزويػػػد اـسػػػػػر لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػى معمػػػومػػػػات عػػامػػػػة. ومػػػف المعػػػػروؼ تلػػػػػػى 
ػػػػػر عػػف امطػػػراب التػػػوحػػػد أف الػتػلخيػػػػػص ٌبػػػد أف يتػػػػػػـ مػػػػػػف خػػػػػػٍؿ الثػػػػػٍث السنػػػػػػػػوات اـولػػػػى مػػػػػف عم

ػػػػػوف ػػػ . تٌ أف ونػػػاؾ أدلػػػة مػػتػػػزايػػدة عمػػػى أف اـطبػػػػػا  يمكنىػػػػػـ التعػػػػػػرؼ عمػػػػى اـطفػػػػػاؿ الػػذيػػػػف يعػػػانالطفػ
نػه  (.Dockrell,  Ricketts,  Charman & Lindsay,2014)مػػػػف التوحػد خػٍؿ السنتيػػف اـولػى وا 

طي  الكلػال عنىػاال والتعامػ  معىػاال ووػذا يتطمػب التعػرؼ لمف المروري تلخيص حاٌت التوحد حتى نست
عمىك صعوبات التلخيص. ومحكات التلخيص. وفريا العم  ايكمينيكي ودور كٍ منىـ في التلخيص. 

 والتلخيص الفارؽ.
 صعوبات التشخيص: -4

ترج  الصعوبة في تلػخيص الطفػ  التوحػدي تلػى التلػابه فػي بعػض اـعػراض مػ  الحػاٌت اـخػر ال     
( ؛ دمحم حسػيب 0990مكػف ت ديـ موجػزا لىػذن الصعوبات التػي ذكروػا الكثيػروف مثػ  عمػر بػف الخطػاب )وي
 ( و يروـ ووى كالتاليك0220( ؛ عثماف لبيب )0993)

أكثر العوامػ  المسػببة لمتوحػد وايصػابات فػي بعػض أجػزا  المػة والجىػاز العصػبيال وحػدوث تتيػر فػي     
ض اآلخر مػ  ت ػدـ الطفػ  فػي العمػرال وعػدـ الوصػوؿ تلػى تحديػد دقيػا لدة بعض اـعراضال واختفا  البع

لمعوامػػ  المسػػببة ٌمػػطراب التوحػػدال وبعػػض اـعػػراض التػػي حػػددوا الػػدلي  الػػدولي لمتلػػخيص ٌ تخمػػ  
لم يػػاس المومػػوعي. وملػػاركة العديػػد مػػف ايعاقػػات اـخػػر  لمتوحػػد فػػي بعػػض اـعػػراض مثػػ  التػػأخر فػػي 

ال والتخمػػال الع مػػيال و يروػػا مػػف ايعاقػػاتال والتوحػػد تعاقػػة سػػموكية تحػػدث فػػي الكػػٍـال  وا عاقػػات التخاطػػب
مرحمػػػة النمػػػو فتصػػػيب التالبيػػػة العظمػػػى مػػػف محػػػاور النمػػػو المتػػػويال والمعرفػػػيال واٌجتمػػػاعيال واٌنفعػػػاليال 
وبالتالي تعوؽ عمميات التواص  والتخاطب. وتتعػدد وتتنػوع أعػراض التوحػدال وتختمػال مػف فػرد آلخػرال ومػف 

أف تجد طفميف متلابىيف تماما في نفس اـعراضال وتتعدد وتتنػوع أنػواع ايصػابات التػي تػءثر عمػى النادر 
المػػة والجىػػاز العصػػبي؛ ف ػػد تحػػدث ايصػػابة نتيجػػة تمػػوث كيميػػامي أو التمػػوث ايلػػعاعي أو الصػػناعي أو 

داثػػة البحػػوث ايصػػابة بالفيروسػػاتال ونػػدرة انتلػػار حػػاٌت اـوتيػػـز التػػي يكلػػال الفحػػص الػػدقيا عنىػػا. وح
 التي تجر  عمى وذن الفمة م ارنة بتيروا مف ايعاقات.
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 محكات التشخيص: -0

فػي  Leo-Kannerيوجد العديد مف المحكات التي يمكف اٌعتماد عميىا في تلخيص التوحد وحدد       
سػػػموؾ انسػػػحابى انطػػػوامى لػػػديد  ( مجموعػػػة مػػػف المعػػػايير لتلػػػخيص حػػػاٌت التوحػػػدال ووػػػىك0943عػػػاـ )

ف اٌتصاؿ باآلخريفال التمسؾ اللديد لحد )الىوس( بم اومة أي تتير يحدث في البيمة المحيطة وعزوؼ ع
بػػهال لػػدة اٌرتبػػاط باـلػػيا  والتعػػاطال معىػػا اكثػػر مػػف اٌرتبػػاط باـلػػخاص بمػػا فػػي ذلػػؾ أبويػػه وأخويػػهال 

بية صػعبة أو مىارات  ير عادية مث  تذكر خبرة قديمة أو حادث أو صوت أو جممة أو ال ياـ بعممية حسا
ذا تكممػػوا فػػالكٍـ فػػي لػػك   تبػػدا  مىػػارة فػػي الرسػػـ أو التنػػا  بلػػك  طفػػرات وجاميػػةال ويبػػدو عمػػيىـ الػػبكـ وا 

 .(5ك 0996ومىمة و ير ذي معنى ٌو يح ا جدو  في اٌتصاؿ باآلخريف)عثماف لبيب ال 
يػػػـز ووػػػىك ( ن ػػػاط تسػػػتخدـ فػػػي تلػػػخيص اـوت 9( عمػػػى ) 0960وتلػػػتم  قاممػػػة كريػػػؾ فػػػي عػػػاـ )     

ال صػػػػور اللػػػػديد فػػػػي العٍقػػػػات اٌجتماعيػػػػةال ف ػػػػداف ايحسػػػػاس بالىويػػػػة اللخصػػػػيةال اٌنلػػػػتاؿ المرمػػػػى 
بمومػوعات معينػػةال م اومػػة التتييػػػػػػػػػػر فػػي البيمػػةال الخبػػرات ايدراكيػػة  يػػر السػػويةال اللعػػػػػػػػػور بنوبػػات قمػػػػػػػػػا 

الحركػػػات اللػػػاذة  يػػػر العاديػػػة وانخفػػػاض فػػػي حػػػاد مفػػػرط يبػػػدو  يػػػر منط ػػػيال التػػػأخر فػػػي الكػػػٍـ والمتػػػةال 
 (.30ك 0222مستػػػػػو  التوظيال الع مي) عبد الرحمف سيدال 

( ظػاورة وتوصػ  مػف خٍلىػا تلػى أف الطفػ   04( قاممة مكونة مػف ) 0969وم  كٍنس في عاـ )     
ؼ كاـصػػـال التوحػػدي تنتابػػه عػػدة مظػػاورك صػػعوبة فام ػػة فػػي اٌخػػتٍط مػػ  اـطفػػاؿ خػػٍؿ المعػػبال التصػػر 

م اومة لديدة لمتعمـال ف داف اللعور بالخوؼ مف اـخطار المحدقةال م اومػة طمػب تعػادة ترتيػب اـلػيا  أو 
تتييرواال يفمػ  كػ  احتياجاتػه بايلػارةال المػحؾ وال ى ىػة بتيػر سػببال ف ػداف المػرح المعتػاد مثػ  اـطفػاؿ 

ط(ال ٌ يستجيب بالنظر تذا مػا تػـ التحػديا تليػهال اـسويا ال يتميز باٌندفاع الدامـ وزيادة الحركة )فرط النلا
يتعمػا بألػػيا   يػػر اعتياديػػة معينػػهال يرمػػى اـلػػيا ال تكػرار ال يػػاـ بأعمػػاؿ معينػػة دوف تعػػب لفتػػرة طويمػػةال ٌ 

 .(424 - 423ك  0220يعير انتباواي ـحد)رلاد عميال 
ه لزمة تبدو بدرجات متفاوتػة فػي ( التوحد عمى أن0978بينما يلّخَص الدلي  الدولى التاس  في عاـ )     

الثٍثػػيف لػػىرا اـولػػى مػػف عمػػر الطفػػ  وتظىػػر عمػػى النحػػو التػػالىك استجابػػػػات الطفػػػػ  التػوحػػػػدي يلػػػػػارات 
سمعيػػػػػة وبصريػػػػػػة  يػػػػػػر طبيعيػػػػػةال وصعوبػػػػػة فػػػػػي فىػػػػػـ المتػػػػػة المنطػػػػػوقة والتأخػػػػػػر فػػػػػي الكػػػػػػٍـال والتػػػػػركيب 

ػر الصحين وتكرار الكٍـال وعدـ ال درة عمى استخداـ اـلفاظ في مكانىاال وصعوبة في ممارسػة النمػػػو   يػػػ
سػػنوات وتلػػم   5التواصػػ  المفظػػي و يػػر المفظػػي. وملػػكٍت التفاعػػ  اٌجتمػػاعي تكػػوف حػػادة قبػػ  سػػف 

ت مػػػ  تعاقػػػة التواصػػػ  بػػػالعيف واٌرتباطػػػات اٌجتماعيػػػة والمعػػػب الجمػػػاعىال واٌرتبػػػاط التريػػػب بالمومػػػوعا
اـسػػموبية النمطيػػة فػػي المعػػبال وصػػعوبة ال ػػدرة عمػػى تجديػػد اـفكػػار والمعػػب التخيمػػىال ويتػػراوح الػػذكا  مػػف 
الػػن ص اللػػديد تلػػى حػػدود السػػوا  أو أكثػػر مػػف المتوسػػف. ويكػػوف أداءن عػػادة أفمػػ  لممىػػاـ التػػػػى تتممػػػػػف 

 .(65ك  0994)لورنا وينجال الػػػذاكرة
( تلػػى التوحػػد 0982وايحصػػامي الثالػػث لٍمػػطرابات الع ميػػة فػػي عػػاـ ) وألػػار الػػدلي  التلخيصػػي       

واـعػػراض المصػػاحبة لػػه عمػػى النحػػو التػػاليك ظىػػػػػور اـعػػػػػراض قبػػػػػ  حمػػػػػوؿ اللىػػػػػر الثٍثيػػػػف مػػػػف عمػػػػػر 
ػات وبالتالػػػػػي  يػػػػػاب ال ػػػػػدرة الطفػػػػػ . وقصػػػػػور لتػػػػػو  تػػػػػػاـ فػػػػػػػػي الحػػػػاٌت التػػػػػػي تكتسػػػػػػب بعمػػا مػػػػف الكممػػػ

. عمػػػػػى التواصػػػػ . و يػػػػاب اٌستجػػابػػػػة لممثيػػػػرات اٌجتمػػاعيػػػػػة وتػجػنػػػب الػمػبػػادأة أو التفاعػػػ  مػػػػ  اآلخػػػريػػػػف
ة مػػف لف وانػػػدمػػػػاج الطفػػػػػ  التوحػػػػػػػدي فػػػػػي ممارسػػة حركػػات نمطيػػه روتينيػػة وتكراروػػا باسػػتمرار لمػػدة طويمػػ

آلخػػػػػػر. و يػػػػػػاب اـعػػػػػػراض المميػػػػػػزة لفصػػػػػػاـ الطفولػػػػػػة مػػػػػػف وموسػػػػػػة وسػػػػػػماع أصػػػػػػوات وتخػػػػػػيٍت  يػػػػػػر 
 (06ك  0996؛ عثماف لبيب ال  038ك  0990واقعيػػػػة.)محمود عبد الرحمف ال 
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( ظىر الدلي  التلخيصي ايحصامي المعد وفيه يتـ تلخيص اـوتيـز تذا توفرت  0987وفى عاـ )      
( مػػػػػػػػػػػػػف المجمػػػػػػػػػوعة )أ( 4( التاليػػػػػػػػػػػػة ال عمػػػػػػػػػػػػػػى أف تلمػػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػى اـقػػػػػػػػػ  )06الصفات )( ثمانية مف 8)

( مػػػػػػػػػػف المجمػػػػػػػػػػػوعة )ب( خمػػػ  فػػػي كيفيػػػة التواصػػػ  0وجػػػػػػػػػػػػػود تعاقػػػة كيفيػػػة فػػػي التفاعػػػػػػػػ  اٌجتماعػػػػػػػػػػػي و)
( مػف المجموعػػة )ج( الػن ص الممحػػوظ فػي ذخيػػرة اـنلػطة واٌوتمامػػات 0وفػػى النلػاط التخيمػػي و) المفظػي

 (.023ك 0990)محمود عبدالرحمفال 
( الصادر عف منظمة الصحة العالمية ف د حدد المءلػرات 0993وأما الدلي  الدولي العالر في عاـ )     

ف وجػػدت ٌ التلخيصػػية لمتوحػػد عمػػى النحػػو التػػاليك عػػادة ٌ توجػػد م رحمػػة سػػاب ة مػػف اٌرت ػػا  الطبيعػػي وا 
( سنوات. والطف  التوحدي لديه اخػتٌٍت كيفيػة فػي التفاعػ  اٌجتمػاعي المتبػادؿ تأخػذ  3تتجاوز عمر ) 

لك   ير مناسب لمتمميحات اٌجتماعية والعاطفية. وخمػ  فػي ألعػاب تصػريال الخيػاؿ والت ميػد اٌجتمػاعي 
تػػػوي. وف ػػػد ال ػػػدرة عمػػػى اٌبتكػػػار والخيػػػاؿ فػػػي عمميػػػات التفكيػػػر. وف ػػػداف ومػػػعال المرونػػػة فػػػي التعبيػػػر الم

اٌستجابة العاطفية لمبادرات اآلخريف المفظية و يػر المفظيػة. وصػعوبة اسػتخداـ ايلػارات المصػاحبة التػى 
تسػػاعد فػػي تأكيػػد أو تومػػين التواصػػ  الكٍمػػي. والنمطيػػة المتكػػررة فػػي السػػموؾ واٌوتمامػػات والنلػػاطات. 

صػػػػمب والػػػػروتيف عمػػػػى نطػػػػاؽ واسػػػػ  مػػػػف أوجػػػػه اـدا  اليػػػػومى. وايصػػػػرار عمػػػػى أدا  بعػػػػض اـعمػػػػاؿ والت
الروتينيػػة مػػف خػػٍؿ ط ػػوس خاصػػة ٌ تػػءد  وظيفػػة معينػػة. واٌوتمػػاـ بعناصػػر وظيفيػػة فػػي اـلػػيا  مثػػ  
ال  تحريؾ التحال واـثاث مػف مكانىػا فػي بيػت العاممػة. وكثيػرا مػا يظىػروف ملػكٍت  يػر سػوية مثػ  الفػزع

يػػػذا  الػػػنفس. وصػػػعوبة فػػػي  والخػػػوؼ ال وامػػػطرابات النػػػوـ واـكػػػ  ال ونوبػػػات المػػػزاج العصػػػبيال والعػػػدواف وا 
تطبيػػػػػا المفػػػػػػاويـ النظريػػػػػة وفػػػػػػي اتخػػػػػاذ ال ػػػػػػرار فػػػػػي العمػػػػػػ  حتػػػػػى تذا كانػػػػػػت المىػػػػػاـ ت ػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػػار 

 (.604ك 0990تمكانياتىـ)أحمد عكالةال 
(ك 0994لي  التلػػػخيص ايحصػػػامي الرابػػػ  لٍمػػػطرابات الع ميػػػة )وأخيػػػرا جػػػا ت الصػػػورة الرابعػػػة لػػػد      

( أعػراض أو أكثػر مػف مجمػوع  6حيث ألارت المحكػات التلخيصػية لمتوحػد تلػى مػرورة وجػود انطبػاؽ ) 
اـعػػػػػراض الثٍثػػػػػة ) أ ( ال ) ب ( ال ) ج ( عمػػػػػى اـقػػػػػ  عرمػػػػػيف مػػػػػف المجموعػػػػػة ) أ ( وعرمػػػػػيف مػػػػػف 

  ) ج (. المجموعة ) ب ( وعرميف مف المجموعة
خمػ  وامػن فػي اسػتخداـ خم  كيفي فػي التفاعػ  اٌجتمػاعي كمػا يبػدو فػي اثنتػاف عمػى اـقػ  ممػا يمػىك -أ

العديد مف السموكيات  ير المفظية مث  نظرات العيف وتعبير الوجه ووم  الجسـ ومٍمن الوجه في تنظيـ 
النمػػػػوال ن ػػػػص البحػػػػث الػػػػذاتي التفاعػػػػ  اٌجتمػػػػاعيال الفلػػػػ  فػػػػي تنميػػػػة عٍقػػػػات بالرفػػػػاؽ مناسػػػػبة لمسػػػػتو  

 لمملاركة في اـنلطة واينجازات م  اآلخريفال ن ص التبادؿ اٌجتماعي أو العاطفي.
التػػأخر فػػي نمػػو المتػػة ووػػو  يػػر خمػػ  كيفػػى فػػي التواصػػ  كمػػا يظىػػر فػػي واحػػدة عمػػى اـقػػ  ممػػا يمػػىك -ب

ت بديمة لمتواص  مث  تعبيرات الوجه أو اييما اتال اسػتخداـ المتػة بلػك  تكػراري نمطػى  مصحوب بمحاٌو
أو اسػػتخداـ لتػػة خاصػػةال خمػػ  فػػي اسػػتمرار الحػػديث مػػ  اآلخػػريف فػػي حالػػة وجػػود بعػػض الكممػػاتال ن ػػص 

 . المعب التم امي مف تمثي  اـدوار اٌجتماعية المناسبة لسػػف الطفػػػػػػػ 
واحػدة عمػى اـقػ  أنماط سموكية أسموبية محدودة ومتكػررة ومػيا اٌوتمامػات واـنلػطة كمػا يبػدو فػي -ج

اٌنلػػتاؿ الػػدامـ بواحػػد أو أكثػػر مػػف اـنمػػاط اـسػػموبية المحػػددة ٌوتمامػػات  يػػر سػػوية أمػػا فػػي  ممػػا يمػػىك
لػػػدتىا أو توجىىػػػاال التمسػػػؾ  يػػػر المػػػرف بط ػػػوس معينػػػة  يػػػر وظيفيػػػةال سػػػموؾ حركػػػي متكػػػرر مثػػػ  رفرفػػػة 

ويظىػر وػذا اٌمػطراب  مومػوعات.الذراعيف أو حركة مركبة بكػ  الجسػـال اٌنلػتاؿ الثابػت بػأجزا  مػف ال
التفاعػ  اٌجتمػاعيال  قب  العاـ الثالث عمى لك  تأخر أو لذوذ في واحد عمى اـق  مف المظاور التاليػةك

 استخداـ المتة في التواص  اٌجتماعيال المعب الرمزي أو المحاكاة.
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 اريق العمل اصكمينيكس ودور كل منيم اس التشخيص: -5
 طب والسمع وا عصاب والوراثة:أوً : طبيب المغة والتخا

يكػػوف أخصػػامي التخاطػػب واحػػد مػػف فريػػا العمػػ  المىمػػيف لت يػػيـ عمػػر الطفػػ  المتػػوي وذلػػؾ فػػي مػػو      
المٍحظة المبالػرة لمطفػ  ف نػهك يٍحػ  وي ػيـ ايلػاراتال اييمػا ات وتعبيػرات الوجػهال يحػدد المتػةال ويمػػػػ  

ػػ  المىػػػػػػارات المتويػػػػػة. ويحدد طبيب السم  ما تذا كػاف الطفػ  يسػم  أو ٌال ن طػػػػة البػػػػداية فػػػي تعميػػػـ الطفػػ
ويبػػدأ طبيػػب السػػم  باختبػػار السػػم  )لم يػػاس السػػم  لممجػػاؿ الصػػوتي( ويبنػػى عمػػى أف الطفػػ  يظػػ  يسػػم  
حينمػػا يومػػ  لػػه ميكرفػػوف فػػػي لذانػػه طػػواؿ فتػػرة اسػػتي اظهال لتنبيىػػػه نحػػو مصػػدر أي صػػوتال وتػػـ ومػػػ  

جديػػد ووػػو )اختبػػار وظيفػػة الع ػػ  مبالػػرة( مػػف خػػٍؿ اسػػتجابة الع ػػ  سػػمعياال ووػػذا اٌختبػػار ي ػػيس  أسػػموب
وظيفػػة العصػػب السػػمعي عنػػد الطفػػ  ولكػػف ونػػاؾ بػػدي  ثالػػث ووػػو يتطمػػب مػػف الطفػػ  الثبػػات واٌسػػتجابة 

ثانيػػػة. ويختبػػػر طبيػػػب اـعصػػػاب النلػػػاط  32-02السػػػمعية مػػػف خػػػٍؿ ميكرفػػػوف يومػػػ  فػػػي أذنػػػه لمػػػدة 
كىربي بالذوف ويختبر وياكػ  المػة. وطبيػب الوراثػة في ػـو بتفسػير عمػ  الدراسػات الكروموزوميػة والبحػث ال

عف اـخطا  الميٍدية لعام  اـيضال والتي قد تكػوف سػبباي فػي وجػود أعػراض عديػدة عنػد الطفػ  التوحػدي 
ـ اسػػتخدامىـ كمستلػػاريف وعػػادة ٌ يكػػوف أطبػػا  اـعصػػاب والوراثػػة جػػز ا مبالػػرا فػػي فريػػا الت يػػيـ ولكػػف يػػت

خاصػيف يكممػػوف بعػػض البيانػػات الىامػة عػػف الطفػػ  التوحػػديال ويتبػػادلوف الحػديث مػػ  بػػاقي أعمػػا  الفريػػا 
 .(Siegl, 1996 : 88-90)لوم  أسس تلخيصية وعٍجية

 ثانيًا: الطبيب النفسس ودوره اس التشخيص:
لػػػخيص فيجػػػب عمػػػى الطبيػػػب معرفػػػة تف المىمػػػة الرميسػػػية لمطبيػػػب عمومػػػا وػػػي التأكػػػد مػػػف سػػػٍمة الت    

التارية المرمى لمطف  وسموكه منذ البداية ومد  مطاب ػة نمػف سػموكه مػ  توحػد الطفػ  المبكػر ثػـ يممػى 
في التح ا مما تذا كاف الطف  مصابا بأي نوع مف اٌمػطرابات التػي لخصػت خطػأ عمػى أنىػا امػطراب 

الرميسػػي فػػي التلػػخيص ـنػػه ي ػػـو باٌتصػػاؿ "التوحديػػة"ال والطبيػػب النفسػػي يكػػوف وػػو المعػػالج اـساسػػي و 
بباقي فريا العم  وذلؾ بجم  ك  البيانات والمعمومػات المطموبػة لمتلػخيص بمٍحظػة الطفػ  وت يػيـ ذكػا  

 (.79ك  0994الطف  وأيما يطبا عميه الكثير مف اٌختبارات التي تفيد في التلخيص)لورناوينجال 
 ثالثًا: الحوار مع الوالدين والمدرسين:

تف تقامة الحوار المتكام  والصرين عندما ينتبه الوالداف تلى أف طفمىما معػاؽ و يػر طبيعػي مػف لػانه     
أف يرسػة انطباعػا ايجابيػػا فػي ردود أفعالىمػاال واتجاوىمػػا نحػو ملػػكمة طفمىمػا فػي المسػػت ب ال فمعظػـ اآلبػػا  

لمػػػدرؾ لىمػػػور ٌ يكتفػػػى يفمػػػموف أف يعرفػػػوا اسػػػـ اٌمػػػطراب الػػػذ  يعػػػانى منػػػه طفمىػػػـال ولكػػػف الطبيػػػب ا
ب عطامىـ ما ير بوف به ف ف ب  يلرح لىما عممية كوف ابنىما معاقاال ووذا التحمي  المفص  وػو أمػر  ايػة 
ف تعاقػػة الطفػػ  مسػتمرة معػػه مػػد  الحيػاة لكنىمػػا كوالػػديف يسػتطيعاف تح يػػا مجىػػود  فػي ايفػػادة لموالػديفال وا 

والمػػدرس عمػػو واحػػد فػػي الفريػػا الػػذ  يىػػتـ ويعنػػى  عظػػيـ لمسػػاعدة ابنىمػػا حػػيف يبػػد بالصػػورة الصػػحيحةال
بمساعدة الطف  التوحدي فعميه أف يعمػ  ويتعػاوف مػ  اـطبػا  واـخصػامييف النفسػييف كمخػتص فػي مجػاؿ 
ف  التوحػػد ولكػػف مػػ  اٌسػػتعداد ٌسػػتخداـ المعمومػػات والملػػاورات الم دمػػة مػػف قبػػ  المختصػػيف اآلخػػريفال وا 

قدر مف السموؾ اٌجتماعي المع وؿ واف يستطي  اٌعتماد عمػى نفسػه  مىمة المدرسة أف يكوف لد  الطف 
في المأك ال والممبسال وأف يستطي   س  يدن ال وأف يظ  نظيفا ٌو يبم  مٍبسه خٍؿ النىار  ولكنىا  البا 
ية ما يتوجب عميىا البد  بتعميمه تمؾ المبادا والمىارات اـوليػةال وحينمػا يػتـ تت ػاف تمػؾ السػموكيات اـساسػ

فاف المدرسة ستنت   تلى تدريب الطف  عمى مىارات أخر ال ويجػب أف تػتٍ ـ منػاوج التػدريس مػ  تعاقػات 
 .(85 - 82ك  0994)لورناوينج ال اـطفاؿال واف يتـ استخداـ ت نيات حديثة
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 التشخيص الفارق صعاقة التوحد:-4
تلى تلابه السموؾ المرتبف بالتوحػد  أف معظـ الباحثيف المىتميف بتلخيص تعاقة التوحد يليروف دامما     

مػػػ  أعػػػراض تعاقػػػات أخػػػر  عديػػػدة مثػػػ  التخمػػػال الع مػػػيال فصػػػاـ الطفولػػػةال امػػػطرابات التواصػػػ ال ايعاقػػػة 
السمعيةال صعوبات التعمـال الذواف. ولكى نص  تلػى تلػخيص دقيػا يعاقػة التوحػد ٌبػد مػف التعػرؼ عمػى 

 مصاحبة لهكأوـ الفروؽ الجوورية بيف التوحد وتمؾ ايعاقات ال
 التوحد والتخمال العقمس: -أو 
(؛ 0223(؛ عبػػد المجيػػد منصػػور )0220(؛ عػػادؿ عبػػد س )0220ل ػػد اتفػػا كػػٍ مػػف عثمػػاف لبيػػب )     

( عمػػى بعػػض المءلػػرات التػػي تسػػى  عمميػػة التلػػخيص الفػػارقىال والتمييػػز بػػيف  0224عبػػد الػػرحمف سػػيد )
تسجيمىا مف تجػارب المٍحظػة المومػوعية الم ننػة لًعػاقتيف تعاقة التوحد وا عاقة التخمال الع مي والتي تـ 

ووىك يتميز طف  التخمال الع مي بنزعته تلػى الت ػرب واٌرتبػاط بوالديػه والتواصػ  معىمػا ومػ  الكبػار و يػرن 
مػػف اـطفػػاؿ اـقػػرافال ووػػى سػػمة اجتماعيػػة  امبػػة تمامػػا فػػي حالػػة طفػػ  التوحػػدال أف طفػػ  التخمػػال الع مػػي 

حصػػيمة لتويػػةال  وأف يكتسػػب نمػػوا فػػي المتػػةال ولػػو أنػػه قػػد يتػػأخر فػػي بنامىػػا تلػػى حػػد مػػاال يسػػتطي  أف يبنػػى 
ولكنػػه يسػػتخدـ ال ميػػ  منىػػا مبكػػرا فػػي التواصػػ  مػػ  أفػػراد أسػػرته وأقرانػػه؛ بينمػػا الطفػػ  التوحػػدي  البػػاي نمػػون 

ادر أف المتػػػوي متوقػػػال أو محػػػدود لمتايػػػةال  وحتػػػى تذا وجػػػدت لديػػػه حصػػػيمة قميمػػػة مػػػف المفػػػردات فمػػػف النػػػ
ذا حػػدث وتكمػػـ فػػاف  يسػػتخدمىا فػػي التواصػػ ال ومػػف ونػػا يػػأتي قصػػور تػػدارؾ التعبيػػر المتػػوي أو اسػػت بالهال وا 
كٍمػه يكػػوف ممػطربا وخاليػػا مػف النتمػػات الصػػوتية التعبيريػة التػػي تمػفى عمػػى الكممػات معػػانى تمػػافيةال 

لتوحد الػذ  يعيػد نطػا أخػر طف  التخمال الع مي ٌ يعانى مف ملكمة رج  الصد  التي يعانى منىا طف  ا
كممػػة أو كممتػػػيف مػػػف أي سػػػءاؿ أو كػػػٍـ يوجػػػه تليػػػهال طفػػ  التخمػػػال الع مػػػي ٌ يسػػػتثيرن التتييػػػر فػػػي عاداتػػػه 
اليومية في ممبسه ومأكمه أو لعبه أو أثاث  رفته ٌو يندف  في ثورات  مب)مث  طرؽ رأسه في الحامف ( 

يذا  ذاته أو اآلخريف بعكس ما يحدث لمطف  الذ  يعانى مف التوحدال طف  التخمال الع مػي ٌ يعػانى مػف  وا 
قصور في استعماؿ الممامر بعكس ما يفعمه طف  التوحد الذ  يخمف مثٍ بيف "أنا" و"أنػت" فيسػتعم  كػٍ 
منىما مكاف اآلخر وكذلؾ بالنسبة تلى  يروا مف الممامرال وطف  التخمال الع مي أسى  مراسا في التعام  

بػػرامج التأويػػ  مػػف طفػػ  التوحػػد الػػذ  يحتػػاج تلػػى جىػػود فام ػػة وصػػبر وجمػػد فػػي  معػػه وتدريبػػه وفػػى تنفيػػذ
 التعام  معه أو تدريبه.

 التوحد و اصام الطفولة : -ثانياُ 
كػػاف يعت ػػد قػػديماي أف ونػػاؾ تلػػابه بػػيف التوحػػد والفصػػاـ ال ولكػػف مػػ  تجػػرا  العديػػد مػػف الدراسػػات مثػػ       
( تبػػيف أف ونػػاؾ 0224(؛ جمػػاؿ تركػػى )0220ف سػػيد )(؛ عبػػد الػػرحم0220عبػػد الػػرحيـ بخيػػت ) دراسػػة

فروقاي تتمث  فيك الطف  التوحدي  ير قادر عمى اسػتخداـ الرمػوز م ارنػة بالفصػاميال مػعال النمػو المتػوي 
عامة لد  التوحدي أكثر مف الفصاميال معال النمو اٌجتماعي عامة لد  التوحدي أكثر مف الفصػاميال 

توحػدي أكثػر مػف الفصػاميال عػدـ وجػود وػٍوس لػد  التوحػدي  بينمػا معال النمو اٌنفعالي عامػة لػد  ال
يكثػػر وجودوػػا لػػد  الفصػػاميال ويبػػدأ ظىػػور التوحػػد قبػػ  سػػف عػػاميف و نصػػال بينمػػا الفصػػاـ يبػػدأ بعػػد وػػذا 
السػف فالفصػاـ يبػدأ فػي عمػر متػأخر مػف الطفولػػة أو مػ  بدايػة المراو ػة.  وتػذكر ايمػاي دراسػة محمػود عبػػد 

( أف ايصػػابة بالفصػػاـ نػػادرا مػػا تحػػدث فػػي الطفولػػة بينمػػا المصػػابيف بالتوحػػد قػػد 025ك  0990الػػرحمف )
يكوف لديىـ عديد مف اـعراض السالبة لممرحمة المتب ية مػف الفصػاـ مثػ ك العزلػة اٌجتماعيػةال اٌنسػحابال  

 اؿ.السموؾ مفرط الترابةال والوجداف المتبمد  ير المناسب و رابة المتة ال واآللية المتكررة لىفع
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 التوحد وا ضطرابات الذىانية: -ثالثاً 
( بعػػض اٌختٍفػػات بػػيف اٌمػػطرابيف الػػػذوانى 0225ماجػػد السػػػيد ) ؛(0222أومػػن لػػاكر عطيػػة )

تػػدوور وامػػن وامػػطراب فػػي اٌنتبػػان لػػد  التوحػػدي م ارنػػة بالػػذوانىال ن ػػص التواصػػ  والتوحػػدي فمنىػػاك 
نلػاط حركػي مفػرط لػد  التوحػدي م ارنػة بالػذوانىال  المفظي و ير المفظػي لػد  التوحػدي م ارنػة بالػذوانىال

( بينما تتساو  لد  الجنسيف في الذواف)الفصاـ(ال وجود 4ك  0نسبة ايعاقة بيف الذكور أكثر مف ايناث )
وٍوس لد  الذوانىال ظىور بعض أعراض التخمال الع مي لػد  الطفػ  التوحػديال والطفػ  التوحػدي يعػانى 

 عالي بينما لد  الذوانى ما وو تٌ امطراب ع مي.مف امطراب نمامي وسموكي وانف

 التوحد وصعوبات التعمم: -رابعاً 
تلػى وجػود انخفػاض داؿ وامػن لػد  الطفػ  التوحػدي عػف الطفػ   Johnson (1992) ل ػد توصػ       

تػػػدوور حػػػدة السػػػم  والبصػػػرال اٌسػػػتجابات الػػػذي يعػػػانى مػػػف صػػػعوبة فػػػي الػػػتعمـ فػػػي الخصػػػامص التاليػػػةك 
 دا  المتوالعزلة اٌجتماعية وصعوبة تكويف عٍقات اجتماعية.الحركيةال اـ
 التوحد واصعاقة السمعية: -خامساً 
قد يظىر عدـ اوتماـ انت امي بالمتة المنطوقة في مرحمة مبكرة فاف الطف  التوحدي قد يظىر  البا أنه     

بػػػد الػػػرحمف سػػػيد (؛ ع0996(؛ عثمػػػاف لبيػػػب )05ك  0990أصػػػـال واتفػػػػا كػػػ  مػػػف سػػػميرة عبػػػد المطيػػػال )
 ( عمى تومين أوـ الفروؽ بيف التوحد وايعاقة السػمعية عمػى النحػو التػاليك0225(؛ دمحم أحمد )0222)

معػػدٌت الػػذكا  فػػي حػػاٌت ايصػػابة بايعاقػػة السػػمعية أعمػػى مػػف نظيرتىػػا فػػي حػػاٌت التوحػػد. وحػػاٌت 
ت التوحػد وحػاٌت ايعاقػة السػمعية ايعاقة السمعية لىا ال درة عمى تكويف عٍقات اجتماعية بعكس حاٌ

تسػػتطي  تح يػػا تواصػػ   يػػر لفظػػي مػػ  اآلخػػريف أفمػػ  مػػف حػػاٌت التوحػػد. وسػػىولة فػػي تلػػخيص ذو  
ايعاقة السمعية بالفحص الطبي ـجىزة السم  والكٍـ بينما توجد صعوبة في تلخيص التوحد نظرا لعدـ 

 واص  لفظي بينما ٌ يستطي  اـصـ. وجود أدوات م ننة لىذا الترضال ويمكف لمتوحدي تح يا ت

 التوحد واضطرابات التواصل: -سادساً 
( تلػى تمكانيػة التمييػز بػيف اـطفػاؿ ذو  امػطرابات التواصػ  76ك  0220تلير أمػاؿ عبػد السػمي  )     

والتوحدييف حيث يبد  أطفاؿ الفمػة اـولػى تواصػٍ باييمػا ات ال وتعبيػرات الوجػه لمتعػويض عػف ملػكٍت 
ـ ال بينمػػا اـطفػػاؿ التوحػػدييف ٌ يظىػػروف تعبيػػرات انفعاليػػة مناسػػبة. وكمػػا أومػػن عبػػد الػػرحمف سػػيد الكػػٍ
ال وامطرابات التواص  عمى النحو التالي كالعجز عف اسػتخداـ 78ك  0222) ( بعض الفروؽ بيف اـوتيـز

المتػة اـساسػية  المتة كادان لمتواصػ  لػد  الطفػ  التوحػديال بينمػا يػتعمـ ممػطرب التواصػ  معػانى ومفػاويـ
لمحاولػػػة التواصػػػ  مػػػ  اآلخػػػريفال يظىػػػر الطفػػػ  التوحػػػدي تعبيػػػرات انفعاليػػػة مناسػػػبة أو وسػػػام   يػػػر لفظيػػػة 
مصػػاحبة ال بينمػػا الممػػطرب تواصػػمياي فػػي التواصػػ  يمكػػف أف يح ػػا التواصػػ  باييمػػا ات وتعبيػػرات الوجػػه 

التوحػدي يظىػر تعػادة الكػٍـ المتػأخر مػف تعويماي عف ملكمة الكٍـال كٍوما يمكنىما تعادة الكٍـ تٌ أف 
 الجم  والعبارات بعكس الطف  الممطرب تواصميا.

مما سبا أف تلخيص التوحد مف أكثر العمميات صعوبة وتع يدا ـنىا تتطمب تعاوف فريػا مػف  يتض     
ر اـطبػػػا  واـخصػػػامييف النفسػػػييف واٌجتمػػػاعييفال وأخصػػػامي التخاطػػػبال وذلػػػؾ ـف أعػػػراض التوحػػػد تظىػػػ

بػػػدرجات متفاوتػػػةال وأيمػػػا تتلػػػابه مػػػ  امػػػطرابات نماميػػػة أخػػػر . وبػػػذلؾ يجػػػب أف يػػػتـ التلػػػخيص بطري ػػػة 
مومػػػػوعية دقي ػػػػةال ونٍحػػػػ  أنػػػػه فػػػػي السػػػػنوات اـخيػػػػرة حػػػػدث تزايػػػػد فػػػػي المحكػػػػات واـدوات التلخيصػػػػية 

 التصػنيال الػدولي العالػر لىمػراض الصػادر ((ICD – 10,1999 ٌمػطراب التوحػد ال كػاف مػف أومىػاك
( الػدلي  التلخيصػي وايحصػامي الرابػ  لٍمػطرابات  DSM IV,2000عػف منظمػة الصػحة العالميػة و)

الع ميػػػة وومػػػا مػػػف المعػػػايير التلخيصػػػية المىمػػػة فػػػي امػػػطراب التوحػػػد وعػػػف طري ىمػػػا يػػػتـ تحديػػػد سػػػمات 
 امطراب التوحد بدقة وموموعية.
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مـن اسـتجابات التواصـل لـدى أطفـال : ا سـاليب العَجيـة وبعـض البـرامج التـس تحسـن المحور الخامس
 التوحد:

تعددت اٌتجاوات العٍجيػة التػي ت ػدـ لمطفػ  التوحػدي ولكػف ونػاؾ تجمػاع عمػى التػدخ  المبكػر فػي       
ونظػػراي لعػػدـ وجػػود اتفػػاؽ عمػػى أسػػباب  سػػنوات فأقػػ  لظىػػور تحسػػف وامػػن فػػي الجوانػػب النماميػػة. 4عمػػر 

نمػا تىػتـ بالظػاورة ذاتىػا. وثبػت مػف الخبػرات حدوث التوحد ف ف وػذن اـسػاليب ٌ تزعيػر ا  وتمامػا لىسػباب وا 
وسػػوؼ يػػتـ تنػػاوؿ لػػرح مبسػػف لكػػ  العمميػػة السػػاب ة نجػػاح بعػػض اٌسػػاليب فػػي عػػٍج امػػطراب التوحػػد. 

 -أسموب مف وذن اـساليب العٍجية التي تستخدـ م  التوحدييفال التي تتمث  فيك

 العَج المعراس والعَج السموكس: (4)

ال العديػػد مػػف الدراسػػات فاعميػػة التػػدخٍت المختمفػػة لخفػػض ال صػػور العػػاـ لمتوحػػد ومعظػػـ وػػذن تصػػ      
الدراسات ركزت عمى الطرؽ السموكية فيما يسمى بتحمي  السموكي التطبي يال وتعػد بػرامج التػدخ  السػموكي 

الوامػحة التػي وي اـكثر ليوعاي واستخداماي في العالـ حيػث تركػز البػرامج السػموكية عمػى جوانػب ال صػور 
تحػػػدث نتيجػػػة امػػػطراب التوحػػػدال وت ػػػوـ البػػػرامج عمػػػى فكػػػرة  تعػػػدي  السػػػموؾ المبنيػػػة عمػػػى مكافػػػأة السػػػموؾ 
المطمػػػوب بلػػػك  منػػػتظـ مػػػ  تجاوػػػ  مظػػػاور السػػػموؾ اـخػػػر   يػػػر المناسػػػبة كميػػػاي. وتكمػػػف أوميػػػة أسػػػاليب 

لمىنيػيف ويطب ونىػا بلػك  سػميـ التدخ  السموكي فيك أنىا مبنية عمى مبادا يمكف أف يتعممىا الناس  ير ا
ٍيال ويمكػف قيػاس تأثيروػا بلػك  عممػي وامػن دوف تػأثير بالعوامػ   بعد تدريب وا عداد ٌ يستترقاف وقتاي طوي
اللخصػػية التػػي  البػػاي مػػا تتػػدخ  فػػي نتػػامج ال يػػاس. وونػػاؾ العديػػد مػػف البػػرامج التدريبيػػة التػػي يػػتـ ت ػػديمىا 

ريب وٌء  اـطفاؿال ورعػايتىـ مثػ  ت ػديـ بػرامج لتحسػيف اسػتجابات لىطفاؿ التوحدييف في سبي  تأوي  وتد
التواصػػ  لتح يػػا اٌسػػت ٍليةال و البيػػه البػػرامج التػػي يػػتـ ت ػػديمىا لىطفػػاؿ التوحػػدييف تعتمػػد عمػػى أسػػاليب 
ع مية معرفة ومف ثـ يتـ تحسيف مستو  اٌستجابة لممثيرات الحسية مف خػٍؿ اٌنتبػان وايدراؾال والتفكيػرال 

عتبػػر وػػذن الطػػرؽ أفمػػ  الطػػرؽ التػػي أثبتػػت فعاليػػة كبيػػرة فػػي التعامػػ  مػػ  اـطفػػاؿ التوحػػدييف ومحاولػػة وت
( بدراسػػة فعاليػػة اسػػتخداـ برنػػامج عٍجػػي معرفػػي 55ك  0220وقامػػت ناديػػة تبػػراويـ ) تػػأويمىـ وعٍجىػػـ.

التػي اسػتىدفت اسػتثارة سموكي في تنمية اٌنفعاٌت والعواطال لد  اـطفاؿ المصابيف بالتوحدية ولبػامىـال و 
انفعاٌت وعواطال الطف ال وكذلؾ الوالديف في محاولة لمساعدة الطف  لمخروج مػف عزلتػه واختػراؽ الحػاجز 
الموجػػػػود بينػػػػه وبػػػػيف المحيطػػػػيف بػػػػه. وقػػػػد بينػػػػت نتامجىػػػػا حػػػػدوث انخفػػػػاض ممحػػػػوظ فػػػػي العزلػػػػة العاطفيػػػػة 

( تلػى 07ك  0226وودفت دراسة حساـ أحمػد ) واٌنفعاٌت السمبية وتفاعٍي أفم  بيف الوالديف وطفميىما.
الجانػػب اٌوؿ  -استكلػػاؼ الجوانػػب والمظػػاور المميػػزة لمتوحػػدال وأنلػػا  قاممػػة ـطفػػاؿ التوحػػد تلػػم  عمػػىك

سػموكي ويحتػػوي عمػػى أبعػػاد وػي كالسػػموؾ النمطػػي المتكػػررال الميػ  لمعػػدواف والتخريػػبال العزلػػة واٌنسػػحابال 
يةال واٌمػػطراب اٌجتمػػاعيال والجانػػب الثػػاني تربػػوي ويتمػػمف اـبعػػاد والنلػػاط الزامػػدال المىػػارات اٌسػػت ٍل

 التاليةك معال اٌنتبانال البعد المعرفي وايدراكيال المىارات اٌكاديميةال مىارات التواص .



 اإلطار النظري والدارسات السابقة وفروض البحث                                                                          الفصل الثاني        
 

31 
 

 -العَج المعراس: (أ )
ـسبػػػػػػػاب تعػػػػػز  تلػػػى تػػر  النظريػػػػة المعرفيػػػػػة أف اـطفػػػاؿ التوحدييػػػػػػف وػػػػػـ انت اميػػػػػوف فػػػػػػي انتباوىػػػػػـ       

عيػػػػػب تدراكػػػػػيال فىػػػػػـ ٌ يسػػػػػتطيعوف اٌسػػػػػتجابة لمثيػػػػػر واحػػػػػد ف ػػػػػف فػػػػػي وقػػػػػت واحػػػػػد بصػػػػػرياي أو لمسػػػػػياي أو 
لمحػة  Bryson  & et al. (2004. وقػدمت دراسػة )(007 – 006ك  0224 يروػا)تبراويـ عبػد سال 

ك  مجموعػػة مػػف اٌمػػطرابات عامػػة عػػف اٌنتبػػان اٌنت ػػامي عمػػى أطفػػاؿ التوحػػدال و وجػػدت أف التوحػػد يلػػ
النماميػػػة ذات اٌخػػػتٍؼ فػػػي اللػػػدة واٌنتلػػػارال والتػػػي تػػػدف  تلػػػى الجىػػػود الملػػػتركة التػػػي تسػػػتىدؼ تحسػػػيف 

دراسػػػػػة  . وألػػػػػػػػػػػػػارتالفىػػػػػػػػػػػػػػػـال ومعالجػػػػػػػػػػػػة العػديػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػف اـفػػػػػػػػػػػػراد ذات امطػػػػػػػػػػػػػػراب التػػػوحػػػػػػػػػػػػػد و يػػػػػػػػػػروػػػػػػػػػػـ
Taylor & Hoch (2008)  تلػػػػػػى تعميػػػػػػـ اـطفػػػػػػاؿ الػػػذيػػػف يعػػػانػػػػػوف مػػػػف مػػػػػرض التوحػدال والتم ػيف والػرد

عمػػى البػػرامج الم دمػػة ـجػػ  اٌنتبػػان الملػػترؾ وذلػػؾ مػػف خػػٍؿ النظػػر تلػػى اتجػػان اللػػي  الػػذي يلػػير تليػػه 
ػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػا تكػػػػػػويػػػػػػػػػػػػػػف تعميػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػوؿ اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي . واومحػػػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػػػة اللخػػػػػػػػػػػػػػػػص البػػػػالػػػػػػػػػػػػػاال عػػػػػ

Clifford & Dissanayake (2008)  تلػى تح يػا التنميػة فػي وقػت مبكػر مػف اٌنتبػان الملػترؾ والتػي
( تلػػى 372ك  0202مػػرون عبػػد الحفػػي  ) تػػءثر عمػػى اتصػػاؿ العػػيف خػػٍؿ السػػنتيف اـولػػىال ووػػدفت دراسػػة

 التعرؼ عمي مد  فاعمية برنامج عٍجي قامـ عمى العٍج بالتكام  الحسي والتواص  الميسر.
 -:العَج السموكس (ة )
( تلػػػى أف العػػػٍج السػػػموكي يعتمػػػد عمػػػى فنيػػػة تدارة 333ك  0990تلػػػير دراسػػػة عمػػػر بػػػف الخطػػػاب )     

الم بولػة ال والت ميػ  مػف اـفعػاؿ التكراريػة النمطيػةال و يروػا مػف السموؾ وذلؾ لمتخمص مف السػموكيات  يػر 
ألكاؿ السموؾ التواف يال وكػذلؾ التلػريف ايجرامػي الػذ  يفيػد فػي عػٍج اـطفػاؿ التوحػدييف ال ويعػد الثػواب 
والع اب مبدأي رميسياي في وذن الفنية م  ودؼ تطوير ال وتعزيز السموؾ اييجابيال وت مي  أو استبعاد السموؾ 
السمبى ال ول ػد تبػيف نجػاح العػٍج السػموكي مػ  وػٌء  اـطفػاؿ فػي تلػجي  اكتسػاب المىػارات اٌجتماعيػةال 

( أف  066ك 0994وتػر  دراسػة رممػاف ال ػذافى ) ومىارات التواص ال ورعاية الذاتال والمىارات المعرفية.
ثابػة السػػموؾ الجيػػد أو المطمػوب بلػػك  م نػػتظـ مػ  تجاوػػ  مظػػاور فكػرة تعػػدي  السػػموؾ ت ػوـ عمػػى مكافمػػة وا 

السػػػموؾ اـخػػػر   يػػػر المناسػػػبة تمامػػػاال وذلػػػؾ فػػػي محاولػػػة لمسػػػيطرة عمػػػى السػػػموؾ الفومػػػوي لػػػد  الطفػػػ  
( أف العػػػػٍج السػػػػموكي يىػػػػدؼ تلػػػػى تن ػػػػاص 086ك  0998وكمػػػػا تلػػػػير دراسػػػػة لػػػػويس كامػػػػ  ) التوحػػػػدي.

ودة مثػ  المتػة ومىػارات رعايػة اـعراض السموكيةال واٌرت ا  بالوظامال المختمفة أو المعيفة أو  ير الموج
الػذاتال يتطمػب التػدخ  العٍجػػي فػي معظػـ الحػاٌت عمػػى اـقػ  فػي البدايػة مدرسػػا لكػ  طفػ ال وقػد يتح ػػا 
كسب عٍجي مىـ في المتة وفى المجاٌت المعرفية واٌجتماعية لمسػموؾ مػف خػٍؿ تػدريب دقيػا لموالػديف 

 التركيز عمى الملكٍت الفردية لموالديف. بصورة فردية عمي مفاويـ ومىارات تعدي  السموؾ م 
ٍي مػف عػادؿ عبػدس  )    ( فػي أف المعػززات 0998ب ( ؛ لػويس كامػ  ) - 99ك  0220وتتفا دراسػة كػ

يجػػػب اسػػػتخدامىا عنػػػدما ي ػػػوـ الطفػػػ  باٌسػػػتجابات الصػػػحيحة حتػػػى تكػػػوف بمثابػػػة مكافػػػأة لػػػه عمػػػى تمػػػؾ 
ة الصػػػحيحة ال كمػػػا يجػػػب أف يكػػػوف ونػػػاؾ تنػػػوع فػػػي اٌسػػػتجاباتال واف تعطػػػى لػػػه ع ػػػب قيامػػػه باٌسػػػتجاب

أف تثابػة الطفػ   Dunlap & fox (1999)المعززات فتلم  ك  مف اٌجتماعي والماديال وذكػرت دراسػة 
عمى اٌستجابة الصحيحة وتنوي  المكافذت وتتييروا يجعػ  لمتعزيػز أثػراي طيبػاي فػي سػموؾ الطفػ  التوحػدي ال 

عػػف الع ػػاب لمسػػموكيات  يػػر المٍممػػة التػػي تصػػدر مػػف الطفػػ . وتلػػير كمػػا وجػػد انػػه يجػػب اٌبتعػػاد نىاميػػا 
( تلى فعالية برنامج سموكي لخفض امطراب التواص  البصري لػد  اـطفػاؿ 0200دراسة ايماف اـميف )

 التوحدييف.
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 العــَج النفسـس:  (0)
ت البيمية اٌيجابية أف اٌمطراب ينتج عف الخبرات البيمية  ير السويةال ولذلؾ فتعرض الطف  لمخبرا     

قػػد يخمصػػه مػػف اٌمػػطرابال والعػػٍج الفػػردي لمتوحػػدييف يعمػػ  عمػػى تػػوفير مواقػػال تتسػػـ بالػػدؼ  والرعايػػةال 
(. 442ك 0999حيػػث يػػتعمـ اـطفػػاؿ مبػػادا الىويػػة والتفاعػػ  اٌنسػػاني)عبد العزيػػز السػػيد وزيػػداف أحمػػدال 

ميػػػ  النفسػػػي يلػػػػتم  عمػػػى مػػػػرحمتيفك ( أف العػػػٍج باسػػػػتخداـ التح90ك 0224ويػػػر  عبػػػد الػػػػرحمف سػػػيد ) 
ي ػػـو المعػػالج بتزويػػد الطفػػ  بػػأكبر قػػدر ممكػػف مػػف التػػدعيـال وت ػػديـ ايلػػباعال وتجنػػب ايحبػػاط مػػ  اـولػػىك 

يركػػػػز المعػػػػالج النفسػػػػي عمػػػػى تطػػػػوير المىػػػػارات الثانيػػػػةك الػػػػتفىـ ال والثبػػػػات اٌنفعػػػػالي مػػػػف قشبػػػػ  المعػػػػالج. و 
نفسػييف أخػذت لػك  جمسػات لمطفػ  الممػطرب الػذ  يجػب أف اٌجتماعيةال وأف معظػـ بػرامج المعػالجيف ال

 ي يـال وت دـ له بيمة صحية مف الناحية الع مية.
 العَج باستخدام الحمية الغذائية: (5)

( تلػى أف لخػر مػا توصػ  تليػه العممػا ال واـطبػا ال والكيميػامييف 66ك  0222يلير ياسر بػف محمػود )     
الجمػوتيف والكػازيف ؛ ويعػد الجمػوتيف وػو البػروتيف الموجػود فػي  مف أف اسػتخداـ النظػاـ التػذامي الخػالي مػف

المواد النلوية )ال من واللوفاف واللعير( والكازيف وو البروتيف اـساسي في الحميب وملت اته ال وذلؾ ٌف 
العديػػد مػػف أطفػػاؿ التوحػػد لػػديىـ أمعػػا  ومعػػدة بىػػا خمػػ  أو تمػػال ال ووػػذن اـمعػػا  المرلػػحة تسػػمن لػػبعض 

مىمومة جزميػاي لممػرور مػف خػٍؿ مجػر  الػدـ ال ووػذن البروتينػات المىمػومة جزميػا تكػوف مػادة اـطعمة ال
البيبتيػػػدات التػػػي تكػػػوف لىػػػا تػػػأثيرات تخديريػػػةال وتحػػػدث أمػػػراراي مثػػػ  أي مخػػػدر عػػػاد  ال ووػػػذن المخػػػدرات 

التػػي ألػػارت تلػػى أف اسػػتخداـ  Whiteley (2003:4ذلػػؾ دراسػػة) أومػػحتتسػػتطي  أف تسػػبب التوحػػدال و 
 حمية التذامية الخالية مف الكازيف والجموتيف لىا فامدة في تخفيض أعراض التوحد خاصة السموكية.ال
 العَج الطبس ) الدوائس (: (1)

( بػػػأف العػػػٍج الػػػدوامي يركػػػز عمػػػى أعػػػراض مثػػػ  الحركػػػةال وسػػػرعة 300ك  0225يلػػػير دمحم لػػػوقي )     
نما يركز عمى أعػراض مثػ  العدوانيػة وسػموؾ تيػذا  اٌستثارةال واٌنفجارات المزاجية في الطفولة المبكرة ؛ بي

الذات في الطفولة الوسػطى والمتػأخرةال أمػا فػي المراو ػة والرلػد ف ػد يكػوف اٌكتمػاب. ويػر  لطفػى اللػربينى 
( أف العػػٍج المسػػتخدـ لحػػاٌت التوحػػد محصػػور فػػي اسػػتخداـ بعػػض اـدويػػة النفسػػية مثػػ  03ك  0222)

( و)ف نفموراميف(ال م  تنظيـ بػرامج لمتأويػ  ي ػـو بىػا فريػا عٍجػي بمسػاعدة اـسػرة )والوبيريدوؿ( و)الميثيـو
 % لمتحسف الجزمي.02% لمتحسف الكام  و0لكف النتامج كانت متوامعة ٌ تزيد عمى 

 العَج باستخدام ىرمون السكرتين: (3)
لعػٍج  وو احػد ورمونػات الىمػـ Secrtin( أف استخداـ ورموف 04ك  0222ير  لطفى اللربينى )     

( 002حيث أجػر  بحوثػه عمػى ) Rimlandوذن الحاٌتال وقد توص  تلى وذن النتيجة الطبيب اـمريكي 
%ال كمػا واصػ  البحػث طبيػب لخػر 62مف حاٌت التوحدال كانت نسبة التحسف باسػتخداـ ورمػوف سػكرتيف 

ٍي توحػػديايال مػػنىـ ابػػف الطبيػػب 00الػػذ  عػػالج ) Bradstreetوػػو أت ابنػػه فػػي الػػذ  بػػد Bradstreet( طفػػ
 Shottokالتحسف في أوؿ ح نه بىرموف سكرتيف بصورة ممحوظة. والػارت لػذلؾ دراسػة تجريبيػة قػاـ بىػا 

عمػػػى ورمػػػوف السػػػكرتيف ومػػػد  فاعميتػػػه ال وخصامصػػػه اٌيجابيػػػة عمػػػى مرمػػػى التوحػػػد حيػػػث أف  (1999)
ال ويعػػػزز بعػػػض ورمػػػوف السػػػكرتيف ووػػػو أحػػػد ورمونػػػات الىمػػػـ الػػػذ  يزيػػػ  الجمػػػوتيف فػػػي ال نػػػاة الىمػػػمية 

% مف اآلبا  لعروا بػبعض التتيػرات الجيػدة عمػى أطفػالىـ 02المخاطيات في اـمعا  التميظةال  ووجد أف 
% كانوا  ير متأكػديفال 32% لعروا بتحسينات ذات دٌلة ال 32التوحدييف عند أخذ ح نة مف الىرموفال و

 فا  الحركات النمطية لد  أبنامىـ.% أكدوا انه ليس وناؾ أي تتييرات ال وكثير مف اآلبا  ٌحظوا اخت32



 اإلطار النظري والدارسات السابقة وفروض البحث                                                                          الفصل الثاني        
 

30 
 

 العَج بالحياة اليومية: (6)
في الياباف ووى مف مدارس التربية الخاصة   Hegashi Schoolيتبنى وذا المنىج مدرسة ويجالي      

اـنػدورفينات  في الياباف ال ويركز البرنامج عمػػػػػػػػػى التػػدريػػػػػػب البدني اللػديد الػذي ينػتج عنػػػػػػػػه تطػٍؽ مػػػػػػػػادة
 (Endorphins  التػػي تحكػػػـ ال مػػا وايحبػػػاط تمػػافة تلػػػى برنػػػامج موسػػي ى مكثػػػال بايمػػافة تلػػػي الفػػػف )

والدراما م  السيطرة عمى السموكيات  ير المناسبة ال وذا البرنامج عبارة عف منىج تربوي فريد فػي التعامػ  
والتفاع  مػ  النمػو الطبيعػيال ويمكػنىـ مػف  م  التوحد يعتمد عمى تتاحة الفرصة لىٌء  اـطفاؿ لٍحتكاؾال

بنا  قوة بدنية ال وتثبيت الملاعر والتعبير عف قدراتىـال ويعتمد برنامج العػٍج بالحيػاة اليوميػة عمػى خمسػة 
مبػػادا أساسػػية ويكالتعمػػػػػػـ المػوجػػػػه لممجمػػوعػػػػػةك حيػػػػث يتػػػػػـ التعػػػامػػػػ  مػػ  اـطفػػػػػاؿ التوحدييػػػػػف فػػي فػػصػػػػ  

اسػػي واحػػػػػد مػػػػػ  اـطفػػػػػاؿ العػػادييػػػػػف دوف أف يمثػػػػػ  ذلػػؾ متطػػػػػا عميىػػػػػػـال وتعميػػػػػـ اـنلطػػػػػػة الػػػروتينيػػػػة در 
مػػػػف خػػػٍؿ جداوؿ اـنلطةال ويعتمد البرنامج عمى تدريب اـطفاؿ لٍعتماد عمى أنفسىـ فػي جميػ  لػموف 

ر الىػػػػػادؼال وتمثػػ  التربيػػة الريامػػية دعامػػة أساسػػية فػػي البرنػػامج حيػػاتىـال وت ميػػ  مستػػػػويات النلػػػػػاط  يػػػػػػ
 (.0997حيث أف التمرينات الريامية تءد  تلى الت مي  مف ال ما والمي  العدواني) تسماعي  دمحمال 

( أف التدريب الريامي المكثال يرتبف ب فراز اـندورفيف ووو  60ك  0220ويذكر عمر بف الخطاب )     
 مػا ال يخفػض العدوانيػة والنلػاط الزامػد ال ويلػج  السػموؾ الطبيعػيال  ويزيػد الحمػاس ـدا  ممػاد طبيعػي لم

المىػػاـ ال ويسػػػاعد اـطفػػػاؿ عمػػى النػػػوـ بطري ػػػة أفمػػػ  أثنػػا  الميػػػ  ال وتتمثػػػ  الفامػػدة مػػػف اسػػػتعماؿ أسػػػاليب 
الطفػ  ال متعددة في أف البرامج ال وتوليفة العٍج تصمـ عمى أساس فرد  ال ويءخػذ فػي اٌعتبػار لخصػية 

ومسػػتو  اٌتصػػػاؿ ال ودرجػػة التوحػػػد ال والمىػػػارات التػػي سػػػوؼ يحتاجىػػا عنػػػدما يكبػػػر وينمػػو ليصػػػبن لػػػاباي. 
( تلػػػى فاعميػػػة العػػػٍج بالحيػػػاة اليوميػػػة فػػػي تحسػػػيف حػػػاٌت اـطفػػػاؿ 732ك  0997ويلػػػير تسػػػماعي  دمحم )

ة المظػاور السػموكية اـربعػة الذيف يعانوف مف التوحد ال حيث ح ػا البرنػامج نتػامج تيجابيػة عمػى أبعػاد قاممػ
 اٌتيةك اٌمطرابات اٌنفعالية واٌجتماعيةال وامطرابات في المتة ال واـنماط السموكية النمطية.

 العَج بالموسيقى: (7)
( أف العػػػٍج بالموسػػػي ى 323ك  0990يػػػر  كػػػ  مػػػف عبػػػد العزيػػػز السػػػيد و عبػػػد التفػػػار الػػػدماطى  )    

ـ أخصامي العٍج الطبيعي باستخداـ الموسي ى يحداث تتييػرات يستخدـ لتح يا أوداؼ عٍجية حيث ي و 
( تلػػى أف العػػٍج بالموسػػي ى نػػوع مػػف  48ك  0220مر وبػػة فػػي سػػموؾ الفػػرد. ويلػػير عمػػر بػػف الخطػػاب )

أنػػػواع العػػػٍج الػػػذ  يسػػػتخدـ الموسػػػي ى فػػػي مسػػػاعدة المرمػػػى فػػػي التعامػػػ  اـكثػػػر فاعميػػػة مػػػ  حيػػػاتىـال 
العٍج بالموسػػي ى لػػه أوميػػة خاصػػة مػػ  اـطفػػاؿ التوحػػدييف بسػػبب طبيعػػة والصػػعوبات التػػي تػػواجىىـ ال فػػ

 الموسي ى كمادة  ير لتوية واـنلطة الموسي ية يتـ تصميمىا لمساندة أنلطة الطف ال كما ير  المعالج.
 في دراسة فامدة العٍج بالموسي ى لىطفاؿ التوحدييفك  Myra ( 1999ويذكر )
نمػػى ويطػػور المىػػارات اٌجتماعيػػة اٌنفعاليػػة ايدراكيػػةال التعميميػػػة وايدراؾ اف العػػٍج بالموسػػي ى ي       

الحسىال واـلعاب الموسي ية العٍجية تح ا التفاع  واٌتصاؿ اٌجتمػاعي مػ  اآلخػريفال وألعػاب التصػفيا 
ي والتنػػا  تلػػج  اٌتصػػاؿ بػػالعيف بػػيف الطفػػ  التوحػػدي واآلخػػريفال والمعػػب بالموسػػي ى بجػػوار الطفػػ  التوحػػد

ينمػػػى اٌنتبػػػان لديػػػهال والعػػػٍج بالموسػػػي ى يسػػػاعد عمػػػى تعػػػدي  السػػػموؾ اٌجتمػػػاعي لمطفػػػ  التوحػػػدي مثػػػ  
الجمػػوس عمػػى م عػػد بىػػدو  أو اٌلتػػزاـ بػػالوجود مػػ  مجموعػػة اـطفػػاؿ اآلخػػريف فػػي دامرتػػه مػػثٍال ويسػػاعد 

وسػػف المجموعػػػةال العػػٍج بالموسػػي ى الطفػػ  التوحػػدي عمػػى اللػػػعور وايحسػػاس بنفسػػه ال واللػػعور ب يمتػػه 
تعػػدد البػػرامج وأسػػاليب التػػدخ  العٍجػػيال وذلػػؾ مػػف خػػٍؿ ملػػاركته مػػ  اآلخػػريف فػػي النلػػاط الموسػػي ى و 

فمنىػػاك أسػػاليب التػػدخ  النفسػػيال و أسػػاليب التػػدخ  المعرفػػي والسػػموكيال وأسػػاليب التػػدخ  الطبػػيال وأسػػاليب 
التدخ  العٍجي لىطفاؿ المصابيف بالتوحد  العٍج بالفيتاميناتال وأساليب العٍج بالحمية التذاميةال ويرتبف

بالتلخيص الػدقيا لمطفػ  التوحػدي ومسػتو  أدامػه الػوظيفي والصػعوبات المصػاحبة لمحالػةال وعمػر الطفػ ال 
والمستو  المتوي لػهال والمىػارات اٌجتماعيػة عنػد التلػخيص و يػر ذلػؾ مػف العوامػ  التػي تعػد مػف منبمػات 

 .فعالية التدخ  العٍجي
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 معب:العَج بال (8)
أف اـومية العظمى لعالـ المعب لد  اـطفاؿ تعادؿ أوميته لد  الرالديفال  West 1992)تر  ) 

نه أفمػ  أداة لعمميػات النمػو والػتعمـ معػا ال وأف احتيػاج  ب  أف المعب وو المتة التي تلك  عالـ الطف  ال وا 
رت اميػة التػي تتح ػا لمطفػ  فػي اـطفاؿ لمعب بأنواعه وأدواته وأساليبه يعكس خصػامص النمػو والتتيػرات اٌ

ك  مرحمة مف مراح  نمون ال مف أنواعه مف المعب الفردي والجماعي والتعاوني. ويذكر دمحم بف عبد العزيز 
( توصػػيات بخصػػوص ألعػػاب الطفػػ  التوحػػدي ومنىػػاك يجػػب أف تػػدؿ المعبػػة عمػػى مثيػػرات 004ك  0222)

  وتركيػػز وتثبيػػت بصػػرن. ويحػػب أف تحتػػو  بصػػرية حتػػى تلػػد الطفػػ  التوحػػدي عمػػى التحػػديا فػػي اـمػػوا
المعبة عمى مثيرات سمعية ـنه دامما يعبر وينطا ويىمىـال ويستعم  لسانه. ويحب أف تحتو  المعبة أيما 
عمى مثيػرات ممموسػة ـف الطفػ  التوحػدي عػادة يحػاوؿ مػرب جسػمه أو ومػ  تصػبعه فػي فمػه فٍبػد أف 

لعاب عمى مثيرات تم امية ٌف الطف  التوحدي لديه عػادات تكوف اـلعاب ناعمة. ويجب أف تحتو  وذن اـ
مشب رأسه تلى الخمال.  مث  أحيانا يم  جسمه في وم   ريب أو أحيانا يملى عمى تصب  ال دـ وَي أل

وبػػػػذلؾ يعتبػػػػر المعػػػػب مػػػػادة جيػػػػدة لحػػػػ  بعػػػػض الملػػػػكٍت واٌمػػػػطرابات السػػػػموكية لػػػػد  الطفػػػػ  
لتي تعمػ  عمػى تعػدي  السػموؾ ال ومػف وػذن الدراسػات دراسػة التوحديال ولذلؾ ركزت عميه بعض الدراسات ا

( التػػػي اسػػػتىدفت الكلػػػال عػػػف فعاليػػػة البرنػػػامج الػػػذ  يحتػػػو  عمػػػى ألعػػػاب 98ك  0989عيسػػػى عبػػػد س )
مختمفػػة فػػي عػػٍج اٌمػػطرابات السػػموكية لػػد  اـطفػػاؿ ؛ ف ػػد أظىػػرت النتػػامج فعاليػػة اسػػتخداـ المعػػب فػػي 

( 005ك  0992سػػموؾ العػػدواني واٌنطػػوامي. ودراسػػة عػػزة خميػػ  )حػػدوث انخفػػاض ممحػػوظ فػػي كػػ  مػػف ال
وكاف الىدؼ منىا التح ا مػف تػأثير المعػب عمػى حػ  الملػكٍت لػد  اـطفػاؿ التوحػدييف ال حيػث توصػمت 
النتػػػامج تلػػػى أف المعػػػب ال وطري ػػػة الملػػػاركة ال وطري ػػػة الممارسػػػة تػػػءثر ايجابيػػػا فػػػي حػػػ  ملػػػاك  اـطفػػػاؿ. 

( التػػي وػػدفت تلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر كػػ  مػػف العػػٍج الجمػػاعي 75ك  0990) ودراسػػة صػػبحى عبػػد الفتػػاح
بالمعػػب فػػي تعػػدي  السػػموؾ العػػدواني عنػػد اـطفػػاؿ ال وأثبتػػت النتػػامج فعاليػػة العػػٍج بالمعػػب فػػي الحػػد مػػػف 

( التػػػي وػػػدفت تلػػػى تعػػػدي  الملػػػكٍت 65ك 0990السػػػموؾ العػػػدواني عنػػػد اـطفػػػاؿ. ودراسػػػة سػػػميرة عمػػػى)
طفاؿ مف خٍؿ المعبال وأثبتػت النتػامج فعاليػة المعػب فػي تعػدي  الملػكٍت السػموكية لػد  السموكية لد  اـ

( تلػػػى فعاليػػػة المعػػػب عمػػػى النمػػػو المعرفػػػي لىطفػػػاؿ؛ تذ 002ك 0996اـطفػػػاؿ. ووػػػدفت دراسػػػة دمحم أحمػػػد )
أف  Wolfberg 1999)وتلػير دراسػة ) أومحت النتامج فعالية المعػب فػي زيػادة النمػو المعرفػي لىطفػاؿ.

( يساعد في تنمية مىارات المعب اييىامي ـطفاؿ التوحد IPGاستخداـ نموذج مجموعات المعب التكاممي)
مػػف خػػٍؿ تفػػاعمىـ مػػ  أقػػرانىـ كمػػا أنػػه يكسػػبىـ مىػػارات التفاعػػ  اٌجتمػػاعي مػػف خػػٍؿ محاكػػاة سػػموكيات 

 ػا مػف مػد  فاعميػة اسػتخداـ ( اسػتىدفت التح55ك  0220عبػد الػرازؽ )وأما دراسة خالد  أقرانىـ العادييف.
المعػػب الفػػردي التنافسػػي( فػػي تعػػدي   –المعػػب الجمػػاعي التعػػاوني  –أنػػواع مختمفػػة مػػف المعػػب )المعػػب الحػػر 

امػػطرابات السػػموؾ لػػد  اـطفػػاؿ ف ػػد ألػػارت نتامجىػػا أف أكثػػر أنػػواع المعػػب فاعميػػة فػػي تعػػدي  امػػطرابات 
عي التعػػػاوني ال وأخيػػػرا المعػػػب الفػػػردي التنافسػػػي. السػػػموؾ لػػػد  اـطفػػػاؿ وػػػو المعػػػب الحػػػر ثػػػـ المعػػػب الجمػػػا

( تلػػػى تعػػػداد برنػػػامج بالمعػػػب لخفػػػض حػػػدة بعػػػض اٌمػػػطرابات 342ك  0225ووػػػدفت دراسػػػة دمحم أحمػػػد )
السػػموكية لػػد  الطفػػ  التوحػػدي حيػػث أسػػفرت النتػػامج أف المعػػب لػػأنه فػػي ذلػػؾ لػػاف معظػػـ أسػػاليب العػػٍج 

تلػػى  Jordan (2003)وتلػػير دراسػػة  ىػػا بلػػك  عػػاـ.النفسػػي حيػػث يتنػػاوؿ اللخصػػية ككػػ ال ويػػءثر عمي
( تػػأتي نتيجػػة تػػأخر النمػػو اٌجتماعي/اٌنفعػػالي والنمػػو المعرفػػي ASDsصػػعوبات المعػػب اييىػػامي لػػد  )

لػػديىـ ممػػا يػػءثر بلػػك  كبيػػر عمػػى تفػػاعٍتىـ مػػ  أقػػرانىـال وعمػػى المعػػب العفػػوي لػػديىـال وأف تػػدريبىـ عمػػى 
 ف أثنا  المعب يساعدوـ في التتمب عمى الصعوبات.التفاع  مف خٍؿ اـقراف العاديي
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 العَج باستخدام بعض البرامج التس تحسن من استجابات التواصل لدى أطفال التوحد (9)
ر ـ كثرة اٌتجاوات العٍجية التي تتبنى التدخٍت السموكية المسػتخدمة مػ  اـطفػاؿ التوحػدييف سػوا      

ف ونػػاؾ العديػػد مػػف البػػرامج التػػي تنػػدرج تحػػت التػػدخٍت السػػموكيةال فػػى المنػػزؿ أو المراكػػز العٍجيػػة ال تٌ أ
برنػامج العػٍج بالتكامػ  الحسػيال  ويلػير دمحم ٚ وبرنػامج المتػة بواسػطة الحاسػوبال وتعد أكثر انتلارايال منىاك

 -( تلػػى بعػػض البػػرامج المسػػتخدمة فػػي عػػٍج طفػػ  التوحػػد منىػػاك0227ك05بػػف خمػػال الحسػػيني اللػػمري )
 (. ويمكف تفصي  وذن البرامج كما يميكLovaas(ال وبرنامج )TEACCHوبرنامج ) (الPECSبرنامج )

 TEACCHرَّخٍؾ ٍؼخىـش ٗطؼيٌٞ حىٌحطِ٘ٝٞ ًٗٗٙ اػخقخص حىظ٘حٛو  (أـ )
Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 

ية نورث كارولينػا ويلػتم  البرنػامج عمػى مجموعػة ووذا البرنامج مف تعداد ايريؾ لوبمر وزمٍ      مه في ٌو
مف الجوانب العٍجية المتوية والسموكية ويتـ التعام  م  ك  منىا بلك  فرد  ال كما ي دـ أيماي وذاالبرنامج 

 TEACCH Divisionخػػدمات التلػػخيص والت يػػيـ لحػػاٌت الػػذاتوييف وي ػػدـ المركػػػػػػػػػز ال امػػػػػػػػػػـ عمػػى برنامػػػػػػػػػػج 
فػػػي جامعػػػة نػػػورث كارولينػػػا خػػػدمات استلػػػارية فنيػػػة لىسػػػر والمػػػدارس والمءسسػػػات التػػػي تعمػػػ  فػػػي مجػػػاؿ 

 Structured Learningتوتمامػػا كبيػػراي لمبنػػا  التنظيمػػي لمعمميػػة التعميميػػة  TEACCHالذاتويػػة. ويزعطػػى برنػػامج 
ا ايكثػار مف تستخداـ المثيرات البصػرية الذي يءد  تلػى تنمية مىارات الحيػاة اليومية واٌجتماعية عف طري

التي يتميز بىػا اللػخص الػذاتو . ويعتػػبر أوػـ الوحػدات البناميػة ال ػامـ عميىػا البرنػامج وػي ك تنظػيـ اـنلػطة 
التعميميػػةال وتنظػػػيـ العمػػػ ال وجػػػدوؿ العمػػػ ال واٌسػػػتتٍؿ الػػػوظيفي المتكامػػػ  لموسػػام  التعميميػػػػةال وبػػػالر ـ مػػػف 

فػي العػػػالػػػػـ تٌ أنػػػه مػازاؿ فػي حاجػة تلػى تثبػات فاعميتػػه مػف  TEACCHذي ح  ػه برنامج اٌنتلػار الواس  ال
خٍؿ بحوث ميدانية عمميػة تطبي ية فمـ تجر  المءسسات والمراكز العمميػة م ارنة بيف فاعميػة وػػػذا البرنػػػػامج 

 National Research Council, 2001) والبػػػرامػج العػػػٍجيػػة اـخػػر .)
   Autistic Program Young(                                YAP)  ٗرَّخٍؾ ى٘فخّ (رـ )

ومبتكر  Behavior Analysis Therapyيسمى أحياناي بالعٍج التحميمى السموكي أو تحمي  السموؾ     
ووػػػو أسػػػتاذ الطػػػب النفسػػػي بجامعػػػة لػػػوس  0978فػػػي عػػػاـ  Ivor Lovaasوػػػذا اـسػػػموب العٍجػػػي وػػػو 

جموس ووذا النوع مف التدخ  قامـ عمى النظريةالسموكية واٌستجابة اللرطية بلك  مكثال فيجب أٌ ت   أن
( سػػػاعة فػػػي اـسػػػبوع ولمػػػدة عػػػاميف عمػػػى اـقػػػ ال ويزركػػػز وػػػذا البرنػػػامج عمػػػى تنميػػػة 42مػػػدة العػػػٍج عػػػف )

المىػػػػارات  وأسػػػػتخدـ Matchingمىػػػػارات الت ميػػػػد لػػػػد  الطفػػػػ  وكػػػػذلؾ التػػػػدريب عمػػػػى مىػػػػارات المطاب ػػػػة 
(. وتعتبػػر وػػذن الطري ػػة مكمفػػة جػػداي نظػػراي ٌرتفػػاع تكػػاليال العػػٍج ال lovass,1988 اٌجتماعيػػة والتواصػػ )

كمػا أف كثيػر مػف اـطفػاؿ يػءدوف بلػك  جيػػد فػي المدرسػة أو العيػادة ولكػنىـ ٌ يسػتخدموف المىػارات التػػي 
ث التػي ألػارت تلػى النجػاح الكبيػر الػذي تكتسبووا فيحياتىـ العادية . وبالر ـ مػف ذلػؾ فىنػاؾ بعػض البحػو 

 (waltz,1999 ) ح  ه تستخداـ وذا البرنامج في مناطا كثيرة مف العالـ.
 Sensory Integration Therapyبرنامج العَج بالتكامل الحسس   (أـ )

أف الجىاز العصبي ي ـو بػربف وتكامػ  جميػ  اٌحاسػيس الصػادرة مػف الجسػـال وبالتػالي فػ ف أي خمػ       
انس اـحاسيس مث  حواسك )اللـال السم ال البصرال الممسال التذوؽ( قد يءدي تلى أعراض توحدية. في تج

وي وـ العٍج عمى تحمي  وذن اٌحاسيس ومف ثـ العم  عمى توازنىاال ولكف فػي الح ي ػة لػيس كػ  اـطفػاؿ 
لملػػػكٍت التوحػػػدييف يظىػػػروف اعرامػػػا تػػػدؿ عمػػػى خػػػٍؿ فػػػي التػػػوازف الحسػػػيال وذالػػػؾ ٌيعنػػػي اف تجاوػػػ  ا

الحسػػػية التػػػي يعػػػاني منىػػػا بعػػػض اـطفػػػاؿ التوحػػػدييفال تذ يجػػػب مراعػػػاة ذلػػػؾ أثنػػػا  ومػػػ  برنػػػامج العػػػٍج 
الخػػاص بكػػ  طفػػ . و ػػـ أف العػػٍج بالتكامػػ  الحسػػي يعتبػػر اكثػػر عمميػػة مػػف التػػدريب السػػمعي والتواصػػ  

 (.08ك 0227يال الميسر حيث يمكف بالتاكيد واٌستفادة مف بعض الطرؽ المستخدمة فيه )مجدي فتح
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 Picture Exchange Communication System  (PECS)رَّخٍؾ حٓظويحً حىٍٜ٘ فٜ حىظ٘حٛو  (رـ )

يتبنى وذا البرنامج تستخداـ صور كبدي  عف الكٍـ ولذلؾ فىو مناسػب لملػخص الػذاتو  الػذي يعػانى     
مػ  اللخػػػػص اآلخػػػػػػر مف عجز لتوي حيث يتـ بد  التواص  عف طريا تبػػػػادؿ صور تزمثػ  مػا ير ػب فيػه 

) اـب ال أٌـ ال المػػػدرس ( ال حيػػػت ينبتػػػي عميػػػه ذا اآلخػػػر أف يتجػػػاوب مػػػ  الطفػػػ  و يزسػػػاعدن عمػػػي تنفيػػػذ 
ر باته و يستخدـ الطف  في وذا البرنامج رموزاي أو صوراي وظيفية رمزية في التواص  ) طف  يأك ال يلربال 

 لة (.ا22ي مي حاجتهال ي رأال في سوبر ماركتال يركب سيارة 
ووػػػذا اـسػػػموب يعكػػػس أحػػػد أسػػػاليب التواصػػػ  لىطفػػػاؿ الػػػذاتوييف الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف قصػػػور وسػػػام       

فػػي عػػاـ  Bondy Frostالتواصػػ  المفظػػي و  يػػر المفظػػي و قػػد نلػػأت فكػػرة وػػذا البرنػػامج عػػف طريػػا 
 حيػػػث تبتكػػػر وػػػذا البرنػػػامج الػػػذي ي ػػػوـ عمػػػي تسػػػتخداـ اللػػػخص الػػػذاتوي لصػػػورة لػػػ  ير ػػػب فػػػي 0994

الحصوؿ عميه و ي دـ وذن الصورة لملخص المتواجد أمامه الذي يمبي له ما ير ب . و يزبني وػذا البرنػامج 
عمي مبادا المدرسة السموكية في تطبي اته مث  التعزيز ال التم يف ال التسمسػ  العكسػي ...... و  يروػا . و 

ـ فػي التػػدريب والتعمػيـ داخػػ  عمػي تسػػىي  التواصػ  ف ػػف بػ  أيمػا يزسػػتخد PECSٌ ت تصػر فامػدة برنػػامج 
 برنــامج البــيكس لتبــادل الصــور( تلػػي أف 0222ويلػػير ياسػػر بػػف محمػػود ) (.0223رابيػػة حكػػيـال )الفصػ 

 مراحل   ىس : 6يستخدم  اس 

  The Physical Exchange المرحمة ا ولى : مرحمة التبادل 

وذلؾ مػف خػٍؿ  Spontaneous requestingالىدؼ مف وذن المرحمة اف يتعمـ الطف  الطمب تم اميا      
استخداـ لي  نممف لدة تعما الطف  به )ليبسى ( مثٍ. ون ـو بتدريب الطف  عمي نػزع الصػورة الخاصػة 
به وومعىا في يد المدرب ٌستبدالىا باللي  نفسػهال وفػي وػذن المرحمػة يػتـ مسػاعدة الطفػ  مسػاعدة جسػمية 

ساعدة تدريجيا حتػى يسػتطي  الطفػ  اٌعتمػاد عمػي نفسػه اعتمػادا لم ياـ بعممية اٌستبداؿ م  مراعاة ت مي  الم
 كميا .

 Expanding Spontaneity المرحمة الثانية: تنمية التمقائية 

الىػدؼ مػػف وػذن المرحمػػة تػدريب الطفػػ  عمػي اف يػػذوب تلػى لوحػػة التواصػ  لسػػحب الصػورة التػػي تماثػػ       
 في يدن.  اللي  المر وب ثـ العودة تلى المدرب ليم  الصورة

 Picture Discrimination  المرحمة الثالثة: تمييز الصور

الىدؼ مف وذن المرحمة أف يكوف الطف  قادر عمى تمييز الصورة التي تماث  اللي  المر ػوب مػف بػيف      
  عدد مف الصور الم دمة له عمى لوحة التواص 

  Sentence Structure  المرحمة الرابعة: تكوين الجمل
ىدؼ مف وذن المرحمة أف يكوف الطفػ  قػادر عمػي أف يطمػب اـلػيا  الموجػودة و يػر الموجػودة أمامػه ال     

 مستخدما كممات متعددة .

 Responding to (What do you want)”  ؟ المرحمة الخامسة: التفاعل عند سؤال  "ماذا تريد
ثيػػر مػػف اـلػػيا  بصػػورة تم اميػػة واف الىػػدؼ مػػف وػػذن المرحمػػة أف يكػػوف الطفػػ  قػػػػػػػادر عمػػي أف يطمػػب ك     

 يجيب عمي التساءؿ ماذا تريد غ مستخدما لريف الجممة الخاص به.

 Responsiveand Spontaneous commentingالمرحمة السادسة: التجاوب والردود التمقائية 
 الىدؼ مف وذن المرحمة أف يجيب الطف  عمي ك 

   ماذا تريد ؟       what do you want ?  
    ماذا تري ؟ و       what do you see   ?   
   ماذا تممك ؟و       what do you have  ?  



 اإلطار النظري والدارسات السابقة وفروض البحث                                                                          الفصل الثاني        
 

16 
 

البرنامج المعراس ا لكترونس القائم عمى توظيال ا نتباه ا نتقائس كمدخل لتحسـبين اسـتجابات التواصـل 
 لدى أطفال التوحد:

سػـ تلػى اربػ  مباحػث منىػا اٌنتبػانال ير  الباحث اف المػدخ  لتحسػيف التواصػ  لػد  أطفػاؿ التوحػد  ي      
والتواص ال والمتةال والبرنامج المعرفي اٌلكترونيال حيث أف التنوع الكبير في اـساليب العٍجية ٌمطراب 
التوحد يدؿ عمى مد  اٌوتماـ مف جانب عدد كبير مف المتخصصيف فػي المجػاٌت المختمفػةال وأف نجػاح 

  التربوي واٌجتماعي م  حالة مػف حػاٌت اـطفػاؿ التوحػدييف ٌ بعض أساليب التدريب والتأوي ال والتفاع
يعنػى بالمػرورة نجاحىػا فػػي كػ  الحػاٌت المماثمػػة؛ وذلػؾ ـف لكػ  طفػ  توحػػدي خصامصػه المحػددة التػػي 
تميػػػزن عػػػف  يػػػرن مػػػف اـطفػػػاؿال ووػػػذا معنػػػان أيمػػػا أف أيػػػة خطػػػه عٍجيػػػة فػػػي تأويػػػ  طفػػػ  معػػػيف ٌ يعنػػػى 

نفس ال در مف النجاح حتى لػو طب ػت عمػى طفػ  لخػر؛ فمكػ  طفػ  لػه ظروفػه بالمرورة أنىا سوؼ تحرز 
 وقدراتهال ودرجة تعاقته الخاصةال وله ما يناسبه مف أسس ومناوج وأساليب لمتدريب والتأوي .

 (: أساليب عَج ا طفال التوحديين. 5شكل )  
ت التواصػ  بطري ػة ٌ تػءد  تلػى و البا ما تنزع اـمىات نحو التعام  م  أطفالىف المعوقيف في مجاٌ   

تطور مىاراتىـال وبذلؾ قد تحتػاج اـمىػات تلػى المسػاعدة مػف خػٍؿ المتخصصػيف فػي المجػاٌت المختمفػة 
لي ومػػػوا  بتكييػػػال وتحسػػػيف مجػػػاٌت التواصػػػ ال ولػػػذلؾ أعػػػد الباحػػػث برنػػػامج معرفػػػي ايلكترونػػػي قػػػامـ عمػػػى 

التعػػػرؼ   لػػػد  أطفػػػاؿ التوحػػػدال ويلػػػم  البرنػػػامجك توظيػػػال اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي لتحسػػػيف اسػػػتجابات التواصػػػ
عمى)النوعال أجزا  الجسـال المٍبسال اـطعمةال الخمروات والفاكىةال أثاث المنزؿال اـجىزة المنزليةال أدوات 

ووػػػذا البرنػػػامج المطػػػبةال اـدوات العامػػػةال النباتػػػاتال الطيػػػورال الحيوانػػػاتال اـعػػػدادال ووسػػػام  المواصػػػٍت(ال 
واٌستماع واٌنتبانال وتطبيا ك  مجاؿ مف المجاٌت بالنسبة لك  طف  يعتمد عمى يركز عمى جانب المتة 

عمرن ومستو  قدرته. بايمافة تلى ترلاد معممي التخاطب وأوليا  اـمور الطف  بتعريفىـ طبيعة التواص  
الباحث  ويحثىـ عمي طرؽ اٌنتبان واٌتصاؿ بالطف  التوحديال ليكوف وناؾ تنمية بلرية وعم  تلبيؾ بيف

تطػػػار طػػػوعيال يمػػػـ أفػػػرادا ومجموعػػػات وػػػو  ومعممػػػي التخاطػػػب واوليػػػا  امػػػور الطفػػػ . ومفىػػػـو التلػػػبيؾك
مث ك)الباحثال ومعممي التخاطب وأوليا  أمور الطف  التوحدي( أو منظمات مث ك)جمعية الطفولة والتنمية( 

واصػػ  عنػػد الطفػػ  التوحػػديال بتػػرض تبػػادؿ المعمومػػات والخبػػرات )لمفىػػـو الت –بطري ػػة أف يػػة  يػػر تراتبيػػة 
لمتواصػػ  مػػ  مػػف خػػٍؿ نمػػوذج اليػػة اٌتصػػاؿ  والعمػػ  عمػػى تنميػػة مىػػارات اٌتصػػاؿ بػػيف أفػػراد المجموعػػة

لليػػة لٍتصػػاؿ وتمثػػ  مصػػدرا  الطفػػ  التوحػػدي وتنميػػة اٌنتبػػان لػػد  الطفػػ  التوحػػدي(. أي أف اللػػبكة وػػيك
بىػػػدؼ   ػػػديـ المسػػػاندة لممنظمػػػات التيػػػر حكوميػػػةاللم ػػػوة والتػػػأثيرال وتطػػػرح تطػػػارا تمػػػامنيا لتفعيػػػ  الػػػدور وت

 تحسيف استجابات التواص  مف خٍؿ برنامج الكتروني قامـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
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دراسات اىتمت بالعمميات المعرايـة )اصحسـاس وا نتبـاه واصدراك( لتحسـين التواصـل و المبحث ا ول: مفيوم ا نتباه
 -:والمغة  اراد ذوي التوحد

تػػػر  النظريػػػة المعرفيػػػة أف اـطفػػػاؿ التوحػػػدييف وػػػـ انت ػػػاميوف فػػػي انتبػػػاوىـ ـسػػػباب تعػػػز  تلػػػى عيػػػب      
تدراكيال فىـ ٌ يستطيعوف اٌستجابة لمثير واحد ف ف فػي وقػت واحػد بصػرياي أو سػمعياي أو لمسػياي أو  يروػا 

سػاب ة الػى اٌوتمػاـ بالعمميػات والارت العديػد مػف الدراسػات ال(. 007 – 006ك  0224)تبراويـ عبد سال 
المعرفية مث  )ايحساس واٌنتبان وايدراؾ( لتحسيػػػػػف المتػػػة ـفػػػػػػػراد ذوي التػػػػػػوحدال بعػض الدراسػات تناولػت 

وػدفت تلػى فحػص  Donna & et al. (2008)د دراسػػػػػػػػة ػالم ارنػة أطفػاؿ التوحػد واٌطفػاؿ العػادييفال فنجػ
وػػدفت تلػػى تػػدريس  Taylor & Hoch (2008ودراسػػة)  الاٌنتبػػان الملػػترؾ والمتػػة العٍقػػة بػػيف مكونػػات

اـطفػػاؿ المصػػابيف بالتوحػػد عمػػي التجػػاوب والتم ػػيف لمعػػروض الم دمػػة ـجػػ  اٌنتبػػان الملػػترؾال ودراسػػػػػػػػػػػػة 
( وػػػدفت تلػػػى فاعميػػػة العػػػٍج بالتكامػػػ  الحسػػػي والتواصػػػ  الميسػػػر فػػػي خفػػػض 0202مػػػرون عبػػػد الحفػػػي  )

دراســـة طراب التواصػػػ  المفظػػػي لػػػد  اـطفػػػاؿ التوحػػػدييفال وبعػػػض الدراسػػػات تناولػػػت اٌدراؾ فنجػػػػػػػػػػػػد امػػػ
Riby & Hancock (2009)  وػدفت الدراسػة تلػى الكلػال عػف المكونػات الرميسػية لػًدراؾ اٌجتمػاعي

وحػػػػػد و امػػػػطرابات النمػػػػو العصبػػػػػي مػػػػف خػػػػٍؿ اٌنتبػػػػػػػػان لىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد المصػػػػابوف بامطػػػػػػػػػػػػراب طيػػػػػػػػال الت
قدمت لمحة عامػة عػف اٌنتبػان اٌنت ػامي عمػى  Bryson & et al. (2004دراسػة)  Williamsبمتٍزمػة 
فحصػػت ال ػػدرة عمػػي اسػػتخداـ الرسػػـو فػػي خػػف ثابػػت  Goldberg & et al. (2008ودراسػػة )  التوحػػد

ي فػػي اـطفػػاؿ الذيػػػػػػػػػػف يعانػػػػػػوف مػػف توحػػدال ػنػػالمكا –يلػػارات تػػدقيا نظػػر العػػيف اتجػػػان اٌنتبػػان البصػػري 
وػدفت تلػى  تحريػر ن ػامص اٌنتبػان فػي معالجػة التعبيػرش العػاطفي الػذي  Krebs & et al. (2011دراسػة)

 .يءثر عمى معالجة الىوية الوجىية والعكس بالعكس في اـطفاؿ المصابوف بامطراب طيال التوحد
( أف 0225ك52(؛ عبػػػػد المػػػػنعـ احمػػػػد و جػػػػابر دمحم )0998ك090ويػػػػر  كػػػػٍ مػػػػف فتحػػػػي مصػػػػطفى )    

اٌنتبان يمث  تحد  العمميات المعرفية اـساسية الىامػة فػي النلػاط الع مػي المعرفػيال وعمميػة اٌنتبػان تمكػف 
الفػػػرد مػػػف تثػػػرا  خبراتػػػه ومعموماتػػػه حػػػوؿ مثيػػػرات البيمػػػة ومػػػدخٍتىاال فاٌنتبػػػان عمميػػػة انتفػػػا  المثيػػػرات التػػػي 

اٌنتبػػان ايرادي ك ويعػػد وػػذا النػػوع مػػف اٌنتبػػان تراديػػاي حيػػث ومػػف أنػػواع اٌنتبػػانك رد لمٍحظتػػه. يخمػػعىا الفػػ
يحاوؿ الفرد تركيػز انتباوػه عمػي مثيػر واحػد مػف بػيف عػدة مثيػراتال اٌنتبػان ٌ ترادي أو ال سػريك ويعػد وػذا 

يفػرض نفسػه عمػي الفػرد بطري ػة النوع مػف اٌنتبػان ٌترادي أو ال سػري حيػث يركػز الفػرد انتباوػه عمػي مثيػر 
اٌنتبػان اٌنت ػامي التم ػاميك ووػو اٌنتبػان لمثيػر يلػي  قسػرية ودوف بػذؿ جىػد عػالي لٍختيػار بػيف المثيػراتال 

حاجات الفرد ودوافعه الذاتية حيث يركز الفرد انتباوػه تلػي مثيػر واحػد مػف بػيف عػدة مثيػرات بيسػر وسػىولة 
رنامجه اٌلكتروني المفم  والذي ينتظرن بفارغ الصبر ك  يـو في ومثاؿ لذلؾ طف  توحدي يلاود ب تامة؛

زمف محدد. وذا اٌنتبان وو انت امي لكنه ٌ يحتاج الي طاقػة وجىػد ع مػي أو جسػدي عػالي لتركيػز اٌنتبػان 
واٌنتبػػان  (.69ك 0224لػػذلؾ يصػػعب عمػػي اآلخػػريف تلػػتيته حتػػي لػػو حاولنػػا ذلػػؾ جاوديف)عػػدناف يوسػػالال

وػػو تمػػؾ العمميػػة التػػي ي ػػـو فيىػػا الفػػرد بػػالتركيز عمػػي المثيػػرات ذات  Selective Attentionاٌنت ػػاميك 
وػػػػػػػػو أف  Selection. واٌنت ػػػػػػػػػػا  Sternberg, 1999: 81)العٍقة وا وماؿ المثيرات  ير ذات العٍقػة )

ٍي مػػػػف المثيػػػػرات الكثيػػػػرة المطرو  ا قميػػػػػػػػػػ حػػػػة أمامػػػػه عنػػػػدما ٌ يسػػػػتطي  اٌنتبػػػػان تليىػػػػا ينت ػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػددي
ا)عبد المنعـ احمد و جابر دمحمال   (.54ك 0225جميعي

ويمكف تعريال اٌنتبان اٌنت امي تجرامياي بأنهك وصػوؿ الطفػ  تلػى تح يػا مسػتوي مػف مسػتويات ت ػويـ       
برنػػامج المعرفػػي اوػػداؼ اٌنتبػػان اٌنت ػػامي السػػمعي والبصػػري مػػف خػػٍؿ أوػػداؼ كػػ  جمسػػة مػػف جمسػػات ال

اٌلكترونػػي. والبحػػث الحػػالي يسػػتخدـ البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي ال ػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي 
والذي يلػتم  عمػىك مسػتويات لت ػويـ اـوػداؼ البصػرية مثػ ك أف )يػر ال يمتفػتال يلػيرال ويلػاودال ويختػار( 

وػػداؼ السػػمعية مثػػ ك أف )يتعػػرؼال يمتفػػتال طفػػ  التوحػػد صػػور كػػ  جمسػػات البرنػػامج. ومسػػتويات لت ػػويـ اـ
 يستم ال يليرال يتمف ال وينطا( طف  التوحد أصوات ك  جمسة مف جمسات البرنامج. 
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وتوجػػد ونػػاؾ عػػػػػٍقػػػػػػػػػػػػػػػة بػػيف ايحسػػػػػػػاس اٌنتبػػػػػػػػػان وايدراؾك فايحسػػػػػػػػػػاس يحػػث عنػػدما يسػػت ب  اي       
ٌذف واٌنػال أو المسػاف أو الجمػد مثيػرا منبىػا ملػيرا الػي حػدوث لػي  مػا جز  مف اعما  الحس كالعيف وا

في البيمة الخارجية المحيمة باينسػافال وأمػا اٌنتبػان فيبػدأ دورن عنػد وصػوؿ وػذا الكػـ الىامػ  مػف المثيػرات 
لثالثػة التػي لمدماغ لي رر الفرد أي المثيرات يىتـ بىا وأيىما يىممىا ٌو يتعامػ  معىػاال وايدراؾ وػي العمميػة ا

يبدأ عممىا بعد اٌنتبان لي وـ الفرد بتحمي  المثيرات ال ادمة وترميزوا وتفسيػػػػػػػروا في ذاكػرة الفػرد حتػي تظىػر 
 (.Ellis & Hunt ,1993اٌستجابة) 

ويتكػػػػػػوف ميكػػػػػػانـز اٌنتبػػػػػػان مػػػػػػف عمميػػػػػػة البحػػػػػػث وػػػػػػي محاولػػػػػػة تحديػػػػػػد موقػػػػػػ  المنبػػػػػػه فػػػػػػي المجػػػػػػػػػاؿ      
أنػه يوجػد نوعػاف مػف  Posner & et al. (1987(. أومػن )Enns & Cammeron, 1987البصػري)

البحثك البحث خارجي المنلأ ووذا النوع مػف البحػث يحػدث ٌ تراديػاي مثػ  اٌنتبػان المفػاج  لمػو  خػاطال 
ظىر في المجاؿ البصريال البحث داخمي المنلأ ووذا النػوع يلػير تلػى عمميػة البحػث اٌختباريػة المخططػة 

صفات محددة. والتصفيةال وي عمميػة أنت ػا  واختيػار لمنبه معيف مف بيف المنبىات التي ت ػ  لمثير أو ذي 
أف الدراسػات الحديثػة بينػت أف  Enns(1990(. ويومػن )Bundesen, 1990في مجاؿ تدراؾ اللخص)

مػػةال أو عمميػػة التصػػفية تتحسػػف لػػد  اـطفػػاؿ مػػ  تفػػدـ أعمػػاروـ. واٌسػػتعداد ٌسػػتجابة وتسػػمى أحيانػػاي بالتىي
بتوق  ظىور الىدؼال أو تحوؿ اٌنتبان لمىدؼال وتلير تلى محافظػة الفػرد عمػى ايسػتراتيجية التػي استجػػاب 

(. ووػي Enns & Cammeron, 1987بىػا لمىػدؼ السػابا لكػػي يسػتجيب بىػا لمىػػدؼ ال ػػادـال وتعديمىػػا)
ساب ة عػف موقعػهال وعمػا تذا كانػت معػه أيماي استعداد العمميات اٌنتبان لٍستجابة لممثير وف اي لممعمومات ال

 (.Enns, 1990مثيرات ملولة مف عدمه)
ف تتبػػ  عمميػػة اٌنتبػػان يلػػير الػػي حػػدوث ثٍثػػة مراحػػ  لٍنتبػػان كعمميػػة معرفيػػة ووػػذن المراحػػ  وػػيك و       ا 

مرحمػػة الكلػػال او اٌحسػػاس وفػػي وػػذن المرحمػػة يحػػاوؿ الفػػرد اف يكلػػال عػػف وجػػود ايػػة مثيػػرات حسػػية فػػي 
المحيطػػة بػػه مػػف خػػٍؿ حواسػػه الخمسػػةال وتكػػاد تعػػد وػػذن المرحمػػة  يػػر معرفيػػة فػػي طبيعتىػػا ٌنىػػا ٌ البيمػػة 

تنطػوي عمػي اي عمميػات معرفيػة سػوي الػوعي بوجػػود المثيػراتال مرحمػة التعػرؼ ووػي يحػاوؿ الفػرد التعػػرؼ 
ا وػو نلػاط عمي طبيعة المثيػرات مػف حيػث لػدتىا ونوعىػا وحجمىػا أو عػددوا وأوميتىػا لمفػرد. والتعػرؼ ونػ

معرفي أولي يتطمب تفحص ومعالجة بدامية لممثيرات لتحديد مدي الحاجة اليىػا أو اٌسػتمرار فػي اسػت بالىا 
ٌسػػتكماؿ عمميػػات ايدراؾ الٍح ػػةال وعرفػػت وػػذن المرحمػػة فػػي ادبيػػات المومػػوع باٌنتبػػان الموجػػهال ومرحمػػة 

ف بػيف عػػدة مثيػػرات حسػية عمػػي نفػػس ال نػػاة اٌسػتجابة لممثيػػر الحسػػي وتتمثػ  باختيػػار الفػػرد لمثيػر معػػيف مػػ
الحسية وتىيمة وذا المثػر لممعالجػة المعرفيػة الموسػعة التػي  البػا مػا تحػدث فػي الػذاكرة ال صػيرة أو العاممػة 

 (.Solso,1988, Sternberg,2003, Ellis & Hunt, 1993ممف عممية ايدراؾ)
ثػػػة وظػػامال أساسػػػية فػػػي مػػو  أنواعػػػه ووػػػيك الػػػي اف اٌنتبػػان يػػػءدي ثٍ Sternberg(2009ويليػػػػػػر )    

يتمث  في محاولة الفرد التعرؼ عمي حػدوث مثيػر حسػي مػا فػي البيمػة المحيطػة بػهال يتمثػ  فػي ر بػة الفػرد 
فػػي اختيػػار المثيػػر الػػذي نر ػػب فػػي اٌنتبػػان لػػه والمثيػػرات التػػي نريػػد أومالىػػاال ويتمثػػ  عنػػدما ي ػػرر فػػرد مػػا 

لوقػػت خػػٍؿ متابعػػة أكثػػر مػػف مىمػػة ولكػػف بطري ػػة تتابعيػػة مػػف خػػٍؿ اٌنتبػػان ٌ كثػػر مػػف مىمػػة فػػي نفػػس ا
تتييػػر اٌنتبػػان مػػف مىمػػة الػػي اخػػري لفتػػرة مػػف الػػزمف. ويػػرتبف البحػػث باٌنتبػػان بمفىػػوـ التم اميػػة  مػػف حيػػث 
عٍقتىما بال درة عمي اـدا  التم امي أو اـدا  الواعي وذلؾ ـف الفرؽ بيف وذيف النوعيف مف اـدا  يعتمد 
عمػػي درجػػة اٌنتبػػان المطموبػػة عنػػد المجػػو  تلػػي لي منىمػػاال ومػػف المعػػروؼ أف المىمػػات التػػي يءديىػػا الفػػرد 
ممف درجة مف الوعي والتحكـ تتطمب درجات عالية مػف اٌنتبػان فػي حػيف أف المىمػات التػي يءديىػا الفػرد 

 (.Anderson, 1995بلك  تم امي  البا ٌ تتطمب درجات مف الجىد وتركيز اٌنتبان واستمراريته)



 اإلطار النظري والدارسات السابقة وفروض البحث                                                                          الفصل الثاني        
 

13 
 

ول ػد قػػاـ العممػػا  بتصػنيال اٌنتبػػان وف ػػاي لعػػدة عوامػ  وػػيك موقػػ  المثيػراتال وعػػددواال وطبيعػػة المنبىػػاتال    
ومصػػدر التنبيػػه. ووػػذا سػػوؼ نعالجػػه فيمػػا يمػػىك ويلػػتم  اٌنتبػػان مػػف حيػػث موقػػ  مثيراتػػه عمػػى انتبػػان الػػى 

أحلػا  الفػرد وعمػٍته ومفاصػمه وخػواطر ذونػه وػو تركيػز اٌنتبػان عمػى مثيػرات داخميػة صػادرة مػف  الذات
وأفكػػارنال وانتبػػان تلػػى البيمػػة ووػػو تركيػػز اٌنتبػػان عمػػى مثيػػر فػػي البيمػػة بعيػػداي عػػف ذلػػت الفػػرد مثػػ  المثيػػرات 

. ين سػـ Fenigesten & Caever, 1978)المختمفة سوا  كانت سمعيةال بصػريةال لػميةال لمسػيةال تذوقيػه)
لػػى صػػنفيفك اٌنتبػػان لمثيػػر واحػػدك وػػو انت ػػا  الفػػرد لمثيػػر واحػػد وتركيػػز اٌنتبػػان مػػف حيػػث عػػدد المثيػػرات ت

اٌنتبػان عميػه وذلػػؾ مثػ  انت ػػا  مثيػر بصػػري لػه مواصػفات محػػددة وا ومػاؿ المثيػػرات اـخػر  التػػي ت ػ  معػػه 
المجاؿ البصري لمفردال اٌنتبػان ـكثػر مػف مثيػرك ووػذا النػوع مػف اٌنتبػان يتطمػب سػعة انتباويػه عاليػة حيػث 

 وـ الفرد بتركيز انتباوه عمى أكثر مف مثير في المجاؿ البصريال أو السمعيال أو كميىما معايال ووذا النوع ي
(. Peter & et all., 1989مف اٌنتبان يتطمب جىػدا ع ميػاي حتػى يسػتطي  الفػرد اٌحتفػاظ بتنبيػه لممثيػرات)

اٌنتبػػان ايرادي ووػػذا النػػوع مػػف  :يين سػػـ اٌنتبػػان مػػف حيػػث طبيعػػة منبىاتػػه تلػػى ثٍثػػة أنػػواع ووػػي كمػػا يمػػ
اٌنتبان يحدث عندما ن صد توجيه انتباونا ب رادتنػا تلػى لػي  محػددال ووػذا النػوع يتطمػب مجىػوداي ذونيػاي مػف 
الفػػػرد ـف اسػػػتمرارن مػػػدة طويمػػػة يتطمػػػب وجػػػود دافػػػ  قػػػوي لػػػد  الفػػػرد يدفعػػػه ٌسػػػتمرار بػػػذؿ الجىػػػد الػػػذونيال 

ف اٌنتبان يحدث عندما تفػرض بعػض المنبىػات الداخميػة أو الخارجيػة ذاتىػا اٌنتبان الٍ ترادي ووذا النوع م
عمى اللخصال و وذا النوع ٌ يتطمب مجىوداي ذونياي ٌف ونا يفرض نفسه عمى الفرد وير مه عمػى اختيػارن 

ي الفرد والتركيز عميه دوف سوان مف المنبىات اـخر ال اٌنتبان اٌعتيادي ووو التركيز المعتاد والتم امي لوع
عمى مثير ماال أو عدة مثيراتال ووذا النوع ٌ يتطمب جىداي مف الفرد ـف الفرد ينتبه تلى اـليا  التي اعتاد 

(. وين سػـ 0992مف قب  عمى اٌوتماـ بىاال والتي تتفا م  ميوله واوتماماته)عبد الحميـ محمود ولخروفال 
ال وانتبػػان لػػميال وانتبػػان لمسػػيال وانتبػػان تػػذوقي اٌنتبػػان مػػف حيػػث مصػػدرن تلػػى انتبػػان سػػمعيال وانتبػػان بصػػري 

ويمكف أف تحث عممية اٌنتبان مف خٍؿ حاسة واحدة ف ػف مثػ  عمميػة اٌنتبػان البصػري لصػور الجمسػاتال 
ٍي عنػد ملػاودة الفػرد  كما يمكف أف تلترؾ أكثر مػف حاسػة فػي عمميػة اٌنتبػان لمثيػر معػيفال كمػا يحػدث مػث

حيث تكوف وناؾ عممية اٌنتبان بصري لتن ٍتال وتحركػات الصػور مػف لصور مف فيديو جمسات البرنامج 
اليمػػػيفال اليسػػػارال اعمػػػى واسػػػف  وتكبيروػػػا وتصػػػتيرواال كمػػػا يكػػػوف ونػػػاؾ ايمػػػاي انتبػػػان سػػػمعي لتعميػػػا المعمػػػـ 

 اٌلكتروني والمتعمـ اٌلكتروني و الباحث أو المعمـ وأوليا  اٌمور عمى فيديو الجمسة.
اٌنتبان عمميػة تدراكيػة مبكػرةك  -يمكف لملخص اٌنتبان لممنبىات المختمفة ومنىاك واف لٍنتبان خصامص   

فاٌنتبان ي   في منزلة ايحساس وايدراؾ ويطما عمى اٌنتبان بأنه عمميػة تدراكيػة مبكػرة )فػءاد أبػو حطػبال 
(. وايصػػػػػػػػػتا ك ووػػػػػػػػو الخطػػػػػػػػوة اـولػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة تكػػػػػػػػويف وتنظػػػػػػػػػيـ 0993عبػػػػػػػػد الحمػػػػػػػػيـ محمػػػػػػػػودال 

(. واٌختيػػار واٌنت ػػا ك أف الفػػرد ٌ يسػػتطي  أف ينتبػػه لجميػػ  Friedman & Kock,1985ومػػات)المعم
المنبىػػات المتباينػػة دفعػػة واحػػدةال ولكنػػه ينت ػػي ويختػػار منىػػا مػػا يناسػػب حاجاتػػه وحالتػػه النفسػػيةال ايحاطػػةك 

تحركػات العينػيف  ووي العممية ذات اـساس الحسي والتي قد تكوف سمعية أو بصريةال والتي تتمث  تما فػي
ما في تنصات ايذف لك  ما يص  اليىا مف أصػوات ومحاولػة  معاي عبر المكاف أو لصور التي تواجىىما وا 
جمػػػػ  لػػػػتاتىا أي أف ايحاطػػػػة تعتبػػػػر عمميػػػػة مسػػػػن لمعناصػػػػر التػػػػي توجػػػػد بىػػػػذا المكػػػػاف ولىصػػػػوات التػػػػي 

للػػػخص بفاعميػػػة أو تيجابيػػػة (. والتركيػػػزك يتمثػػػ  فػػػي اتجػػػان ا0992تصػػػدر)عبد الحمػػػيـ محمػػػود ولخػػػروفال 
واوتمػاـ تلػى تلػارات أو تنبىػات حسػية معينػة وا ومػاؿ تلػػارات أخػر  ويكػوف داممػاي قصػدياي وبءريػاي وقػد يكػػوف 
مركزاز عمى منبه واحد مػف المنبىػات التػي ت ػ  فػي مجػاؿ تدراؾ الفػردال التع ػبك ووػو اٌنتبػان المتصػ  لمنبػه 

فتػرة زمنيػة والمسػتو  المع ػد فيػه يبػدو فػي ال ػدرة عمػى التفكيػر ما أو التركيز عمى تسمس  موجه لمفكر عبر 
في فكرتيف أو أكثر مف المنبىػات فػي وقػت واحػد وعمػى نحػو متتػاب  دوف خمػف بينىمػا ووػذا البعػد مػروري 

ٍي مثػػ  الحسػػاب المركب)سػػىير فىػػيـ التبالػػيال  (. 0982فػػي حػػ  الملػػكٍت التػػي ت تمػػي تػػداعياي متسمسػػ
المثير مصدر التنبيه ر ـ اسػتمرار وجػودة فػأف تػأثيرة يتٍلػى تذا ظىػر مثيػر دخيػ  والتموجك ووو يعني أف 

ثـ يعود المثير الرميسي في الظىور مرة أخر  عندما ينتىي وجػود المثيػر الػدخي ال والتذبػذبك وػو يعنػي أف 
حيػػث تف مسػػتو  لػػدة المثيػػر مصػػدر التنبيػػه يتذبػػذب ولعمنػػا نٍحػػ  ذلػػؾ أثنػػا  متابعػػة الفػػرد لفػػيمـ سػػينمامي 

 (.0988انتباوه يتذبذب بيف اللدة والمعال وف اي ٌختٍؼ قوة أحداث الفيمـ) أحمد زكيال 
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وأف وناؾ عدد مف العوام  تءثر في ال درة عمػي اٌنتبػان سػوا  كػاف جػذب اٌنتبػان أو تلػتيت اٌنتبػانال      
وكثيراي ما يتفاع  النوعاف معايال  يمكف تصنيفىا الي نوعيف مف العوام ك العوام  الداخمية والعوام  الخارجية

والعوام  الخارجيةك ووي مجموعة مف العوام  التي تتعما بطبيعػة المثير)المنبػه( الحسػي المػراد اٌنتبػان لػه 
الحركةك تف اـليا  المتحركة تجذب اٌنتبان تليىا عف اـليا  الساكنة وكما أف الحركة المفاجمة  -وتلم ك

تتير المنبهك تف المنبه المتتير يكوف أكثر جػذباي لٍنتبػان مػف المنبػه الثابػت الػذي والسريعة تجذب اٌنتبانال و 
يظػػ  عمػػى حػػاؿ واحػػد وكمػػا أف تتيػػر المنبػػه مػػف حيػػث اللػػدة أو المومػػوع وتوقفػػه لػػه أثػػر كبيػػر فػػي جػػذب 

 (. وموقػػ  المنبػػهك تف مكػػاف أو موقػػ  المنبػػه يػػءثر فػػي جػػذب اٌنتبػػان78ك  0224اٌنتبان)عػػدناف يوسػػال ال 
تليػهال وحجػـ المنبػهك تف اـلػيا  ذات اـحجػاـ الكبيػرة تجػػذب اٌنتبػان تليىػا أكثػر مػف اـلػيا  ذات اـحجػػػاـ 

لػػػدة المنبػػػهك تف المنبىػػػات اللػػػديدة تجػػػذب اٌنتبػػػان تليىػػػا أكثػػػر مػػػف (. 0992الصػػػتيرة)عبد الحمػػػيـ محمػػػودال
ةال والػػروامن النفػػاذة تعتبػػر منبىػػات المنبىػػات اـقػػ  لػػدة لػػذلؾ فػػ ف الصػػوتال المػػو ال الحركػػةال اـلػػواف الزاويػػ

لػديدةال اٌعتيػػادك تف التنبيىػات التػػي تعػود اللػػخص عميىػا تجػػذب اٌنتبػػان تليىػا ر ػػـ كػ  مػػا يحػيف بىػػا مػػف 
طبيعػػػػػة المنبػػػػػػػػػػػػػػهك يختمػػال اٌنتبػػان بػػاختٍؼ طبيعػػة المنبػػه . و (0983صػػخب أو مومػػا )دينيس تلػػاليدال 
منبه سمعيغ أو منبه بصريغ  وقػد بنيػت نتػامج اـبحػاث التػي أجريػت أي مف حيث نوعه وكيفيته و  وو 

. وحداثػػػة المنبػػػهك أف (0985فػػػي وػػػذا المجػػػاؿ أف الصػػػور أكثػػػر تثػػػارة لٍنتبػػػان مػػػف الكممات)احمػػػد عػػػزتال 
المنبىػػات الجديػػدة التػػي تػػدخ  خبػػرة الفػػرد ـوؿ مػػرة تجػػذب انتباوػػه تليىػػا أكثػػر مػػف المنبىػػات المألوفػػة لديػػهال 

منبػهك تف تكػرار حػدوث المنبػه أو تعػادة عرمػه يػءدي تلػى جػذب اٌنتبػان تليػهال والتبايػػف والتمػػػادك وتكػرار ال
(. 0983ووػػػو اخػػػتٍؼ اللػػػك  عػػػف اـرمػػػيةال ووػػػذا اٌختػػػػٍؼ يػػػءدي تلػػػى جػػػذب اٌنتبػػػػان)دمحم عثمػػػػافال 

جىة ومف جىػة  الحاجة الزامدة لمتنسياك ووذن الحاجة الممحة لمتنسيا تأتي بسبب سرعة حدوث المنبه مفو 
. والمثيػرات اللػرطيةك (Morgan & Pollock, 1977أخػر  بسػبب زيػادة نسػبة صػعوبة وتع يػد المنبػه)

المثيػرات التػػي تكونػت بفعػػ  اٌلػراط تثيػػر انتباونػا أكثػػر مػػف المثيػرات اٌخػػري فانػت تسػػم  أسػمؾ ف ػػف فػػي 
 .(78ك  0224المطار مف بيف اـسما  الكثيرة ر ـ الموما )عدناف يوسال ال 

تػػءثر عمػػى انتبػػان الفػػرد لمومػػوعات معينػػة دوف سػػواواال تن سػػـ  وونػػاؾ ايمػػاي مجموعػػة عوامػػ  داخميػػة    
التىيػء  -فالعوامػ  المءقتػة تتمثػ  فػيك العوام  الداخمية تلى عوام  مءقتة وأخػر  مسػتديمةال ووػي كمػا يمػيك

النلػػػػاط و (.0983يال الػػػػذونيك ووػػػػو تىيمػػػػة الػػػػذوف ٌسػػػػت باؿ منبىػػػػات معينػػػػه دوف  يروػػػػا)حممي الميميجػػػػ
(. الحرمػاف النفسػي Carver & Scheier, 1991العمػويك  يػءدي تلػى جػذب انتبػػان الفػرد تلػى الػذات )

والجسديك عندما يكػوف الفػرد فػي حالػة تػوتر وتعػب جسػدي لػديد فػاف قدرتػه عمػي اٌنتبػان والتركيػز تصػبن 
عػػف التواصػػ  و البػػا مػػا يلػػعر  منخفمػػة جػػدا فػػاذا كػػاف الطفػػ  فػػي حالػػة جػػوع لػػديدة فانػػه يلػػعر بػػالعجز

مسػػتوي الدافعيػػةك تف دوافػػ  اينسػػاف لىػػا أوميػػة كبيػػرة فػػي توجػػه انتباوػػػػػػػه و بتلػػتت طاقػػه الجسػػدية والنفسػػيةال
(. ويلػػير مبػػادا الػػتعمـ الجيػػد الػػي أف 79ك  0224تلػػى اـليػػػا  المػػػػٍممة يلباعىػػػػػػػػػػػػػػػػا)عدناف يوسػػال ال 

سػػػتثارة والدافعيػػػة الداخميػػػة تمػػػمف مسػػػتويات أعمػػػي مػػػف الػػػتعمـ وأف الدافعيػػػة تػػػوفر مسػػػتويات معتدلػػػة مػػػف اٌ
واٌعتداؿ في مستوي اٌسػتثارة يمػمناف أفمػ  مسػتوي مػف اٌنتبػان واف زيػادة مسػتوي اٌثػارة  تعمػ  عمػي 
زيػػػادة اـدا  لحػػػد معػػػيفال بعػػػدوا يبػػػدأ اـدا  باٌنخفػػػاض التػػػدريجي و يػػػاب اٌسػػػتثارة تحػػػد مػػػف ال ػػػدرة عمػػػي 

ف عمميػة اٌسػتثارة  -(. ومف العوام  المستديمةكSolso,1988ٌنتبان الجيد)ا مسػتو  اٌسػتثارة الداخميػةك وا 
الداخمية تجذب انتبان اللخص لمنبه معيف ويرتبف اٌنتبان بمستو  اٌستثارة الداخمية ارتباطاي موجبػاي بمعنػى 

د  الفرد والعكػس صػحينال والميػوؿ واٌوتمامػاتك أف اٌنتبان يرتف  تذا ما ارتف  مستو  اٌستثارة الداخمية ل
وتعتبػػػر ميػػػوؿ واوتمامػػػات اـفػػػػراد مػػػف أوػػػـ العوامػػػػ  الداخميػػػة التػػػي تػػػءثر عمػػػػى اٌنتبػػػانال فانتبػػػان اللػػػػخص 
لموموعات معينة في البيمة المحيطة تتحدد مػف خػٍؿ ميولػه واوتماماتػه ودوافعػهال والراحػة والتعػبك تػرتبف 

لجسػػػمية والنفسػػػية فػػػي حػػػيف يػػػءدي التعػػػب تلػػػى نفػػػاذ الطاقػػػة الجسػػػمية والعصػػػبية الي ظػػػة واٌنتبػػػان بالراحػػػة ا
ومػعال ال ػػدرة عمػى تركيػػز اٌنتبػػانال وسػمات اللخصػػيةك تلػػير الدراسػات الػػي اف ونػػاؾ عٍقػة بػػيف سػػمات 

 (.79ك  0224اللخصية وال درة عمي تركيز اٌنتبان)عدناف يوسال ال 
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درة الفػػرد عمػػي ممارسػػة اٌنتبػػان بطري ػػة فعالػػة يمكػػف أف وأف ونػػاؾ عػػدد مػػف العوامػػ  التػػي تحػػد مػػف قػػ    
-تممف مستويات م بولة مف ايدراؾ ٌح ا. ويمكف تصنيال أوػـ وػذن المحػددات حسػب التصػنيال اٌتػيك

المحددات الحسية العصبيةك أف أي خم  يصيب الحػواس الخمسػة أو الجىػاز العصػبي بلػك  عػاـ والػدماغ 
الفرد في التركيز عمػي المثيػرال المحػددات المعرفيػةك تلػير الدراسػات بلك  خاص يمكف أف يءثر عمي قدرة 

تلي وجود عدد مف العوام  المعرفية التي تحد مف ال ػدرة عمػي اٌنتبػان كدرجػة الػذكا  والخبػرة السػاب ة حيػث 
أف قػػػدرة اٌنتبػػػان تػػػزداد بزيػػػادة ذكػػػا  الفػػػرد وخبرتػػػه السػػػاب ة فػػػي مومػػػوع المثيػػػر الػػػذي نتنبػػػه لػػػه والمحػػػددات 
المتعم ػػة بالدافعيػػػةك تلػػػير الدراسػػات النفسػػػية أنػػػه كممػػػا زادت دافعيػػة اـفػػػراد لنػػػوع معػػيف مػػػف المثيػػػرات كممػػػا 
سػػػػىمت عمميػػػػػػػة اٌنتبػػػػان لىػػػػػػػػػػػػػػػذن المثيػػػػرات وكممػػػػا اصػػػػبن وػػػػذا اٌنتبػػػػان أقػػػػرب لٍنتبػػػػان التم ػػػػامي والمحػػػػددات 

ذيف يعانوف مف تفراط الحساسػية لمن ػػػػػػػػػػػػد واٌنطػوا  اٌنفعالية واللخصيةك وتلير الدراسات تلي أف اـفراد ال
 (.0994يواجىػػػػػػػػػوف صعوبات أكثر في تركيػػػػػػػػز اٌنتبان بسبب انلتالىـ اٌنفعالػػػي)فتحي مصطفىال

ول د حاوؿ الكثير مف المختصيف البحث في دور عممية اٌنتبان في معالجة المعموماتال وعٍقة اٌنتبان    
عمميػات المعرفيػػة اـخػريال وقػػد ظىػرت عػػدة نمػػاذج عرفػت ب سػػـ نمػاذج اٌنتبػػان التم ػامي أو نمػػاذج الفمتػػرة بال

لتجيػػػػب عمػػػػي دور اٌنتبػػػػان فػػػػي عمميػػػػة معالجػػػػة المعمومػػػػات ومنىػػػػاك نمػػػػوذج برودبنػػػػت فػػػػي الفمتػػػػرة المبكػػػػرة 
(Broadbent Modelال وفسػػر برودبنػػت اٌنتبػػان مػػف خػػٍؿ نمػػوذج قدمػػه ويػػتـ مػػف خٍلػػه)  تنظػػيـ مػػرور

المعمومات تلي اـجزا  المت دمة مف الدماغ تمىيدا لمعالجتىا ول د صمـ برودبنت نموذجه وفا اٌفتراميف 
أف ونالػػؾ عػػدد مػػف المحػػددات عمػػي عػػدد مػػف المثيػػرات التػػي يسػػتطي  الجىػػاز العصػػبي ن مىػػا فػػي  التػػالييفك

اـجزا  السفمية مف الدماغ تست ب  العديػد وقت محدد بسبب حساسية اـلياؼ العصبية الناقمة لممعموماتال و 
 مف المثيػرات ولكػف عػددا محػددا منىػا يسػتطي  الوصػوؿ تلػي المنػاطا العميػا مػف الػدماغ تمىيػداي لمعالجتىػاال

(ك ي تػرح وػذا النمػوذج نظريػة فػي اٌنتبػان Treisman Attention Modelونموذج ايمػعاؼ لتريزمػاف )
يػػػث يلػػػير تلػػػي أف ونالػػػؾ عمميػػػة تمػػػعاؼ لممثيػػػرات ال ويػػػة ومنػػػ  اٌنت ػػػامي ووػػػي تلػػػبه فكػػػرة برودبنػػػت ح

لممثيرات المعيفة مف المرور تلي مرحمة التعرؼ وايدراؾال وذلؾ عمي خٍؼ نموذج برودبنت الػذي يلػير 
تلػػي دور الفمتػػرة  فػػي الحػػد مػػف حجػػـ المعمومػػات الصػػاعدة تلػػي المنػػاطا العميػػا مػػف الػػدماغ ف ػػف. واسػػتندت 

تجػػارب تلػػتت اٌنتبػػان عنػػدما تػػذكر المفحوصػػوف معمومػػات مػػف اـذف  يػػر المحػػذرة  تريزمػػاف فػػي ذلػػؾ تلػػي
م ترحػة بػذلؾ أف معمومػات اـذف المحػػذرة قػد تػـ تمػػعافىا ممػا سػمن لػػبعض معمومػات اـذف  يػر المحػػذرة 

نػػورمف فػػي الفمتػػرة -بالػػدخوؿ وتم ػػي المعالجػػة المعرفيػػة التػػي انعكسػػت عمػػي التػػذكر فيمػػا بعػػدال ونمػػوذج دتػػش
ل د قدـ وذا النموذج دتش ودتش وعدلػه نورمػاف ليصػبن أسػمه و (كDeutch-Norman Modelمتأخرة )ال

نورماف ويلير النموذج تلى أف المعمومات التي تجتاز مرحمة التعرؼ تحتاج تلي طاقة ع ميػة -نموذج دتش
يسمن لممعمومػات ذات عالية لتمريروا تلي مرحمة اٌستجابة لممثير مما يعني الحاجة تلي فمترة المعمومات و 

العٍقػػة بػػالمثير ف ػػف بػػالمرور حتػػي يػػتمكف الػػدماغ مػػف معالجتىػػا بفاعميػػة عاليػػة فػػي حالػػة اسػػتجابتىا لممثيػػر 
حيث يتـ فػي وػذن المرحمػة تعػادة بنػا  المعمومػات واختيػار خطػة مناسػبة لٍسػتجابة لممثيػر. أمػا المعمومػات 

 بن في حالة النسياف. ير المرورية لمرحمة اٌستجابة لممثيرال ف نىا تص

ول د واجىت نماذج الفمترة بلك  عاـ الكثير مف اٌنت ادات مف حيث مصير المعمومات التي ٌ يسػمن     
لىا بالمرور )النسياف( وتسا ؿ العديد عف مصير وذن المعموماتال وحيث الارت بعض وذن الدراسات تلػي 

ا ليست مف ودة بالمعني الحرفػي لمنسػياف. كمػا أف أف وناؾ احتمالية استرجاع وذن المعمومات مما يعني أنى
وػػػذن النتػػػامج تتجاوػػػ  دور الػػػوعي والػػػذاكرة فػػػي اٌنتبػػػانال كمػػػا تتجاوػػػ  فكػػػرة حػػػدوث مجموعػػػة مػػػف ال نػػػوات 
المتوازية في اٌنتبان وليس حسب ترتيب نظـ الفمتػرة بػدلي  تمكانيػة حػدوث اٌنتبػان ايرادي الػواعي واٌنتبػان 

ي في نفس الوقت ـف اٌنتبان الًرادي والتم امي ٌ يتطمباف طاقة ع مية عالية ومػ  ذلػؾ الًرادي أو التم ام
فػػػاف نمػػػاذج الفمتػػػرة تنسػػػجـ مػػػ  فكػػػرة التسمسػػػ  المػػػنظـ لتمريػػػر المعمومػػػات مػػػف المػػػدخٍت )المثيػػػرات( تلػػػى 

ف كانت العٍقة بيف المدخٍت والمخرجات  ير مكتممػة العناصػ رال فٍلػؾ المخرجات )اٌستجابة( حتي وا 
 (.75ك  0224أف نماذج الفمترة تساعد عمي ترتيب عناصر المعرفية بلك  منظـ)عدناف يوسال ال 



 اإلطار النظري والدارسات السابقة وفروض البحث                                                                          الفصل الثاني        
 

10 
 

وتعتبر النظرية المعرفية اـساس ـكثر طراما التدريس الحػاليةال كونػىا انبث ت مف بحػوث وتجػارب عمـ    
ور الػسػػػػموؾ اػمخػػػػارجيال وتىػػػدؼ تلػػػى نفػػػػس الػػػػمتةال وتءكػػػد وػػػذن النظريػػػة دور الػعػػػػمميات الع ميػػػة الداخميػػػة ود

تفسػػير ثٍثػػة جوانػػب لمػػتعمـك  كيػػال تءسػػس المعرفػػة. وكيػػال تصػػبن المعرفػػة أوتوماتيكيػػة أو تم اميػػة. وكيػػال 
تسػػا ؿ عممػػا  الػػنفس المعرفػػي . و ((Ellis,1998تمتػػزج المعرفػػة الجديػػدة وتػػدخ  فػػي نظػػاـ الػػتعّمـ المعرفػػي

حيػػث قػػدمت نظريػػات التعػػرؼ عمػػي العناصػػر عػػدداي مػػف المفػػاويـ حػػوؿ اآلليػػة التػػي يػػتـ مػػف خٍلىػػا اٌنتبػػان 
لتومين وذن اآلليةال وتحاوؿ وذن النظريات تحديد الطري ػة التػي مػف خٍلىػا نتعػرؼ وتحػدد المثيػرات المػراد 
اٌنتبػان لىػاال وقػد انبثػا عػف نظريػات التعػرؼ عمػػي العناصػر نظػريتيف اٌولػي وػي نظريػة النمػاذج المت ابمػػة 

ى أف ك  ما يدخ  الحواس يص  الػي الػدماغ ويجػب م ابمتػه مػ  معمومػات أو نمػاذج ملػابىة التي تلير تل
لىذن المثيرات في ذاكرة اينسافال  واـخر  نظرية تحمي  العناصر التي  تلير تلى أف لك  مثير في البيمػة 

ريػػة النمػػاذج مجموعػػة مػػف المكونػػات أو العناصػػر اٌوليػػة المكونػػة لممثيػػر ولػػيس المثيػػر كػػامٍ كمػػا فػػي نظ
 . (0224المت ابمة)عدناف يوسالال 

ويعد اٌنتبان لػرطا أساسػيا لمػتعمـ الجيػد ٌف اٌنتبػان لػرط لحػدوث ايدراؾ الفعػاؿال ولػذلؾ فػاف أطفػاؿ      
التوحػػد الػػذيف يعػػانوف مػػف ملػػاك  فػػي تركيػػز اٌنتبػػان  البػػا مػػا يعػػانوف صػػعوبات فػػي التواصػػ  والػػتعمـ لعػػدـ 

مػػػف مثيػػػرات ومواقػػػال الػػػتعمـ بػػػنفس ال ػػػدر الػػػذي يح  ػػػه الطفػػػ  العػػػاديال وتعػػػد وػػػذن قػػػدرتىـ عمػػػي اٌسػػػتفادة 
اللػػػريحة مػػػف اٌطفػػػاؿ مػػػف الفمػػػات الخاصػػػة التػػػي تحتػػػاج الػػػي الرعايػػػة الخاصػػػة مػػػ  مػػػرورة تػػػوفير  ػػػرؼ 
المصػػػػادر الخاصػػػػة لتح يػػػػا اوػػػػداؼ الػػػػتعمـ والتعمػػػػيـ المدرسػػػػي. ومػػػػ  اف وػػػػذا اٌمػػػػطراب ٌ يعػػػػد مءلػػػػرا 

فاض الذكا ال اٌ اف بعض الدراسات تعتبر  البية وػذن الحػاٌت تعػاني مػف امػطرابات بالمرورة عمي انخ
اٌنتبان يساعد الفرد عمي أف و(. Sprinthall, Sprinthall & Oja, 1994دما ية تصاحب وذن الحالة)

ثيػرات ينت ي المثيرات التي يريدوا ويفسر المثيرات اـخر  وكأنىا  ير موجػودةال وبػذلؾ فػاف تحديػد عػدد الم
التي يسمن لىا بدخوؿ نظاـ المعالجة لديه تجع  مف عمميػة ايدراؾ ممكنػة وتػوفر الطاقػة والجىػد الجسػدي 

 .(76ك 0224والع مي ـف اٌنتبان يكمال الكثير مف الجىد والطاقة الع مية والجسدية)عدناف يوسالال 
فسيراي ٌنت ا  اٌنتبان مسػتمداي مػف وقدـ برودنت نظرية عف اٌنتبان ايدراكي حيث قدمت وذن النظرية ت     

نظريػػة اٌتصػػاؿ عمػػى أسػػاس تصػػور أف المعمومػػات الػػواردة مػػف الحػػواس جميعػػاز تػػدخ  مصػػفاة تمػػر بعنػػا 
زجاجةال أو قنان مي ة تتحكـ في توصي  عدد محدد مف النبمات العصبية تلى المةال أمػا بػاقي التنبيىػات 

يمكف استدعاءوا خٍؿ بم  ثػوافال وبعػدوا تبػدأ فػي  فيمكف أف تظ  في مخزوف التذكر قريب المد  حيث
فػػػيمكف الكلػػػال عػػػف أوميػػػة تفعيػػػ  اٌنتبػػػان (. 0992التمػػػاءؿ والتٍلػػػي)عبد الحمػػػيـ محمػػػود ولخػػػروف 

اٌنت امي السمعي والبصري لمطف  التوحدي في عممية تعدي  وتطوير استجابات التواصػ  المر وبػة  
التعرؼ السابا عمى مفىوـ اٌنتبانال وألكاؿ وأنواع اٌنتبانال مف خٍؿ  في سموكه )المفظي و ير المفظي(

وعٍقػػة ايحسػػاس باٌنتبػػان وايدراؾال ومكونػػات ومراحػػ  اٌنتبػػانال ووظػػامال وتصػػنيال اٌنتبػػانال وخصػػامص 
 اٌنتبػػانال  اٌنتبػػان والتم اميػػة أو الخبػػرةال العوامػػ  الخارجيػػة والداخميػػة المػػءثرة فػػي اٌنتبػػانال ومحػػددات اٌنتبػػانال

 واٌنتبان والتعمـال واٌنتبان والتعرؼ عمى العناصرال ونماذج الفمترة أو اٌنتبان اٌنت امي.
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المبحث الثانس: مفيوم التواصل والمغة ودراسات اىتمت بتقديم برامج لتحسين استجابات التواصل والمغة 
 - اراد ذوي التوحد:

ي المتػػػػػػػة والتواصػػػػػػ  المفظػػػػػػػي و يػػػػػر المفظػػػػػػي حيػػث انػػػػػه يعػػاني الطفػػػ  التػػػػػػوحدي مػػػػػػػف ملكػػػػػػػٍت فػػ      
يكػػػرر الكممػػػاتال والجمػػػ  ووػػػذا الترديػػػد والتكػػػرار مػػػف أخػػػص خصػػػامص التوحػػػدييفال حيػػػث تظىػػػر المصػػػادان 
)الفوريػػػةال المتػػػأخرة(ال واٌسػػػتخداـ العكسػػػي لممػػػمامرال ويػػػتكمـ أ مػػػب اـطفػػػاؿ التوحػػػدييف فػػػي وقػػػت متػػػأخرال 

%( مػػػػف اـطفػػػػاؿ العػػػػادييف 69بىـ لمتػػػػة والكػػػػٍـ بػػػػبف لػػػػديد بالم ارنػػػػة مػػػػ  اـسػػػػويا ال تف ) وينمػػػػو اكتسػػػػا
ف )  08يسػػتخدموف الكممػػات لبيػػاف ر بػػتىـ عنػػدما يبمتػػوف  % ( ف ػػف مػػف اـطفػػاؿ التوحػػدييف 05لػػىرايال  وا 

صػػة يفعمػوف ذلػؾال وسػرعاف مػػا ف ػدووا أيمػايال والفلػ  فػػي بػد  المحادثػة بلػك  طبيعػػي مػف الصػعوبات الخا
باـلفػػػاظ والتصػػػوراتال وايلػػػارات أو التعبيػػػرات الوجىيػػػةال وعمػػػػػػػػػػوماي التػػػأخر عمميػػػة تدريجيػػػػػػػػةال بسػػػبب عػػػدـ 
تعممىـ أو اكتسابىـ لكممات جديدةال ولفلمىـ في التواص  م  اآلخريفال وبعمىـ يتوقػال عػف الكػٍـ بلػك  

 (. 30ك  0225السيد )؛ ماجد 02ك 0224؛ عبد الرحمف سيدال 94ك 0220كام  )دمحم قاسـال 
وأوصػػػػػت العديػػػػػد مػػػػػف الػػػػدراسػػػػػػػػات عػػػمػػػػػػػػى أوميػػػػػػػػة ت ػػػديػػػػػػػـ بػػػػػرامج تػػدريبيػػػػػػػػةال وايرلػػاديػػػػػػػة لػػػػىطفػػػػػػػػػاؿ       

دراسػػة عػػادؿ عبػػد س التػػػوحدييػػػػػػػف مػػػػػػػػف أجػػػػػػػ  تحسػػيف اسػػتجابات التواصػػ  لػػديىـال ومػػف وػػػذن الدراسػػػػػػػػػػػاتك 
لػػد  اـطفػػاؿ التوحػػدييفال ودراسػػة  يعمػػ  عمػػى تنميػػة مىػػارات التواصػػ  برنػػامج وػػدفت تلػػى ت ػػديـ (0222)

لػػػػػػػػػػد  اـطفػػػػػػػػاؿ  عٍجػػي لتنميػػة مىػػارات التواصػػ  المتػػوي  ( وػػدفت تلػػى ت ػػديـ برنػػامج0220سػػىى أحمػػد )
( 0220ساعدتىػػػػـ داخػ  المنػزؿال ودراسػة منػى خميفػة )ذوي التوحػػػدال وت ػػػػػديػػػـ بػػرنػامػػػػج ترلػػػػػػادي لػػػربػػػػا  لم

لىطفػاؿ التوحػدييفال  عٍجي متكام  لممىارات المتوية واٌجتماعيػةودفت تلى ت ديـ برنامج تدريبي تأويمي 
ػوؾ بعػػػػػػػػػض مىػػػػػػػػػػارات السمػػػػػػػػاـطفػػػػػػػػػاؿ التػػػوحدييػػػػػػػف  تكسػػػػػػػػاب( وػػدفػػػػػػػت تلػػػػػػػػػى 0220دراسػػػػة والػػػػة كمػػػػاؿ )

تبػػاع التعميمػػات البسػػيطةال المبػػادأةال و والت ميػػدال مىػػارات التواصػػ  البصػػري مثػػ   اٌجتماعػػػػػػػػي ال ودراسػػة دمحم وا 
( ودفت الدراسة تلى الكلال عف فعالية البرنامج ايرلادي الفردي في تنمية بعػض مىػارات 0225لوقي )

وػػػدفت الػػػى  ( 0228بػػػد الحميػػػد )دراسػػػة لميػػػا  عالتواصػػػ  المتػػػوي لػػػد  عينػػػة مػػػف اـطفػػػاؿ التوحػػػدييفال و 
 التعػػرؼ عمػػػى فاعميػػػه  برنػػػامج  تػػدريبي فػػػي تنميػػػه مىػػػارات العنايػػة بالػػػذات والتواصػػػ  لىطفػػػاؿ التوحػػػدييفال

 5وػدفت تلػى التنبػءات اٌستكلػافية لمعٍقػات بػيف  Bopp, Mirenda & Zumbo (2009دراسػة)
 ار اـطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف التوحػػدالأنػػواع مػػف السػػموكيات ومسػػارات التنميػػة لممفػػردات والمتػػة عنػػد صػػت

( وػػػػدفػػػػػت الػػػدراسػػػػػة تلػػػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى مػػػػػػد  فعاليػػة اسػػتراتيجيات 0200تيمػػاف اـمػػيف محمػػود )ودراسػػة 
فػػي خفػػض امػػطراب التواصػػ   TEACCHالعػػٍج السػػموكيال التعزيػػزال النمذجػػةال ال ػػامميف عمػػى برنػػامج 

 Dockrell, Ricketts, Charman & Lindsay (2014) ودراسػة ,حػدييفالبصػري لػد  اـطفػاؿ التو 
( وطػػػػٍب LIوػػػػدفت تلػػػػى فحػػػػص الطػػػػرؽ التػػػػي فيىػػػػا ملػػػػاك  المتػػػػة اللػػػػفىية لػػػػد  طػػػػٍب مػػػػعال المتػػػػة )

وػدفت تلػى ترتيػب  Magiati, Tay & Howlin (2014دراسػة )(ال و ASDبامػطرابات طيػال التوحػد )
راسات سػاب ة منظمػة طوليػة متابعػة فػي سػف  الطفولةش النتامج الساب ة بطري ة منظمة عمى مرحمة  في مو  دش

 في البالتيف مف امطرابات طيال التوحد. لمتة المعرفية والنتامج اٌجتماعية والسموكية الرلد
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فميػػز س تبػػارؾ وتعػػالى اٌنسػػافال عػػف  يػػرن مػػف المخمػػػػوقات ب ػػدرات واممػػة عمػػى اٌتصػػاؿ والتواصػػػ        
الػػػذي يعػػيش فيػػه عػػػف طريػػا اٌتصػػاؿ المتػػػػػوي باـلفػػػاظ كتابػػة أو كٍمػػاي منطوقػػػايال مػػ  الوسػػف اٌجتمػػاعي 

مسػػػموعاي أو عػػػف طريػػػا اٌتصػػػاؿ  يػػػر المتػػػػػػػػويال بايلػػػارة وحركػػػات اٌيػػػدي والػػػراس وتعػػػابير الوجػػػه ولتػػػة 
أ( تلػػى التواصػػ  بأنػػه عمميػػة  -0220(. ويليػػػر عػػادؿ عبػػد س )004ك 0220العيوف)عثمػػاف لبيػػب فػػراجال

تبادؿ لرسالة معينة بيف لخصيف أو أكثر يمثٍف طرفيف فيىا بحيث يمكف لك  منىا أف ي ـو بتمؾ العمميػة 
مػػف خػػٍؿ العديػػػد مػػف الطػػرؽ  واـسػػػاليب المختمفػػةال ويمكػػف أف يكػػػوف وػػذا التواصػػ  تعبيرييػػػا مػػف جىػػػة أو 

ػا لمتواصػ  أف يكػوف ل ظييػا أو  يػر لف ظػي. ويعػرؼ عثمػاف لبيػب است بالييا مف جىػة أخػر ال كمػا يمكػف أيمي
( ال درة عمى التواص ال ووػي ال ػدرة التػي انعػـ س بىػا عمػى اٌنسػاف؛ فميػزن بىػا 020-020ك 0220فراج )

مػػف  يػػر -ايمػػا–عػػف الكامنػػات الحيػػة اٌخػػر  كافػػةال ٌ ت تصػػر ف ػػف عمػػى اٌتصػػاؿ المتػػويال بػػ  تنىػػا تػػتـ 
عػابير الوجػهال حركػة الػرأسال العيػوف واسػتخداـ التواص  المفظي أو المتوي بطرؽ متعددة منىػا عػف طريػاك ت

اٌيػػدي واٌصػػاب  بحركػػة مػػف اليػػديفال فىػػذن جميعىػػا و يروػػا مػػف النمػػاذج مػػف التعبيػػػػػػر واٌتصػػػػػػػػػاؿ  يػػػػػػػػػر 
المتػػػػػوي الػػػذي قػػػد يعػػاني الفػػػرد المعػػػػػػػػوؽ مػػػػػف قصػػػػػػػػػور فػػػػػػػػي تفىػػـ معانيػػػػػػػهال او اسػػػتخدامه فػػي التعبيػػػر عػػػف 
انفعاٌته او عواطفه وملاعر واحاسيسه ور باتهال ولكف عدـ ال درة عمى الفىـ او التعبير اٌيحامي بوسػام  
التعبير  ير المتوي أي بالحركات اٌيحامية الرمزية او التفاوـ اٌيمامي الحسي الذي يمعب دورا رميسيا فػي 

 اٌتصاؿ بيف البلر. 
ك الدرجػة التػي يحصػ  الطفػ  عميىػا فػي م يػاس ت ػدير اسػتجابات ننويمكــــن تعريال التواصل إجرائيًا ب     

فاستجابات التواص   يػر المفظػػػيك وػي قػدرة الطفػ  التوحػدي عمػى ت ػديـ  التواص  المستخدـ لذات الترض
اسػػتجابات  يػػر لفظيػػة بطري ػػة سػػميمة ومناسػػبةال وذلػػؾ عػػف طريػػا النظػػر وايلػػارة تلػػى اـلػػيا ال واٌنتبػػانال 

واسػتجابات التواصػ  ال حركة الػرأس والعيػوف واسػتخداـ اٌيػدي واٌصػاب  بحركػة مػف اليػديفال وتعابير الوجه
المفظػػيك وػػي قػػدرة الطفػػ  التوحػػدي عمػػى ت ػػديـ اسػػتجابات لفظيػػة بصػػورة سػػوية )م بولػػة(ال وذلػػؾ عػػف طريػػا 

 التعرؼ عمي اـليا  والنطا بىا.
تنميػػة بلػػرية وتلػػبيؾ بػػيف الباحػػث  عمػػ  اليــدف العــام مــن التــدريب عمــى مجــا ت التواصــل:ان و     

ومعممػػػي التخاطػػػب وأوليػػػا  اـمػػػور مػػػف خػػػٍؿ تطبيػػػا البرنػػػامج المعرفػػػي ايلكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى توظيػػػال 
التعػػػػرؼ اٌنتبػػان اٌنت ػػامي لتحسػػيف اسػػتجابات التواصػػ  لػػد  أطفػػاؿ التوحػػد )عينػػة الدراسػػة( الػػذي يلػػم ك 

والخمػػػروات والفاكىػػػةال أثػػػاث المنػػػزؿال اـجىػػػزة المنزليػػػةال  عمى)النػػػوعال أجػػػزا  الجسػػػـال المٍبػػػسال اـطعمػػػةال
ال بىػػػدؼ أدوات المطػػػبةال اـدوات العامػػػةال النباتػػػاتال الطيػػػورال الحيوانػػػاتال اـعػػػدادال ووسػػػام  المواصػػػٍت(

مسػػاعدة الطفػػ  عمػػى اٌنتبػػان بلػػك  مسػػت   لحاجاتػػه اليوميػػة اـساسػػية فتأديػػة وػػذن المىمػػات تسػػمن لمطفػػ  
ي حياته اـسرية ال تمػافة تلػى ذلػؾ فاكتسػاب ال ػدرة عمػى تأديػة المىمػات يػزود الطفػ  ب نجاز اٌست ٍلية ف

بال ػػدرات الٍزمػػة لػػىدا  المناسػػب فػػي اـومػػاع المدرسػػيةال ـف بعػػض البػػرامج المدرسػػية تتطمػػب أف يكػػوف 
 الطف  معتمدا عمى نفسه في تمبية حاجاته اللخصية.
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 -المبحث الثالث: مفيوم المغة:  
)كممات أو تلارات(ال  ة وي لك  مف ألكػاؿ التواص ال نتعمـ منه استعمػاؿ قوانيف مع دة تلكػ  رمػوزاالمت      

والمعػػػروؼ أف المتػػة تنمػػو وتتطػػور . Plotnik ,1999)تولػػد بػػدوروا عػػددا  يػػر محػػدود مػػف جمػػ  ذات معنػػى)
وتتسػ ال بينمػا كممػا مػاؿ الفػرد تلػى باستمػرارال كمما زاد اتصاؿ الفرد باآلخريفال وبسبب ذلؾ تزداد الثروة المتويػة 

العػزلة ماقت مسػاحة المتػػة التػي يمتمكىػاال تف الح ي ػة الوامػحة حػوؿ تعمػـ المتػة تتعمػا لػيس بحػ  ملػكمة بػ  
نتاج عاداتال ووكذا ف ف التعمـ يأخػذ مكانػه عنػدما يكػوف لػد  المػتعمـ الفرصػة لمتػدريب وذلػؾ عػف  في تلكي  وا 

 (. Baker, 1988; Baker, 1998عينة)طريا تجابات صحيحة عف أسممة م
وم  ت دـ العمـ وتوفر المختبػرات واـجىػزة أتيحػت الفرصػة لخدمػة المتػة وا عطامىػا دفعػة قويػة تلػى اـمػاـال      

وذلػػؾ بدراسػػة اـعصػػاب وعٍقتىػػا باكتسػػاب المتػػة. وأجريػػت دراسػػات ميدانيػػة عديػػدةال لمعرفػػة وظػػامال الػػدماغ 
اختصاصػػية اـعصػػاب فػػي جامعػػة  Talal (1993: 23ـبحػػاثال بحػػث)وعٍقتػػه بالمتػػة. ومػػف بعػػض وػػذن ا

دنفػػر. وتػػر  الباحثػػة أف اٌرتباطػػات المتويػػة تبػػدأ فػػي التلػػك  بػػدماغ الجنػػيف ووػػو فػػي بطػػف أمػػه. وأف بعػػض 
الملكٍت المتوية تعود بجذوروا تلى ايجىاد والمتف النفسي لىـ في فترة الحم ال حيػث يعمػ  ايجىػاد عمػى 

وتسػتخمص الباحثػة مػف وػذن  الجنس ووم  ورمونات ايجىػاد والمػتف تلػى مسػتوياتي صػحية.تخفاؽ ورموف 
 الدراسات أف مناطا محددة في الدماغ تسيطر عمى المتةال ووذن اـجزا  يمكف أف تتطور م  الخبرة الحياتية.

 ( تلػػػػػى أف جىػػػػػاز اعمػػػػػا  الكػػػػػٍـ يتكػػػػػوف مػػػػػفك الفػػػػػـ008-007ك 0220ويلػػػػػير عثمػػػػػاف لبيػػػػػب فػػػػػراج )     
ومحتوياتػػه الملػػتركة مثػػ  المسػػافال اللػػفافتافال واٌسػػنافال س ػػػػال الحمػػػػػػاال الفكػػػػافال وعمػػػٍت الخػػديػػػػف. وثٍثػػة 
تجػػاويال تلػػترؾ فػػي انتػػاج الصػػػػػػػػوت مثػػػػػػػ  تجػػػػػويالك اٌنػػػػالال الفػػـ والػػػػػزور وت ػػػػ  اسفػػػػ  الحنجػػػػػرة. والصػػػػدر 

ؿ اٌلػػاراتال حيػػث نسػػتم  ونعبػػر ونػػتكمـ ويتكػػوف المػػة مػػف نصػػفيف ورمتػػان. والمػػػة مسػػموؿ عػػف اسػػت باؿ وارسػػا
ويلػػػتم  المػػػػػػة عمػػػػى الفػػػص  الصػػػمب والمخػػػية والنخػػػاع المسػػػتطي . كػػػروييف اٌيسػػػر واٌيمػػػف وبينىمػػػا الجسػػػـ

الفػػص الجػػدري  وت ػػ  عميػػة مراكػػز الوظػػامال الع ميػػة العميػػا ومنىػػا التفكيػػر والوظػػامال الحركيػػة لمكػػٍـال الجبىػػي
نػػدو ووػػي مرتبطػػة بيػػنىـ المتػػة المرسػػومة المكتوبػػةال المسػػموعة المنطوقػػة ومنط ػػة جرونيػػؾ اخػػدو  ويلػػم  د رٌو

ووػػو مركػػز الػػذاكرة والمركػػز اٌوليػػة لسػػم  الفػػرد اليىػػا مػػف اٌذف  الفػػص الصػػد  مسػػمولة عػػف الممػػس والحركػػةال
ز اٌوليػػػة الفػػػص المػػػءخري ووػػػو مراكػػػال والداخميػػػة عػػػف طريػػػا العصػػػب الػػػدوميزي والمخػػػية والعصػػػب السػػػمعي

 لىبصار يست ب  التيارات العصبية عف طريا العصب البصري مف لبكة العيف. 
أف جىػػاز اكتسػػاب المتػػة لػػه أربػػ  خاصػػياتك ال ػػدرة عمػػى تمييػػز أصػػوات   McNeil (1966ووصػػال )      

ؼ مختمفػةال ومػف ثػـ الكٍـ مف اـصوات اـخر  فػي البيمػػػػػػػة وال ػػػػػػػػػػػدرة عمػى تنظػيـ اـحػداث المتويػة فػي صػفو 
تصػػنيفىا فيمػػا بعػػدال والػػتمكف مػػف معرفػػة بعػػض اـنظمػػة المتويػػةال ولػػيس جميعىػػا وال ػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػى الملػػاركة فػػي 
ت ػػويـ فػػوري لتطػػور النظػػاـ المتػػويال حتػػى أنػػه يبسػػطىا تلػػى أسػػى  نظػػػػػػػػػػػػػاـ ممكػػػػػػػػػفال وذلػػؾ بوسػػاطة البيانػػػػػػات. 

أف ما نعممه اآلف أف الكبار واـطفاؿ سيافال يبدو أف لديىـ ال درة عمى   Burt & Dulay (1978:55وير  )
اكتسػػاب المتػػة فػػي أي سػػفال ولكػػف تذا وجػػد لػػخص لػػـ يسػػتط  اكتسػػاب المتػػة بنجػػاحال فػػ ف ذلػػؾ قػػد يعػػود تلػػى 

 متتيراتي طارمة أو مءثرات خارجيةال وليس بسبب وبوط قدراته الفطرية.
احثيف بأف وناؾ فرقا كبيراي بيف استجابة الدماغ البلري لممكافذت عمى ف د دلت نتامج أبحاث بعض الب     

اـفعػػاؿ البسػػيطة واسػػتجابته عميىػػا لحػػ  الملػػكٍت المع ػػدة. وي ػػ  جىػػاز المكافػػذت وسػػف الػػدماغ ويسػػمى 
( حيػث يوجػد فيػه قسػـ Hypothalamus Reward Systemجىػاز مكافػذت مػا تحػت السػرير البصػري )

ف نظريػػػػػة (. Al- Harithi, 2001عرؾ باٌبتىػػػػاج أو المػػػػذة عنػػػػد النجػػػػاح)ينتػػػػاج المػػػػواد التػػػػي تلػػػػ وا 
Schumann (1978)  قاممة عمى بعديفك البعد اٌجتماعي والبعد النفسيال ففي البعد اٌجتماعي ير  أنه

كممػػا زادت المسػػػافة واتسػػػعت الفػػػروؽ اٌجتماعيػػة بػػػيف المجموعػػػات قمػػػت درجػػة تعمػػػـ المتػػػةال وكممػػػا ت اربػػػت 
حيػػػاة اٌجتماعيػػػة أو تلػػػابىت زادت درجػػػة تعمػػػـ المتػػػة واقتػػػرب المػػػتعمـ مػػػف تت انىػػػا. وكػػػذلؾ الحػػػاؿ أنمػػػاط ال

بالنسػػػبة لمبعػػػد النفسػػػيال فػػػ ذا كانػػػت الحالػػػة النفسػػػية جيػػػدة زاد تفاعػػػ  الفػػػرد وانخػػػرط نفسػػػيا مػػػ  المجموعػػػة 
ت انىا والعكس صحين.  المستىدفةال وزادت الر بة عندن في تعمـ المتة وا 
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ودراسات اىتمت باستخدام الكمبيوتر لتحسين التواصـل  ع: البرنامج المعراس ا لكترونسالمبحث الراب
  -:وا نتباه والمغة  اراد ذوي التوحد

برنامج المتة بواسطة الحاسوب يعم  عمى تحسيف المستو  المتوي لمطف  التوحدي. وقد تـ تصػميـ    
ال حيػػػث قامػػػت بتصػػػميـ وػػػذا  Paula Tallal وػػػذا البرنػػػامج بنػػػا  عمػػػى البحػػػوث العمميػػػة التػػػي قامػػػت بىػػػا

البرنػػامج وبينػػت أف اـطفػػاؿ الػػػذيف اسػػتخدموا وػػػػػػػػػػػػذا البرنػػػامج قػػد اكتسػػبوا مػػا يعػػػادؿ سػػنتيف مػػف المىػػػارات 
لمعػػػػػػػػػرفػػػػػػػي اٌلكترونػػػػػػػػػػػػي والبرنػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػج ا (.05ك 0227المتويػػة خػػػػػػػػػػٍؿ فتػػػػػػػػػػػرة قصػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػرة)دمحم بػػف خمػػالال 

(Electronic Cognitive Programme المعد في وػذا البحػثك ت ػديـ محتػو  تعميمػي الكترونػي عبػر )
الوسامف المتعددة عمى الكمبيوتر تلى المػتعمـ بلػك  يتػين لػه تمكانيػة التفػاوـ النلػف مػ  وػذا المحتػو  ومػ  

قامـ عمى توظيال اٌنتبػان اٌنت ػامي فػي تحسػيف اسػتجابات التواصػ  لػد  المعمـ وم  أقرانهال ووذا المحتو  
تعمػيـ   visual studio 2005أطفػاؿ التوحػد. ويىػدؼ البرنػامج المعرفػي اٌلكترونػي المصػمـ مػف برنػامج 

التعــرف عمى)النــوع  أجــزاء الجســم  اـطفػػاؿ التوحػػدييف مػػف خػػٍؿ فٍلػػات الكمبيػػوتر التعميمػػي المجمعػػةك 
ا طعمــة  والخضــروات والفاكيــة  أثــاث المنــزل  ا جيــزة المنزليــة  أدوات المطــب   ا دوات المَبــس  

والتػػي يمكػػف مػػف خٍلىػػا اكتسػػاب  العامــة  النباتــات  الطيــور  الحيوانــات  ا عــداد  ووســائل المواصــَت(
وؿ اللػػرابال المتػة لتسػػاعد طفػػ  التوحػػد فػػي المسػت ب  عمػػى التػػدريب عمػػى اكتسػػاب مىػارة تنػػاوؿ الطعػػاـال تنػػا

مسػػاعدة الطفػػ  عمػػى اٌنتبػػان بلػػك  مسػػت   لحاجاتػػه ارتػػدا  المٍبػػس وخمعىػػاال والنظافػػة اللخصػػيةال بىػػدؼ 
اليومية اـساسية فتأدية وذن المىمات تسمن لمطف  ب نجاز اٌست ٍلية في حياته اـسريةال تمافة تلى ذلػؾ 

زمة لىدا  المناسػب فػي اـومػاع المدرسػيةال فاكتساب ال درة عمى تأدية المىمات يزود الطف  بال درات الٍ
وت ػـو ـف بعض البرامج المدرسية تتطمب أف يكوف الطف  معتمدا عمى نفسه في تمبية حاجاتػه اللخصػية. 

فكػرة وػذا البرنػامج عمػػى ومػ  سػماعات عمػى أذنػػي الطفػ ال أو الػتحكـ فػي مسػػتو  صػوت السػماعةال بينمػػا 
م  لىصػوات الصػػادر مػػف وػػذن المعػب. ووػػذا البرنػػامج يركػػز وػو يجمػػس أمػػاـ لالػة الحاسػػوب ويمعػػب ويسػػت

عمى جانب المتة واٌستماع واٌنتبانال وبالتالي يفترض أف الطف  قادر عمى الجمػوس م ابػ  الحاسػوب دوف 
وجػػػود عوامػػػا سػػػموكية. ولػػػـ تجػػػر حتػػػى اآلف بحػػػوث عمميػػػة محايػػػدة ل يػػػاس مػػػد  نجػػػاح وػػػذا البرنػػػامج مػػػ  

ف كان  ت وناؾ روايات لفىية بأنه نجن في زيادة المىارات المتوية.اـطفاؿ التوحدييفال وا 

وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت باستخدام الكمبيوتر لتحسين التواصل واالنتباه    
 واللغة ألفراد ذوي التوحد ومنها:

 

  Clifford & Dissanayake (2008دراسة ) .4
مػف اٌنتبػان الملػترؾال والتػي تػءثر عمػى اتصػاؿ  ودفت الدراسة تلى تح يا التنمية في وقػت مبكػر     

 5ال 3( طف  جمي  أعماروـ مطاب ة بيف 07العيف خٍؿ السنتيف اـولى مف الحياةال تكونت العينة مف)
سػػنواتال اسػػتخداـ الدراسػػة اـدواتك م ػػابٍت لموالػػديف بػػأثر رجعػػي وتحميػػ  ألػػرطة الفيػػديو المنزليػػة مػػف 

حػا بامػطرابات التوحػدال وتوصػمت الدراسػة تلػى بعػض النتػامج اـطفاؿ الذيف تـ تلػخيص فػي وقػت ٌ
لىور ميٍدي في وقت مبكر مف الحياةال  6منىاك لذوذ يءثر في البصر ظىرت في اـطفاؿ مف أوؿ 

وأصبحت أكثر حدة بلك  عاـ قبي  عيد ميٍد الثاني. وأكدت بيانات الفيديو وػذن الحػاٌت اللػاذة فػي 
ـ العثػػور عمػػى مػػعال اٌنتبػػان الملػػترؾ عمػػى مػػدار السػػنة الثانيػػة مػػف وقػػت مبكػػر مػػف السػػنة اـولػػى. تػػ

الحيػػاة. سػػجمت النتػػامجال فػػي وقػػت مبكػػر أف سػػموكيات اٌتصػػاؿ بػػالعيف قػػد تػػءثر عمػػى لعػػب دور فػػي 
 معال اٌنتبان الملترؾ.
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  Ploog, Banerjee & Brooks ( 2009. دراسة )2

عزيػز اٌنتبػان اٌنت ػامي لػد  أطفػاؿ التوحػد الػذيف ودفت الدراسة تلى أومية ألعاب الكمبيػوترال لت     
يعانوف مف معال في اـدا  ايدراكي الحسي اللديد والمتوسػفال مػف خػٍؿ ترديػد اـبيػات اللػعرية 
فػػي صػػورة أنالػػيدال بىػػا مكونػػات لتويػػة مػػف الجمػػ  المنطوقػػة لتعػػدي  المىػػارات اللػػفوية وذلػػؾ عػػف 

ـ عػػروض بمعنػػى لخػػرك )تجريػػد كممػػات المحتػػو  تلػػى طريػػا ألعػػاب الفيػػديو ٌكتلػػاؼ اٌنتبػػانال وعمػػ
أحرؼ( استم  اـطفاؿ تلى الجم  المسجمة مسب اي تتفاوت مف خٍؿ العاب الفيديو في صورة ترديػد 
أنالػػيدال ومػػف خػػٍؿ اٌنتبػػان اٌنت امي)السػػمعيال والبصػػري( تلػػى الجمػػ  ويحػػاوؿ طفػػ  التوحػػد تعػػدي  

أطفػاؿ توحػد يعػانوف مػف مػعال فػي اـدا  ايدراكػي  9 المتة اللػفىيةال و تكونػت عينػة الدراسػة مػف
الحسي اللديدال اسػتخدمت الدراسػة اـدواتك اختبػار اٌنتبػان اٌنت ػامي لممحتػو ال اختبػار اـدا  لػد  
أطفػػاؿ التوحػػدال وتوصػػمت الدراسػػة تلػػى بعػػض النتػػامج منىػػاك فػػي أثنػػا  التػػدريب اـطفػػاؿ تعممػػوا أف 

كػػٍ المحتػػو  مػػف خػػٍؿ ترديػػد اـنالػػيدال وتػػـ تحسػػف فػػي مسػػتو  يختػػاروا أحػػد الجممتػػيف مختمفػػة فػػي 
المتة والكلال عف مميزات اٌنتبان اٌنت امي في التدريب عمى المحتو  مف خٍؿ العاب الفيديو في 

 مو  النتامج الم دمة مف نظريات اٌنتبان.

  Wainer & Ingersoll ( 2011.دراسة )3

لوجيػا والت نيػة الحديثػة لىفػراد المصػابوف بامػطرابات طيػال التوحػد ودفت الدراسة تلػى اسػتخداـ التكنو      
ن امص امطراب التواص  ال وذن الدراسة  –خصوصاي  اٌتصاؿ اٌجتماعيلمتزويد التدخ ال بىدؼ تحسيف 

راساَت التي استعممت تبداعية الت نيةال مث   والح يبػة التعميميػة لمتػدخ  بػرامج الحاسػوب التفاعميػة فحصت الدش
رةش  فػػي التركيػػز عمػػى تطػػويرش مىػػاراتش اٌتصػػاؿ اٌجتمػػاعي تلػػى اـفػػراد المصػػابوف بامػػطراب طيػػال المبالػػ

التوحدال وتوصػمت الدراسػة تلػى بعػض النتػامج منىػا ك أف اسػتعماؿ مثػ  وػذن البػرامجش مػا زالػت جديػدة نسػبياال 
تػهال وػذن الدراسػة سػتزود وأ مبية الدراسات الساب ة  المنلورة  وصفية َأو اسػتطٍعية فػي الطبيعػة فػي حػد ذا

الخٍصػػة لىػػذن الدراسػػػات اـوليػػة والنتػػػامج التمىيديػػةال وزودت ايمػػػاي اٌقتراحػػات لمتطػػػور المسػػت بمي وت يػػػيـ 
 البرامج المماثمة.
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 Ramdoss  & et al.( 2011. دراسة )4
را ة اسػػػػتعماؿ التػػػدخٍت المعتمػػػدة عمػػػى الحاسػػػػوب لتحسػػػيف مىػػػاراتش معرفػػػة ال ػػػػ وػػػدفت الدراسػػػة تلػػػى     

والكتابة في الطٍب المصابوف بامطرابات طيال التوحدال تزود التحمي  المنظـ مف الدراسات الساب ة الذي 
( لتحسػيف ومعرفػة مىػارات ال ػرا ة والكتابػة )ومثػاؿ عمػى CBI) التدخٍت المعتمدة عمػى الحاسػوبيستخدـ 

(ال وتوصػػػػمت ASDوحػػػػد )ذلػػػػؾك قػػػػرا ةال كتابػػػػة المفػػػػردات( فػػػػي الطػػػػٍب المصػػػػابوف بامػػػػطرابات طيػػػػال الت
م ارنة نتامج التدخ  بالنظاـ المعتمد عمػى الحاسػوب والح ي ػة اٌفترامػيةال  الدراسة تلى بعض النتامج منىاك

عمػػى مىػػارات معرفػػة  CBI( عبػػر الدراسػػاتال تػػأثير CBI)وتصػػال ميػػزات البػػرامجش ومتطمبػػات النظػػاـ لكػػ  
النتػػػػامج الىامػػػػة وحجػػػػوـ التػػػػأثير الكبيػػػػرة   ال ػػػػرا ة والكتابػػػػة كػػػػاف متناقمػػػػةال وبعػػػػض الدراسػػػػات أبمتػػػػت عػػػػف

والدراسػػات اـخػػر  لػػـ تػػذكر أي تحسػػينات لعػػدـ تجػػانس الملػػاركيف والنػػوع المختمػػال مػػف المىػػارات لمعرفػػة 
ال را ة والكتابةال مما استىدؼ اـمرك أنه ليس محتم  مػف اـدب الحػالي َأف ي ػرر المتتيػرات عمػى اـ مػب 

ٌيال والبحػػػ(CBIلكػػػي يػػػرتبف ب ث المسػػػت بمي يخاطػػػب وػػػذن المنط ػػػة بصػػػفة خاصػػػة كالتػػػأثير النسػػػبي ( فعػػػا
 لمعرفة ال را ة والكتابة لطف  التوحد. (CBIؿ)
 ) McDonald  &  Machalicek 2013)ىٍحٓش .7

بامػطرابات طيػال التوحػدال  وػدفت الدراسػة تلػى المراجعػة المنظمػة لبحػث التػدخ  مػ  المػراو يف    
لتدخٍت الفعالة لمخاطبة اـعػراض الرميسػية ٌمػطرابات طيػال ووذا جز  متزايد مف البحث يزود ا

(ال وعمػػػى أيػػػة حػػػاؿ أف المراو ػػػوف المصػػابوف بامػػػطراب طيػػػال التوحػػػد قػػػد يواجىػػػوف ASDالتوحػػد )
تحػػديات عمريػػة معينػػة تسػػتمـز الحاجػػة لمتػػدخٍت ذات العٍقػػة الفعالػػة بلػػك  سػػياقيال َفحصػػتأل وػػذن 

( 00 -00وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػػػػػف مػػراو يف )أعمػػار  الدراسػػة المراجعػػة المنظمػػة لبحػػث التػػدخ ال
قاعػػدة البيانػػات ايلكترونيػػة التػػي مصػػابوف بامػػطراب طيػػال التوحػػدال واسػػتخدمت الدراسػػة اـدواتك 

ال وكانت تستعم  قاعدة البيانات ايلكترونيػة لتمييػز الدراسػات التػي تبحث عف عمميات بحث سٍلية
يزت قاعدة البيانػات ايلكترونيػة تلػكيمة التػدخٍت التػي دراسةال وم 020 0200 0982نلرت بيف 

طب ت في وذن الدراسات لمخاطبة تلكيمة واسػعة مػف المىػارات والسػموؾ الموجػهال وتوصػمت الدراسػة 
تلػػػى بعػػػض النتػػػامج منىػػػاك الدراسػػػات السػػػاب ة صػػػنفت تلػػػى سػػػبعة مجػػػاٌت مسػػػتندة عمػػػى المىػػػارات 

تماعيةال )ب( مىارات اتصاؿال )ج( سموؾ صعبال )د( والسموؾ ووذن المجاٌت ويك )أ( مىارات اج
مىارات أكاديميةال )و( مىارات مىنيػةال )وػػ( اسػت ٍؿ وعنايػة ذاتيػةال )ع( و تطػوير طبيعػيال  وتلػير 
النتػػامج  بػػأف التػػدخٍت الفعالػػة توجػػد فػػي كػػ  صػػنالال وػػذن النتػػامج تنػػاقش فيمػػا يتعمػػا بخصػػامص 

ي وتعػػدي  السػػموؾال ووػػذن البيانػػات جمعػػت فػػي ف ػػف الملػػارؾ فػػيك تػػأثير التػػدخ ال التفاعػػ  اٌجتمػػاع
% ال عمػػى التػػوالي. تمػػافة تلػى ذلػػؾال تحػػر  بمػػ  دراسػػات  30%ال و43%ال  34الم ػاٌت بنسػػبة 

 التدخٍت التي تخاطب مىارات اٌتصاؿ والمىارات المىنية َأو أكاديمية.
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      تعقــيب عمى الدرسات التى اىتمت باستخدام الكمبيوتر: -1
استعراض الدراسػات السػاب ة التػي اوتمػت باسػتخداـ الكمبيػوتر لتحسػيف التواصػ  واٌنتبػان والمتػة ـفػراد ذوي بعد      

التوحػػدال تػػـ اسػػتخٍص أوػػـ الن ػػاط فػػي تحميػػ  وػػذن الدراسػػات مػػف حيػػث اـوػػداؼ والعينػػة واـدوات المسػػتخدمة وأوػػـ 
 النتامجال ووي عمى النحو التاليك

 ا ىـداف: -(1) 
حػػث الحػػالي أف وػػذة الدراسػػات كمىػػا اجنبيػػةال وػػػدفت كمىػػا تلػػى أثػػر التػػدخ  باسػػتخداـ العػػاب الكمبيػػوتر وجػػد الب     

والفيػػديو والتكنولوجيػػا والت نيػػة الحديثػػة لتحسػػيف التواصػػ  واٌنتبػػان والمتػػة ـفػػراد ذوي التوحػػدال وونػػاؾ بعػػض الدراسػػات 
يو وفاعميػػػة أنػػػواع أخػػػر  مػػػف العٍجػػػات مثػػػ  التػػػدريس تناولػػػت الم ارنػػػة بػػػيف فاعميػػػة العػػػٍج بالعػػػاب الكمبيػػػوتر والفيػػػد

قػد  Clifford & Dissanayake (2008الت ميػديال فبػذلؾ نٍحػ  أف وػذن الدراسػات أوػدافىا مت اربػةال فنجػد دراسػة)
وػػػػدفت الدراسػػػػة تلػػػػى تح يػػػػا التنميػػػػة فػػػػي وقػػػػت مبكػػػػر مػػػػف اٌنتبػػػػان الملػػػػترؾال والتػػػػي تػػػػءثر عمػػػػى اتصػػػػاؿ العػػػػيفال 

ودفت تلى أومية ألعاب الكمبيوترال لتعزيز اٌنتبان اٌنت امي لد   Ploog, Banerjee & Brooks (2009ودراسة)
أطفػػاؿ التوحػػػد الػػػذيف يعػػانوف مػػػف مػػػعال فػػػي اـدا  ايدراكػػي الحسػػػي اللػػػديد والمتوسػػػفال مػػف خػػػٍؿ ترديػػػد اـبيػػػات 

ولوجيػػا والت نيػػة وػػدفت تلػػى اسػػتخداـ التكن  Wainer & Ingersoll (2011اللػػعرية فػػي صػػورة أنالػػيدال ودراسػػة)
الحديثػػػػػة لىفػػػػػرادش المصػػػػػابوف باشمػػػػػطراباتش طيػػػػػالش التوحػػػػػد لمتزويػػػػػد التػػػػػدخ ال بىػػػػػدؼ تحسػػػػػيف اٌتصػػػػػاؿ اٌجتمػػػػػاعيال 

وػػدفت الدراسػػة تلػػى اسػػتعماؿ التػػدخٍت المعتمػػدة عمػػى الحاسػػوب لتحسػػيف  Ramdoss & et al.(2011ودراسػػة)
وػدفت تلػى المراجعػة المنظمػة  McDonald  &  Machalicek 2013)مىػاراتش معرفػة ال ػرا ة والكتابػةال ودراسػة )

 لبحث التدخٍت الفعالة لمخاطبة اـعراض الرميسية ٌمطرابات طيال التوحد باستخداـ قاعدة البيانات اٌلكترونية.
 العينـة:  -(2)

تػػة ـفػػراد ذوي ل ػػد اختمفػػت الدراسػػات السػػاب ة التػػي اوتمػػت باسػػتخداـ الكمبيػػوتر لتحسػػيف التواصػػ  واٌنتبػػان والم      
التوحدال في خصامص العينة المستخدمة مف حيث السفال الجنسال والعددال ولكف كمىا تلابىت في تطبيا العينة عمى 

 اـلخاص المصابوف بامطراب التوحد.
 أ ( من حيث العمر الزمنى لمعينة:

مػػى عينػػات مػػف اـطفػػاؿ فمػػف حيػػث العينػػة ومػػا يتعمػػا بػػالعمر الزمنػػى لمعينػػة نجػػد أف بعػػض الدراسػػات أجريػػت ع     
 5ال 3ال أعمػػاروـ مطاب ػػة بػػيف Clifford & Dissanayake (2008)المصػػابوف بامػػطراب التوحػػدال مثػػ ك دراسػػة

ال McDonald & Machalicek 2013)سػػنوات. فػػى حػػيف تناولػػت بعػػض الدراسػػات فتػػرة المراو ػػة مثػػ  دراسػػة)
 بعض اـخر  اافراد التوحد بصفة عامة.(. كما تناولت 00 -00مراو يف المصابوف بامطراب التوحد )أعمار 

 ب( ومن حيث نوع العينة:
نٍحػػػػػػػ  أف كػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػات التػػػػػػػي أجريػػػػػػػت عمػػػػػػػى عينػػػػػػػة مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد يعانػػػػػػػػػػػػػوف بامطػػػػػػػػػػػػػراب التوحػػػػػػػػػػػػػد مثػػػػػػػ        
 & Clifford & Dissanayake (2008); Ploog, Banerjee & Brooks( 2009); Wainerدراسػػػػػػػة

Ingersoll (2011); Ramdoss & et al.( 2011); McDonald, &Machalicek, (2013) 
 ج( من حيث حجـم العينة)العدد(:

نٍح  أف معظـ الدراسػات التػي أجريػت عمػى عينػة مػف يعػانوف بامػطراب التوحػد اختمفػت فػى تحػػديد عيناتىػا       
 Clifford & Dissanayake (2008اسػة)نظراي ل مة وجود العينةال حيث أف معظمىما أجر  عمى عينػات صتيرة مثػ  در 

( 9تكونػت عينػة الدراسػة مػف ) Ploog, Banerjee & Brooks (2009)( طفػ ال ودراسػة07تكونػت العينػة مػف)
 &  Wainerأطفاؿ توحد يعانوف مف معال في اـدا  ايدراكي الحسػػػػػػػػػػػي اللديػػػػػػدال في حيػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػا ت دراسػػػػػػػػػػػة 

Ingersoll( 2011); Ramdoss & et al. (2011); McDonald & Machalicek (2013)  خاليػة مػف
 التحديد مف حيث العدد.
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 ا دوات: –( 3)
تنوعػػت أدوات الدراسػػات السػػاب ة التػػي اوتمػػت باسػػتخداـ الكمبيػػوتر لتحسػػيف التواصػػ  واٌنتبػػان والمتػػة ـفػػراد ذوي       

لكمبيػػوتر والفيػديو والتكنولوجيػػا والت نيػة الحديثػػةال ومنىػا مػػف اسػتخدمه م ارنػػة بطػػرؽ التوحػدال فمنىػػا مػف اسػػتخدـ العػاب ا
وأساليب أخر  مف العٍجال وذا بجػانب استخداـ وػذن الدراسػات لػبعض الم ػاييس واـداوات الٍزمػة فػى الدراسػةال فنجػد 

تحميػػ  ألػػرطة الفيػػديو اسػػتخدامت م ػػابٍت لموالػػديف بػػأثر رجعػػي و  Clifford & Dissanayake (2008دراسػػة )
 Ploog, Banerjee & Brooks (2009)المنزلية لىطفاؿ الملخصيف في وقت ٌحا بامطرابات التوحػدال دراسػة 

  Wainer & Ingersoll (2011)اسػػتخدمت اختبػػار اٌنتبػػان اٌنت امػػػي لممحتػػػو ال اـدا  ـطفػػػاؿ التوحػػدال ودراسػػة
مث  برامج الحاسوب التفاعمية والح يبػة التعميميػة لمتػدخ  المبالػرة  فػي  استعممت تبداعية الت نية في فحص الدراسات ال

التركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى تطػػػػػػػػويرش مىػػػػػػػػاراتش اٌتصػػػػػػػػاؿ اٌجتمػػػػػػػػاعي تلػػػػػػػػى اـفػػػػػػػػراد المصػػػػػػػػابوف بامػػػػػػػػطراب طيػػػػػػػػال التوحػػػػػػػػدال 
( لتحسػػيف ومعرفػػة CBIاسػػتخدمت التػػدخٍت المعتمػػدة عمػػى الحاسػػوب ) Ramdoss & et al. (2011ودراسػػػة)

ميزت ب اعدة البيانػات ايلكترونيػة تلػكيمة  McDonald &  Machalicek (2013ة والكتابةال ودراسة)مىارات ال را 
التدخٍت التي طب ت في وذن الدراسات لمخاطبة تلكيمة واسعة مف المىارات والسموؾ الموجهال وتوصمت الدراسػة تلػى 

ى المىارات والسموؾ ووػذن المجػاٌت وػيك بعض النتامج منىاك الدراسات الساب ة صنفت تلى سبعة مجاٌت مستندة عم
)أ( مىػػػارات اجتماعيػػػةال )ب( مىػػػارات اتصػػػاؿال )ج( سػػػموؾ صػػػعبال )د( مىػػػارات أكاديميػػػةال )و( مىػػػارات مىنيػػػةال )وػػػػ( 

 است ٍؿ وعناية ذاتيةال )ع( و تطوير طبيعي.
 ( النتائج:4)

ستخداـ الكمبيوتر لتحسيف التواص  واٌنتبان توصمت الدراسات الساب ة الى عدة  نتامج بالنسبة لمدراسات التي اوتمت با
 والمتة ـفراد ذوي التوحدال ويمكف تمخيصىا كما يمى ك

وجػػدت لػػذوذ يػػءثر فػػي البصػػر ظىػػرت فػػي اـطفػػاؿ مػػف أوؿ   Clifford & Dissanayake (2008دراسػػة )  -0
الثػاني. وأكػدت بيانػات لىور ميٍدي في وقت مبكر مف الحياةال وأصبحت أكثر حدة بلك  عاـ قبي  عيػد مػيٍد 6

الفيديو وذن الحاٌت اللاذة في وقت مبكر مف السػنة اـولػى. تػـ العثػور عمػى مػعال اٌنتبػان الملػترؾ عمػى مػدار 
 السنة الثانية مف الحياة. سجمت النتامجال في وقت مبكر أف سموكيات اٌتصاؿ بالعيف قد تءثر عمى اٌنتبان.

وجػدت أثنػا  تػدريب اـطفػاؿ انىػـ قػد تعممػوا أف يختػاروا أحػد  Ploog, Banerjee & Brooks (2009دراسػة )  -0
الجممتيف مختمفتيف في كٍ المحتو  مف خػٍؿ ترديػد اـنالػيدال وتػـ تحسػف فػي مسػتو  المتػة والكلػال عػف مميػزات 

 اٌنتبانالاٌنتبان اٌنت امي في التدريب عمى المحتو  مف خٍؿ العاب الفيديو في مو  النتامج الم دمة مف نظريات 
وجػػدت اسػػتعماؿ مثػػ  وػػذن البػػرامجش مػػا زالػػت جديػػدة نسػػبياال وأ مبيػػة  Wainer & Ingersoll ( 2011دراسػػة )  -3

الدراسات الساب ة  المنلػورة  وصػفية َأو اسػتطٍعية فػي الطبيعػة فػي حػد ذاتػهال وػذن الدراسػة سػتزود الخٍصػة لىػذن 
 اٌقتراحات لمتطور المست بمي وت ييـ البرامج المماثمة الدراسات اـولية والنتامج التمىيديةال وزودت ايماي 

وجدت بعػض الدراسػات أبمتػت عػف النتػامج الىامػة وحجػـو التػأثير الكبيػرةال  Ramdoss & et al. (2011دراسة )   -4
والدراسػػات اـخػػر  لػػـ تػػذكر أي تحسػػينات لعػػدـ تجػػانس الملػػاركيف والنػػوع المختمػػال مػػف المىػػارات لمعرفػػة ال ػػرا ة 

تابةال مما استىدؼ اـمرك أنه ليس محتم  مػف اـدب الحػالي َأف ي ػرر المتتيػرات عمػى اـ مػب لكػي يػرتبف ب والك
(CBI( ٌيال والبحث المست بمي يخاطب التأثير النسبي ؿ  ( لمعرفة ال را ة والكتابة لطف  التوحدCBI( فعا

التػػي توجػػد فػػي كػػ  صػػنال مػػف  تلػػير تلػػى التػػدخٍت الفعالػػة McDonald & Machalicek (2013دراسػػة )  -5
المجػػػػاٌت التػػػػي صػػػػنفت ب اعػػػػدة البيانػػػػات اٌلكترونيػػػػة تتعمػػػػا بخصػػػػامص الملػػػػارؾ فػػػػيك تػػػػأثير التػػػػدخ ال التفاعػػػػ  

% ال عمػػػى  30%ال و43%ال  34اٌجتمػػػاعي وتعػػػدي  السػػػموؾال ووػػػذن البيانػػػات جمعػػػت فػػػي ف ػػػف الم ػػػاٌت بنسػػػبة 
 ات اٌتصاؿ والمىارات المىنية َأو أكاديمية.التواليال تحر  بم  دراسات التدخٍت التي تخاطب مىار 
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 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:-2
بعػد اسػتعراض الدراسػػات السػاب ة الطفػ  التوحػػدي يتعػرض لعديػد مػػف الملػكٍت التػي تجعمػػه ٌ     

يعتمػػػد عمػػػى نفسػػػهال ويحتػػػاج تلػػػى مسػػػاعدة اآلخػػػريفال ولعػػػ  مػػػف ابػػػرز وػػػذن الملػػػكٍت عجػػػزن عػػػف 
 التواص .

تفاد الباحث مف الدراسات الساب ة مف خٍؿ اطٍعه لتمؾ الدراساتال ويمكف عرض أوجه ول د اس
 ايفادة فيما يمى ك

ال ياـ ببنا  استمارة مٍحظػة عػف الطفػ  التوحػديال والجانػب الثػاني منىػا يحػدد بعػض السػموكيات التػي  -0
.تصدر عف الطف  في مختمال المواقال التي يتعرض لىا في أوقات مختمفة خٍؿ   اليـو

ال يػػػاـ ببنػػا  م يػػػاس ت ػػدير اسػػتجابات التواصػػػ  لػػد  أطفػػاؿ الوحػػد وتحديػػد أبعػػػادن اٌثنيػػػف ووػػػـ )بعػػد  -0
استجابات التواص  المفظيال وبعد استجابات التواص   ير المفظي (ال وذلؾ بعػد التعػرؼ عمػى مفىػـو 

 وأنواع وذا اٌمطراب.  التواص  عند اـطفاؿ الذيف يعانوف مف امطراب التوحدال وأعراض وأسباب
 صيا ة فروض الدراسة الحاليةال وتـ التتمب عمي الصعوبات التي واجىت الباحث.  -0
وم  تصور مست بمي لمبرنامج المعرفي اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسيف   -3

اوتمت باستخداـ الكمبيوترال استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحدال بعد اٌطٍع عمى دراسات ساب ة 
 ;Clifford & Dissanayake(2008); Ploog, Banerjee & Brooks (2009) كػدراسةك

Wainer & Ingersoll (2011); Ramdoss, & et al. (2011); McDonald & 

Machalicek (2013)ت بالعمميات المعرفية )اٌحساسال اٌنتبانال واٌدراؾ( مث  ػال ودراسات اوتم
 .Bryson & et al. (2004) ; Goldberg & et al. (2008);  Donna & et al دراسةك

(2008) ; Taylor & Hoch (2008) ; Krebs & et al.( 2011)  ودراسات اوتمت بت ديـ
(؛ سىى أحمد 0222برامج لمتواص  والمتةال ومف بيف وذن الدراسات العربية دراسةك عادؿ عبد س )

(؛ لميا  عبد الحميد 0225(؛ دمحم لوقي )0220والة كماؿ) (؛0220(؛ منى خميفة )0220)
(ال ومف بيف وػذن الدراسات اٌجنبيػة 0200(؛ تيماف اـميف )0202(؛ مرون عبد الحفي  )0228)

 & Bopp, Mirenda & Zumbo (2009); Dockrell, Ricketts, Charman ةكػدراس

Lindsay (2014); Magiati, Tay & Howlin (2014) تناولت وذن الدراسات العٍج ال حيث
باستخداـ الكمبيوتر والت نية الحديثةال والعٍج بالعمميات المعرفية)كاٌنتبان(ال والعٍج بت ديـ برامج 
لمتواص  والمتةال واستند البرنامج المعرفي اٌلكتروني عمى نظريات تربوية تح ا اقصى استفادة 

 ممكنة في عٍج وتحسيف استجابات التواص  والمتة.
وم  تصور مست بمي لنموذج للية اٌتصاؿ بيف المرس ) الباحثال ومعممي التخاطبال وأوليا  أمور  -4

الطف  التوحدي(ال والمست ب )طف  التوحد(ال والرسالة) ممموف البرنامج المعرفي اٌلكتروني( في 
الطف  مو  جمسات تمىيدية ارلادية داخ  البرنامج المعرفي اٌلكتروني لمعممي وأوليا  أمور 

التوحديال مما ساعد عمى التلبيؾ والتسري  في البرنامج المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال 
 اٌنتبان اٌنت امي لتحسيف أستجابات التواص  لد  اطفاؿ التوحد.
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( مخطف لمراح  البرنامج المعرفي اٌلكتروني لتبادؿ الصػوت والصػورة. 0وم  مخططات مست بميةك )-5
لتوزيػػ  الجمسػػات التمىيديػػة ايرلػػادية داخػػ  البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي لمعممػػي ( ومػػ  خطػػة 0)

وأوليػػا  أمػػور الطفػػ  التوحػػدي مػػرت بػػالتزامف مػػ  خطػػة توزيػػ  جمسػػات البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي 
( ومػػ   خطػػة لًجػػرا ات المتبعػػة فػػي تحمػػير كػػ  جمسػػة 3ال ػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي. )

البرنػػػامج المعرفػػي ايلكترونػػػيال وفػػػي مػػػو  تمػػؾ الخطػػػة تػػػـ ومػػ  خطػػػة لت ػػػويـ وتحديػػػد مػػف جمسػػػات 
( تصػػػػميـ ألػػػػكاؿ ـعػػػػراض واسػػػػباب 4مسػػػػتويات لىوػػػػداؼ اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي السػػػػمعية والبصػػػػرية. )

 امطراب التوحد.
ٍي ونػاؾ دراسػات اوتمػت بت ػديـ بػرامج لت -6 حسػيف يٍح  أف وناؾ اختٍفػات بسػيطة بػيف الدراسػاتال فمػث

التواصػػػػ  والمتػػػػةال ولكػػػػف ا مػػػػب وػػػػذن الدراسػػػػات تػػػػدرس بالطري ػػػػة الت ميديػػػػة دوف اسػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػا 
الحديثػػػػةال ودراسػػػػػات اوتمػػػػػت بالعمميػػػػػات المعرفية)اٌحسػػػػػاسال واٌنتبػػػػػانال واٌدراؾ( لتحسػػػػػيف التواصػػػػػ  

يػة مػف الدراسػات والمتةال ودراسػات اوتمػت باسػتخداـ الكمبيػوتر لتحسػيف التواصػ  والمتػةال واثبتػت التالب
اف اسػػتخداـ الت نيػػة الحديثػػة والكمبيػػوتر ذو فاعميػػة أكبػػر فػػي عػػٍج امػػطراب الطفػػ  التوحػػديال لػػذلؾ 
تتنػػاوؿ الباحػػث العػػٍج باسػػتخداـ برنػػامج معرفػػي الكترونػػي قػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي فػػي 

 تحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد.

ساب ة سوا  الخاصة باستخداـ الكمبيوتر أو الخاصػػػػة بالعمميػػػػػػػػػػات المعرفيػػػػػػػػػػػة يٍح  أف الدراسات ال -7
أو الخاصة بت ديـ برامجال تلير عمى أف نسبة امطراب طيال التوحد منتلرة في الذكور اكثر مف 

باستخداـ اٌناثال وذلؾ نتيجة لعدد العينات المختارةال واوصت بمرورة التدخ  المبكرال وأف العٍج 
الكمبيوتر وو عٍج فعاؿ في خفض اعراض امطراب طيال التوحدال مما جع  الباحث يختار وذا 
النوع مف العٍج في عٍج عينته اـطفاؿ المصابوف بامطراب التوحدال وكما نٍح  أف اـطفاؿ 

تروني المصابوف بامطراب التوحد انت اميوف في انتباوىـال لذلؾ استخدـ الباحث برنامج معرفي الك
 قامـ عمى اٌنتبان اٌنت امي.

يٍحػػػ  نػػػدرة الدراسػػػات الخاصػػػة باسػػػتخداـ الكمبيػػػوتر لتحسػػػيف التواصػػػ  والمتػػػة ـطفػػػاؿ التوحػػػد عمػػػى   -8
المسػػتو  العربػػي واٌجنبػػيال ووػػذا مػػا جعػػ  الباحػػث يركػػز عمػػي اسػػتخداـ الكمبيػػوتر فػػي عػػٍج العينػػةال 

لػػذلؾ توصػػ  الباحػػث تلػػى تحسػػف فػػي اسػػتجابات ويعطػػى لػػػه اوتمامػػا أكبػػر عػػف  يػػرن مػػف البػػاحثيف؛ 
التواص  لد  أطفاؿ التوحد مف خٍؿ اٌعتمػاد عمػى العػٍج باسػتخداـ برنػامج معرفػي الكترونػي قػامـ 
عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي. كعػػٍج يعتمػػد عمػػى ت ػػديـ محتػػو  تعميمػػي الكترونػػي عبػػر الوسػػامف 

ن لػػه تمكانيػػة التفػػاوـ النلػػف مػػ  وػػذا المحتػػو  ومػػ  المتعػػددة عمػػى الكمبيػػوتر تلػػى المػػتعمـ بلػػك  يتػػي
المعمـ وم  أقرانهال ووذا المحتو  قامـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت ػامي فػي تحسػيف اسػتجابات التواصػ  
لد  أطفاؿ التوحد. وتلم  جمسات محتو  البرنامج عمى فٍلات تعميـ اـطفاؿ التوحدييف مف خٍؿ 

)النػػوعال أجػػزا  الجسػػـال المٍبػػسال اـطعمػػةال والخمػػروات والفاكىػػةال الكمبيػػوتر التعميمػػي التعػػرؼ عمػػى 
أثػػػػاث المنػػػػزؿال اـجىػػػػزة المنزليػػػػةال أدوات المطػػػػبةال اـدوات العامػػػػةال النباتػػػػاتال الطيػػػػورال الحيوانػػػػاتال 

 اـعدادال ووسام  المواصٍت(

سػػات التعامػػ  مػػ  بعػػديف اساسػػييف اـوؿك خػػاص بالعمػػ  مػػ  الطفػػ  التوحػػدي مػػف خػػٍؿ تطبيػػا جم  -9
البرنػػػامج المعرفػػػي اٌلكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى توظيػػػال اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي لتحسػػػيف اسػػػتجابات التواصػػػ ال 
والثػػانيك العمػػ  مػػ  معمػػـ التخاطػػب ولػػي أمػػر الطفػػ  التوحػػدي مػػف خػػٍؿ تطبيػػا جمسػػات التمىيديػػة 

زمة منىا تجان ايرلاديةال وعم  تنمية بلرية عف طريا تنمية الوعي لديىما بالسموكيات اٌيجابية الٍ
 الطف  مف خٍؿ المتابعة المنزليةال والمتابعة بالجمعية.
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 اروض البحث: -ثانياً 
توجد فروؽ ذات دٌلة تحصامية بيف رتب درجات المجموعة المابطة والتجريبيػة عمػى م يػاس  -1

 التواص  بعد تطبيا البرنامج لصالن المجموعة التجريبية.  

ب درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي ال يػػػاس ال بمػػػي توجػػػد فػػػروؽ ذات دٌلػػػة تحصػػػامية بػػػيف رتػػػ -2
 والبعدي في اـدا  عمى م ياس التواص  لصالن ال ياس البعدي.

ريبيػة فػي ال يػاس البعػدي ٌ توجد فروؽ ذات دٌلػة تحصػامية بػيف رتػب درجػات المجموعػة التج -3
.والتتبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
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 اٌفًٖ اٌضبٌش

 البحثتجرا ات 
 

 منيج البحث: -أو ً 
 عينة البحث: -ثانياً 
 أدوات البحث: -ثالثاً 
 ات اصجرائية التطبيقية لمبحث:الخطو  -رابعاً 
 ا ساليب اصحصائية المستخدمة: -خامساً 
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 الثالث الفصــل
  البحث إجراءات

 مقدمة:
 يجرا ات البحث والتي تتمث  فيك عرماي  يتناوؿ وذا الفص    

ٌي   منىج البحثك -أو
 عينة البحثك -ثانياي 
 أدوات البحثك -ثالثاي 
 الخطوات ايجرامية التطبي ية لمبحثك -رابعاي  -رابعاي 
 :اـساليب ايحصامية المستخدمة -خامساي 

 وذلؾ عمى النحو التاليك  

 منيج البحث: -أو ً 
لمػنىج لػبة التجريبػي حيػث أنػه يختبػر فعاليػة برنػامج معرفػي الكترونػي اعتمػػد البحث الحػالي عمػى ا    

قػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي )متتيػػر مسػػت  ( فػػي تحسػػيف اسػػتجابات التواصػػ  ) متتيػػر تػػاب  ( 
 لىطفاؿ التوحدييف.

 :التممت عينة البحث عمىعينة البحث:  -ثانياً 
 -العينة ا ستطَعية: -أ 

ية بىدؼ التعرؼ عمى ثبات وصػدؽ م يػاس اسػتجابات التواصػ  لػد  تـ تجرا  دراسة استطٍع
أطفاؿ التوحػػػػػػػد وذلػػػػػؾ مف خػٍؿ التطبيػا عمػى عينػة علواميػػػػػة مػػػػػف اـطفػػػػػاؿ التوحدييػػػػفال وبمػا قوامىػا 

( علػػرة أطفػػاؿ اختيػػروا علػػواميا مػػف جمعيػػة الطفولػػة والتنميػػة بمسػػاكف الفػػتن بأسػػيوطال وقػػد طبػػا 02)
 لم ياس بصورة فردية مف خٍؿ ولي اـمر والمعممة في وجود الباحث.ا

 -العينة النيائية: -د 
(  0( ذكػػػور )  8( أطفػػػاؿ توحػػػدييف )  02تكونػػػت مػػػف مجمػػػوعتيف أحػػػدوما تجريبيػػػة قوامىػػػا ) 

( تنػاث مػف جمعيػة الطفولػػة  0( ذكػور )  8( أطفػاؿ توحػػدييف )  02تنػاثال واـخػر  مػابطة قوامىػا ) 
ركز الفتن بمحافظة أسػيوطال ممػف لػديىـ قصػور فػي اسػتجابات التواصػ ال وقػد تػـ تلخيصػىـ والتنمية بم

(ال 0994)  (DSMIV)طب ػػػا لمحكػػػات الػػػدلي  التلخيصػػػي وايحصػػػامي الرابػػػ  لٍمػػػطرابات الع ميػػػة
( درجػةال 72-55وم ياس كارز وم ياس جيمياـال ووـ مف فمة متوسطي ايعاقةال وتتراوح نسػبة ذكػامىـ )

 0.0سنػػػػػػػػػوات وانحػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػػػػاري  4( سػػػنة بمتوسػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػري 5-3ػػػػػػػػػػػػة العمػػػػريػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف )والمرحمػػػػػ
)مرحمة الطفولة المبكرة(ال م  ملاركة ومعممي التخاطبال أوليػا  أمػور اـطفػاؿ عينػة الدراسػةال حيػث تػـ 

ي وتطبيػػا م يػػاس ت ػػدير اسػػتجابات التواصػػ  لػػد  أطفػػاؿ تطبيػػا اسػػتمارة مٍحظػػة عػػف الطفػػ  التوحػػد
التوحد عميىـ قبمياي وبعدياي وتتبعيايال وتػـ مجانسػة أفػراد المجمػوعتيف فػي المتتيػرات اآلتيػةك العمػر الزمنػىك 

( سنػػػػػػػةال 5-3جميػػ  أطفػػاؿ عينػػة الدراسػػة يمثمػػوف مرحمػػة عمريػػة واحػػػػػػدة ووػػى مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة)
( درجػة 72 – 55جميػ  أطفػاؿ العينػة متوسػطي الػذكا ال وتراوحػت نسػبة ذكػامىـ مػا بػيف )درجة الذكا  ل

 عمى م ياس ستانفورد بينيه لمذكا .
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 -تمثمت أدوات البحث فيك أدوات البحث: -ثالثاً 
 م ياس ستانفورد بينيه )الصورة الرابعة(.                 )تعريب وت نيف لويس كام  مميكه( .5

 الطف  التوحدي.                                  )تعداد الباحث(استمارة مٍحظة عف  .6
 م ياس استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد.                          )تعداد الباحث( .7

برنامج معرفي الكتروني قامـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسف استجابات التواص   .8
 اد الباحث()تعد          لد  أطفاؿ التوحد.

 -وفيما يمي وصفاي لىذن اـدواتك
 (1998)الصورة الرابعة( تعريب لويس كامل مميكو ) –مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء  -1
فػي جامعػة سػتانفورد  0925وم  وذا اٌختبار العالـ الفرنسي )الفريد بينيه( م  زميمة سيموف عػاـ    

مػ  بعػض  0937متػه لمعربيػة تسػماعي  ال بػاني فػي عػاـ لىذا أطما عمية اسـ ستانفورد بينيػه وقػاـ بترج
باقتباس وذن الصورة مف  0998التعديٍت ليكوف مناسباي لمبيمة المصرية. وقاـ  لويس كام  مميكة عاـ 

م يػػاس سػػتانفورد بينيػػه لمػػذكا  ل يػػاس وت يػػيـ ال ػػدرات  ويسػػتخدـالم يػػاس وأوعػػدن ليناسػػب البيمػػة العربيػػةال 
( 05ة والمػػرضال وتحديػػد نسػػب ايعاقػػة الع ميػػة بصػػفة خاصػػةال ويتكػػوف مػػف )الع ميػػة فػػي حػػاٌت الصػػح

ـ(ال وسػػػت اختبػػػارات جديػػػدة تتمػػػمف أربعػػػة  -تسػػػ  اختبػػػارات مػػػف الصػػػور السػػػاب ة )ؿ –اختبػػػار وػػػيك
مجػػػاٌت وػػػيك  الػػػذاكرة قصػػػيرة المػػػد ال اٌسػػػتدٌؿ التجريػػػدي/ البصػػػريال اٌسػػػتدٌؿ الكمػػػيال اٌسػػػتدٌؿ 

كبيرة مف المىاـ المعرفية التي تنب  بالعام  العاـ لمذكا ال ويتمث  نموذج  المفظيال يحتو  عمى مجموعة
المسػتو  اـوؿك عامػ  -تنظيـ ال درات المعرفية في وذن الصورة مف الم يػاس فػي ثػٍث مسػتويات وػيك

اٌسػػتدٌؿ العػػاممي) فػػي المسػػتو  اـعمػػى(ال المسػػتو  الثػػانيك ويتمثػػ  فػػي ثػػٍث عوامػػ  عريمػػة وػػيك 
الػػذاكرة قصػيرة المػػد ال والمسػػتو  الثالػثك يتكػػوف مػػف اربػػ   -ال ػػدرات السػاممة التحميميػػة -تبمػػرةال ػدرات الم

( اختيػػػاراي تخصصػػػياي عمػػػى النحػػػو  05مجػػػاٌت أكثػػػر تخصصػػػا وػػػيك ويتػػػدرج تحػػػت وػػػذن المجػػػاٌت ) 
التػػػػػاليك اٌسػػػػػتدٌؿ المفظػػػػػػي يتمػػػػػمفك اختيػػػػػار المفػػػػػرداتال والفىػػػػػـال والسػػػػػخافات والعٍقػػػػػات المفظيػػػػػػةال 

ستدٌؿ الكميك ويتدرج تحتػه اٌختيػار الكمػيال وتسمسػ  اـعػداد وبنػا  المعادلػةال واٌسػتدٌؿ المجػرد واٌ
البصػػريك ويتػػػدرج تحتػػػه اختبػػػاراتك تحميػػ  الػػػنمفال النسػػػػةال المصػػػفوفاتال ثنػػى أو قطػػػ  الػػػورؽال والػػػذاكرة 

قػػاـ معػد الم يػػاس  قصػيرة المػد ال وتلػػم ك اختبػارات تػػذكر الجمػ ال وا عػػادة اـرقػاـال وتػذكر اـلػػيا . وقػد
بحساب صدؽ الم ياس مف خٍؿ الصدؽ المركبال وم ارنة الم ياس بم اييس أخر   مثػ  اختبػار رافػف 

واختبػػار الرولػػاخ. وتػػـ اٌعتمػػاد فػػي حسػػاب ثبػػات الم يػػاس عمػػى اسػػتخداـ معادلػػة  "   TATوم يػػاس 
رتفػػػاع معػػػدٌت الصػػػدؽ ريتلػػػارد سػػػوف"  وكػػذلؾ طري ػػػة تعػػػادة  اٌختبػػار وألػػػارت النتػػػامج تلػػى ا -كػػورد

والثباتال كما أف وناؾ العديػد مػف الدراسػات واـبحػاث العربيػة الحديثػة فػي البيمػة المصػرية والتػي أكػدت 
( بػالتح ا مػف ثبػات 0998بينيػه. وقػاـ لػويس مميكػه ) –صػدؽ وثبػات الصػورة الرابعػة لم يػاس سػتانفورد

مرتفػ  نسػبيا حيػث تراوحػت معػامٍت  الم ياس حيث استخدـ طري ة التجزمة النصفية وتوص  تلى ثبػات
(. ومف أوـ المبررات التي دعت الباحث تلى اسػتخداـ وػذا الم يػاس أف 2.97 – 2.80الثبات ما بيف )

ونػػػاؾ بعػػػض الدراسػػػات اسػػػتخدمته مػػػ  وػػػذن الفمػػػة. وقػػػد قػػػاـ بتطبي ػػػه عمػػػى اـطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف 
لتنميػػػة بأسػػػيوط عمػػػى اـطفػػػاؿ التوحػػػدييفال امػػػطراب التوحػػػدك اـخصػػػامية النفسػػػية بجمعيػػػة الطفولػػػة وا

واٌخصػػامي النفسػػي بالىيمػػة العامػػة لمتػػاميف الصػػحي المنط ػػة اـولػػى فػػرع وسػػف الصػػعيد بمركػػز الطػػب 
النفسػػي بعيػػادة ابنػػوبال واٌخصػػامي النفسػػي بمستلػػفيي الصػػحة النفسػػية بأسػػيوطال واٌخصػػامي النفسػػي 

سػػيال ونظػػرا لوجػػود صػػعوبة فػػي اسػػتخداـ المتػػة بمستلػػفى الجامعػػة قسػػـ اـمػػراض العصػػبية والطػػب النف
لػػػديىـ تػػػـ اسػػػتخداـ الجػػػز  الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى اـلػػػيا  العمميػػػة كالمكعبػػػات والخػػػرز وقطػػػ  الػػػورؽ وذلػػػؾ 

 لصعوبة تعرفىـ عمى اـجزا  المفظية والتي تعتمد عمى المتة.
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تلػػػى جمعيػػػة  بايمػػػافة تلػػػى أف وػػػذن الحاٌت)عينػػػة الدراسػػػة( تعػػػاني مػػػف امػػػطراب التوحػػػد وصػػػمت    
الطفولة والتنميةال فبعض الحاٌت طبا عميىـ م ياس ت ػدير التوحػد فػي الطفولػةال والػبعض اٌخػر طبػا 
عمػػػػيىـ م يػػػػاس جيميػػػػاـ الرتبػػػػي لمتوحػػػػد. ووػػػػذن الم ػػػػاييس تعتبػػػػر م ػػػػاييس تلػػػػخيص ٌمػػػػطراب التوحػػػػد. 

ارات النفسػية تلػى أنػه مػف المىػـ أف ي ػـو بتطبيػا اٌختبػ Bennetto & Rogers (1996 :310وألػار)
أخصامييف يكوف لديىـ معرفة كافية بالتوحدال مث  " اختبارات الذكا   ير المفظيػةال أو اختبػارات السػموؾ 

اييس تلػخيص امػطراب التوحػدال اـخصػامي النفسػي بمركػز ػالتكيفى  ير المفظػي. وقػد قػاـ بتطبيػا م ػ
تلػػفى الجامعػػة قسػػـ اٌمػػراض الػػرازي لرسػػـ المػػة وال ياسػػات الذونيػػة بأسػػيوطال واٌخصػػامي الػػنفس بمس

العصبية والطب النفسي وكانوا يستخدموف م ياس ت دير التوحد في الطفولة في التلخيصال واٌخصامي 
 جيمياـ الرتبي لمتوحد في التلخيص. النفسي بمستلفى طب اٌطفاؿ أسيوط  كاف يستخدـ

 )تعداد الباحث(           :1استمارة مَحظة عن الطفل التوحدي -0
 كا ستمارة ىدف -

تىػػػدؼ تلػػػػى جمػػػػ  البيانػػػػات اللخصػػػية عػػػػف الطفػػػػ  التوحػػػػدي ) عينػػػة البحػػػػث ( وأسػػػػرته حيػػػػث 
اٌسػػتفادة مػػف المعمومػػات الٍزمػػةال وتحديػػد أصػػعب اسػػتجابات التواصػػ  لػػد  أطفػػاؿ التوحػػد مػػف خػػٍؿ 
ت وجىػػة نظػػر اـمىػػات والمعممػػيف لٍسػػتفادة منىػػا فػػي مػػبف العينػػةال وأيمػػا فػػي تعػػداد م يػػاس اسػػتجابا

 التواص  لد  أطفاؿ التوحد.

 وصال ا ستمارة: -

ووي تعتبر استمارة مٍحظة عف الطف  التوحديال وتلم  الجانب اـوؿك البيانات اـوليةال 
خصامية التربية الخاصة بالجمعيةال  وتجم  وذن المعمومات مف كلوؼ الجمعيةال ومف المعمماتال وا 

جتماعية عف الطف  وأسرته كاٌسـال والسفال وتتممف اٌستمارة مجموعة مف البيانات اللخصية واٌ
وتارية الميٍدال وتارية اٌلتحاؽ بالجمعيةال ومءو  اـب ووظيفته ودخمهال ومءو  اــ ووظيفتىا ودخمىا 
ال وعنواف اـسرة ال ورقـ التميفوف ال واسـ اـب واسـ اــ. والجانب الثانيك يلم  بعض السموكيات التي 

ال وتتممف تصدر عف الطف  في مختمال الم واقال التي يتعرض لىا في أوقات مختمفة خٍؿ اليـو
( عبارة وعمى يسار 54وعدد العبارات ) اٌستمارة مجموعة مف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحدال
 -ك  استجابة م ياس يحدد مستو  الصعوبةال حيث مستوييف ويك

 (.0 – 2ى الترتيب )ٌ   وي اب  ك  مستو  درجة خاصة به ووى عم -نعـ.        ب-أ
 

                                                 

 .(0)ٍِؾك  1
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 )إعداد الباحث(             :2مقياس تقدير استجابات التواصل لدى أطفال التوحد-3

 هدف الممٌاس : -
يىدؼ الم ياس تلى ت ييـ استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد في مرحمة الطفولة المبكرة مف 

 تبعي لمبرنامج.( سنةال ويتـ استخدامه في الت ييـ ال بمي والبعديال والت 5 – 3) 
 خطوات إعداد الممٌاس : -

 تـ تعداد الم ياس في الخطوات التاليةك
ايطٍع عمى ايطار النظري الخاص ب عاقة التوحدييف بىدؼ التعرؼ عمى خصامصىـ  .1

 وسموكياتىـ الخاصة باستجابات التواص .

وحػػػد فػػػي ايطػػػٍع عمػػػى بعػػػض اٌختبػػػارات والم ػػػاييس النفسػػػية التػػػي منىػػػاك) م يػػػاس ت ػػػدير الت .2
م يػػػاس جيميػػػاـ الرتبػػػي لمتوحػػػدال الم يػػػاس الىنػػػدي لت يػػػيـ التوحػػػدال م يػػػػػاس  (الC.A.R.Sالطفولػػػة)

رندؿ لورت  لمتوحدال م يػاس تلػخيص حػاٌت التوحػد فػي دوؿ منط ػة الخمػيجال وم يػاس ت ػدير 
 درجة التوحد لد  الطف  في المرحمة اٌبتدامية( التي اوتمت ب عاقة التوحد والسموكيات الخاصة
باـطفػػػػاؿ التوحدييػػػػػػػػػػػػفال وأيمػػػػاي اٌطػػػػٍع عمػػػػى بعػػػػض برامػػػػػػػػػج التربيػػػػة الخاصػػػػة مثػػػػػػػ  برنػػػػامج 

(Hawaii Early Learning Profile, 1985( المعػروؼ باختصػار )Help أي نمػوذج )
يػػػػات المتحػػػػدة  وػػػػاواي لمتعمػػػػيـ المبكػػػػر اٌمريكػػػػي وزارة الصػػػػحة والتعمػػػػيـ والرعايػػػػة الصػػػػحية الٌو

( وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ 0999وبرنػػػػامج بورتػػػػاج لمتنميػػػػة اللػػػػاممة لمطفولػػػػة المبكػػػػرة) اٌمريكيػػػػةال
م يػػػػاس فينػػػٍنػػػػػػػػػػػػد لمسمػػػػػػػػػػػوؾ التكيفػػػػيال وم يػػػػػػػػػػاس  المصػػػػرية. وبعػػػػض الم ػػػػاييس اـخػػػػر  مثػػػػ 

ي واـسػػػػػػػػػػػػري والمدرسي لمطفػػػػػػػ  ال وم يػػاس التفػػػػػػاعػػػػ  اٌجتماعػػػػػػػ(A.B.Sالسمػػػػوؾ التػػػػػػػػواف ػػػػػػي)
 (0999اعػػػػػػداد )دمحم رياض وعماد أحمدال 

 تحديد اـبعاد الفرعية ٌستجابات التواص . .3

العبارات ما  صيا ة العبارات الدالة عمى ك  بعد مف أبعاد الم ياسال وقد روعي عند صيا ة .4
 -يلى:

 .لتة العبارات تكوف سىمة وبسيطة ووامحة  -

 طى أبعاد الم ياس.تت   -

 تنتمي لمبعد الذي يحتويىا.   -
 مفردة. 92تـ تعداد الم ياس في صورته اـولية مكوف مف بعديف ويلتم  عمى  .5
تـ عرض الم ياس في صورته اـولية عمى مجموعة مف أعما  ويمة التدريس المتخصصيف  .6

ؽ المنط يال والحكـ في التربية الخاصةال والصحة النفسيةال وعمـ النفس التربويال يجرا  الصد
 -عمى صٍحيته مف خٍؿ الن اط التاليةك

 صيا ة العبارات ومد  مٍممة العبارة لمىدؼ الذي وم  مف أجمه الم ياس. - أ

 انتما  المفردة لك  بعد مف أبعاد الم ياس أو عدـ انتمامىا.  - ة

 حذؼ أي عبارة يروف حذفىا.  - د

 وم  م ترحات أخر  بلأف الم ياس وطري ة تصحيحه.  - س
 لدى أطفال التوحد ائص السيكو مترية لمقياس تقدير استجابات التواصلالخص

 صدق المقياس: -أو ً 
 صدق المحكمين: -

( محكمػػاي متخصصػػاي مػػف أسػػاتذة عمػػـ الػػنفسال والتربيػػة 05قػػاـ الباحػػث بعػػرض الم يػػاس عمػػى )
سال ويومػػن الخاصػةال والصػحة النفسػية بكميػات التربيػة بىػدؼ معرفػػة مػد  اٌتفػاؽ عمػى عبػارات الم يػا

 ( نتامج ذلؾ. 0الجدوؿ ) 
 

                                                 

 .(3) ال (0)ٍِؾك  2
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 (4جدول )                             
 التفاق بٌن المحكمٌن والنسب المئوٌة لالتفاق على صالحٌة كل مفرده 
 لمٌاس استجابات التواصل لدى األطفال التوحدٌٌن وكل بعد من األبعاد

 استجابات التواصل المفظس استجابات التواصل غير المفظس
 % عدد المتفقين رقم المفردة % عدد المتفقين م المفردةرق
1 25 111 1 25 111 
2 23 92 2 24 96 
3 25 111 3 25 111 
4 25 111 4 25 111 
5 24 96 5 23 92 
6 25 111 6 24 96 
7 25 111 7 25 111 
8 25 111 8 25 111 
9 21 81 9 21 84 
11 25 111 11 25 111 
11 25 111 11 25 111 
12 24 96 12 25 111 
13 25 111 13 25 111 
14 22 88 14 25 111 
15 25 111 15 23 92 
16 25 111 16 25 111 
17 25 111 17 21 81 
18 25 111 18 25 111 
19 21 84 19 21 81 
21 25 111 21 25 111 
21 25 111 21 25 111 
22 25 111 22 25 111 
23 25 111 23 25 111 
24 25 111 24 22 88 
25 25 111 25 25 111 
26 25 111 26 23 92 
27 22 88 27 24 96 
28 25 111 28 25 111 

 29 21 81 
31 22 88 
31 25 111 
32 25 111 
33 21 81 
34 25 111 
35 21 81 
36 25 111 
37 21 84 
38 21 81 

( عدد المحكميف المواف يف عمى ك  مفردة وكذلؾ 0يتمن مف خٍؿ البيانات الموجودة في جدوؿ )    
نسػػب اٌتفػػاؽ بيػػنىـ عمػػى كػػ  مفػػردن مػػف حيػػث كونىػػا ت ػػيس البعػػد الػػذي تنتمػػي تليػػهال وقػػد أب ػػى الباحػػث 

تػـ اسػتبعادوا % فأكثرال وقػد بمػا عػدد المفػردات التػي 82عمى المفردات التي بمتت نسبة اٌتفاؽ عميىا 
 ( مفردة موزعة عمى بعديف.66( مفردةال وبذلؾ أصبن عدد المفردات )04)
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 لدى أطفال التوحد: ثبات مقياس تقدير استجابات التواصل -ثانياً 
قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب ثبػػػات م يػػػاس ت ػػػدير اسػػػتجابات التواصػػػ   بطري ػػػة  ثبـــات التجزئـــة النصـــفية: -1

( يومػػن 0عػػف طريػػا معادلػػة ألفػػا كرونبػػاؾ وجػػدوؿ رقػػـ ) التجزمػػة النصػػفيةال وطري ػػة تحميػػ  التبػػايف
 معامٍت الثبات ودٌلتىا. 

 (2جدول)
 (11معامَت ثبات التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباك )ن =

 معام  ألفا كرونباؾ معام  سبيرماف معام  جتماف الخواص ايحصامية
 2.94 2.98 2.97 الم ياس

ممػػا يءكػػد 2.25عػػامٍت الثبػػات جميعىػػا دالػػة عنػػد مسػػتو  دٌلػػة ( أف م0يتمػػن مػػف جػػدوؿ رقػػـ )     
 عمى ارتفاع معامٍت ثبات م ياس ت دير استجابات التواص .

لحسػاب اٌتسػاؽ الػػداخمي لمم يػاسال طبػػا الم يػاس فػػي صػورته النىاميػػة  -ثبـات ا تســاق الــداخمس: -0
ردات بالبعػد الػذي ينتمػي ( أطفاؿ توحدييف وتػـ حسػاب معػامٍت ارتبػاط المفػ02عمى عينة قوامىا )

تليػػػهال بػػػيف مفػػػردات م يػػػاس التواصػػػ   يػػػر المفظػػػي ودرجػػػة الم يػػػاس الكميػػػة وبػػػيف مفػػػردات م يػػػاس 
  (ك5(ال )4(ال )3التواص  المفظي ودرجة الم ياس الكميةال كما بالجداوؿ رقـ )

 ( 3جدول ) 
3معامَت ا رتباط بين كل مفرده والبعد الذي تنتمس إليو-أ

 

 ل غير المفظساستجابات التواص
 

 استجابات التواصل المفظس

 معامل ا رتباط م معامل ا رتباط م معامل ا رتباط م معامل ا رتباط م

1 1.851** 15 1.851** 1 1.891** 21 1.656* 
2 1.642* 16 1.657* 2 1.871** 21 1.817** 

3 1.849** 17 1.851** 3 1.889** 22 1.718** 

4 1.894** 18 1.751** 4 1.775** 23 1.654* 
5 1.642* 19 1.851** 5 1.775** 24 1.848** 

6 1.817** 21 1.798** 6 1.654* 25 1.789** 

7 1.817** 21 1.851** 7 1.849** 26 1.859** 

8 1.768** 22 1.751** 8 1.665* 27 1.849** 

9 1.851** 23 1.851** 9 1.916** 28 1.657* 
11 1.751** 24 1.567* 11 1.789** 29 1.819** 

11 1.851** 25 1.576* 11 1.798** 31 1.885** 

12 1.751** 26  1.851** 12 1.581* 31 1.658* 
13 1.751** 27 1.751** 13 1.588* 32 1.578* 
14 1.751** 28 1.851** 14 1.878** 33 1.653* 
 15 1.868** 34 1.815** 

16 1.849** 35 1.871** 

17 1.654* 36 1.789** 

18 1.879** 37 1.775** 

19 1.871** 38 1.765** 
         

( أف جمي  معامٍت اٌرتباط بيف المفػردات والبعػد الػذي تنتمػي تليػه دالػه 3يتمن مف الجدوؿ رقـ)          
 ( مرضردة 71فيما عدا بعض  المرضردات التضي تضت ااضتبعادلا وبل ض ت ) 2.25تحصامياي عند مسػتو  

 (ال وذلؾ يءكد ثبات اٌتساؽ الداخمي لمم ياس.0م  لرا  السادة المحكميف بجدوؿ رقـ )مما يتفا 

                                                 
   1.15*  تشير إلى مستوى د لة    
  1.11**  تشير إلى مستوى د لة   
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 (0جدول )

 ا تساق الداخمس بين مفردات مقياس التواصل غير المفظس ودرجة المقياس الكمية - د
 ت االرتباط معامل ت االرتباط معامل ت

 معامل
 االرتباط

 االرتباط معامل ت

1 1.852** 5 1.768** 19 1.861** 77 1.755** 

7 1.644* 9 1.861** 10 1.661* 73 1.861** 

3  1.851** 16 1.761** 11 1.855** 71 1.567* 
1 1.895** 11 1.862** 15 1.756** 79 1.576* 
9 1.644* 17 1.764** 19 1.857** 70  1.862** 

0 1.818** 13 1.757** 76 1821** 71 1.765** 

1 1.825** 11 1.761** 71 1.857** 75 1.871** 

 (7جدول)

 ا تساق الداخمس بين مفردات مقياس التواصل المفظس ودرجة المقياس الكمية - ؽ
 ت االرتباط معامل ت االرتباط معامل ت

 معامل
 االرتباط

 االرتباط معامل ت

1 1.891** 11 1.799** 71 1.819** 31 1.664* 
7 1.871** 17 1.585* 77 1.712** 37 1.583* 
3 1.891** 13 1.589* 73 1.658* 33 1.656* 
1 1.778** 11 1.881** 71 1.851** 31 1.811** 

9 1.777** 19 1.871** 79 1.791** 39 1.874** 

0 1.655* 10 1.854** 70 1.864** 30 1.791** 

1 1.854** 11 1.657* 71 1.853** 31 1.779** 

5 1.667* 15 1.883** 75 1.661* 35 1.768** 

9 1.919** 19 1.876** 79 1.823**   
16 1.793** 76 1.659* 36 1.887**   

 الصورة النهائٌة للممٌاس: 

بعػػد حسػػاب الصػػدؽ والثبػػات لم يػػاس اسػػتجابات التواصػػ  لػػد  أطفػػاؿ التوحػػد أصػػبن الم يػػاس فػػي صػػورته     
 ( مفردن موزعه عمى بعديف عمى النحو التاليك 66النىامية يحتو  عمى )

ابات  يػر لفظيػة بطري ػة سػميمة قدرة الطف  التوحدي عمى ت ديـ استجالبعد ا ول: استجابات التواصل غير المفظس: 
 .08ك 0( مفػػردن مف 08ومناسبةال وذلؾ عف طريا ايلارة والنظر تلى اـليا ال واٌنتبان ويحتو  وػذا البعػػػد عمػى )

قدرة الطف  التوحدي عمػى ت ػديـ اسػتجابات لفظيػة بصػورة سػوية )م بولػة(ال البعد الثانس: استجابات التواصل المفظس: 
 .38ك 0( مفردات مف 38تعرؼ عمي اـليا ال والنطا بىا ويحتو  وذا البعد عمى )وذلؾ عف طريا ال

 تصحي  المقياس: 
نعػػـ يفعػػ (ال حيػػث يػػتـ   –يفعػػ  تلػػى حػػد مػػا   –جػػا ت مفػػردات الم يػػاس عمػػى م يػػاس ثٍثػػي متػػدرج )ٌ يفعػػ      

لػػى حػػد مػػا(ال وثػػٍث درجػػات لمبػػدي  التصػػحين بدرجػػة واحػػدة لمبػػدي  اـوؿ )ٌ يفعػػ (ال ودرجتػػاف لمبػػدي  الثػػاني )يفعػػ  ت
الثالػػث )نعػػػـ يفعػػ (ال وتجمػػػ  درجػػة كػػػ  بعػػد عمػػػى حػػدنال ثػػػـ تجمػػ  جميػػػ  درجػػات اـبعػػػاد لحسػػاب درجػػػة اسػػػتجابات 
التواص ال والدرجة التػي يػتـ الحصػوؿ عميىػا تعبػر عػف مػد  امػتٍؾ الطفػ  ٌسػتجابات التواصػ  حيػث تعبػر الدرجػة 

 والدرجة المرتفعة عمى امتٍؾ اٌستجابة.المنخفمة عمى عدـ امتٍؾ لٍستجابةال 
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قائم عمى توظيال ا نتباه ا نتقائس اس تحسين استجابات التواصل  4برنامج معراس الكترونس -4
 )تعداد الباحث(                           لدى أطفال التوحد.                  

محتو  تعميمي الكتروني عبر  Electronic Cognitive Programي دـ البرنامج المعرفي اٌلكتروني      
الوسػػامف المتعػػددة عمػػى الكمبيػػوتر تلػػى المػػتعمـ بلػػك  يتػػين لػػه تمكانيػػة التفػػاوـ النلػػف مػػ  وػػذا المحتػػو  
ومػػػ  المعمػػػـ ومػػػ  أقرانػػػهال ووػػػذا المحتػػػو  قػػػامـ عمػػػى توظيػػػال اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي فػػػي تحسػػػيف اسػػػتجابات 

توحػد. وقػد تػـ تصػميـ وػذا البرنػامج بنػا  عمػى البحػوث العمميػة التواص  والمستو  المتوي لد  أطفػاؿ ال
التي بينت أف اـطفاؿ الذيف اسػتخدموا وػذا البرنػامج قػد اكتسػبوا مػا يعػادؿ سػنتيف مػف المىػارات المتويػة 

ووػػذا بايمػػافة تلػػى ت ػػديـ مجموعػػة مػػف التوجيىػػات لمعممػػي وأسػػرة الطفػػ  التوحػػدي خػػٍؿ فتػػرة قصػػيرةال 
يمىـ مفىـو اٌنتبان والتواص  والتي تسػاعدوـ عمػى خفػض اـعػراض اـساسػية لىػذا بىدؼ تدريبىـ وتعم

اٌمطراب وت مي  اآلثار المترتبة عميه وذلؾ لتح يا مستو  مف اٌست رار والتوافا النفسي تلى حداي ما 
 ويحثىـ عمي طرؽ اٌنتبان واٌتصاؿ بالطف  التوحدي. 

 صػوت مسػتو   فػي الػتحكـ أو -سػماعات عمػى أذنػي الطفػ  وت وـ فكرة وذا البرنػامج عمػى ومػ       
برنػامج بينما وو يجمس أماـ لالػة الحاسػوب ويمعػب ويسػتم  لىصػوات الصػادر مػف خػٍؿ  -السماعة

معرفػػػػي الكترونػػػػي يلػػػػتم  عمػػػػي مجموعػػػػات مػػػػمنية لفٍلػػػػات مػػػػف الفيػػػػديو المجمعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي برنامػػػػػػػػػػػػج 
visual studio 2005 التعـرف عمى)النـوع  أجـزاء الجسـم  المَبـس   التىيمػة واٌسػت باؿال التػي منىػا

ــزل  ا جيــزة المنزليــة  أدوات المطــب   ا دوات العامــة   ا طعمــة  والخضــروات والفاكيــة  أثــاث المن
 المتػػة اكتسػػاب خٍلىػػا مػػف يمكػػف والتػػي النباتــات  الطيــور  الحيوانــات  ا عــداد  ووســائل المواصــَت(

 اللػػرابال تنػػاوؿ الطعػػاـال تنػػاوؿ مىػػارة اكتسػػاب عمػػى التػػدريب عمػػى المسػػت ب  فػػي حػػدالتو  طفػػ  لتسػػاعد
 لحاجاتػه مسػت   بلك  اٌنتبان عمى الطف  مساعدة بىدؼ اللخصيةال والنظافة وخمعىاال المٍبس ارتدا 
 تلػى تمػافة اـسػريةال حياتػه فػي اٌسػت ٍلية ب نجػاز لمطفػ  تسمن المىمات وذن فتأدية اـساسية اليومية
 .المناسب لىدا  الٍزمة بال درات الطف  يزود المىمات تأدية عمى ال درة فاكتساب ذلؾ
ووذا البرنػامج يركػز عمػى جانػب المتػة واٌسػتماع واٌنتبػانال وبالتػالي يفتػرض أف الطفػ  قػادر عمػى      

يػاس الجموس م ابػ  الحاسػوب دوف وجػود عوامػا سػموكية. ولػـ تجػر حتػى اآلف بحػوث عمميػة محايػدة ل 
ف كانػػت ونػػاؾ روايػػات لػػفىية بأنػػه نجػػن فػػي زيػػادة  مػػد  نجػػاح وػػذا البرنػػامج مػػ  اـطفػػاؿ التوحػػدييفال وا 

ووػػذا اـسػػموب يعكػػس أحػػد أسػػاليب التواصػػ  لىطفػػاؿ التوحػػدييف الػػذيف يعػػانوف مػػف  المىػػارات المتويػػة.
اـ اللػػػخص قصػػور وسػػػام  التواصػػػ  المفظػػػي و  يػػػر المفظػػػيال  ووػػػذا البرنػػػامج الػػػذي ي ػػػـو عمػػػي تسػػػتخد

التوحدي لصورة ل  ير ب في الحصوؿ عميه و ي دـ وذن الصورة لملػخص المتواجػد أمامػه الػذي يمبػي 
له ما ير ب. و يزبني وذا البرنامج عمػي مبػادا المدرسػة المعرفيػة والسػموكية فػي تطبي اتػه مثػ  اٌنتبػانال 

عمػي تسػىي  التواصػ   Hبرنػامج التعزيزال التم يفال التسمس  العكسي ...... و  يروػا. ٌو ت تصػر فامػدة 
 ف ف ب  أيما يزستخدـ في التدريب والتعميـ داخ  الترفة.

                                                 

 (5(   )4) ٍِؾك 4
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 :منيا ا لكترونس المعراس البرنامج تشغيل عند تواارىا واجب شروط
 .جديدة windows نسخة فرد امكف واف الجىاز عمى فيروسات وجود عدـ مف التأكد مرورة (أ )
 install_adobe flash_player_ax  بمير الفٍش برنامج  فرد (ة )

 عٍمػػة كػ  اختيػار يجػب ممحوظػة Install all modules of Storm Codec  اٌفػٍـ ملػت  فػرد (ط )
 البرنامج فرد اثنا 

 run  اس مشاكل تظير عندما توارىا وجب شروط 

 ثػـ folder c نفتػن ثـ folder data نفتن ثـ open نختار اٌسطوانة ملت  عمى يميف كميؾ نمتف .1
 ن ػػػػػػػػػػػـو ثػـ folder windows بفتػػن ن ػـو ثػـ Drive c نفتػػن ثػػـال بػه الموجػودة الممفػػات بنسػػة ن ػـو
 folder c  مف نسخنىػا التي الممفات ونمػ   folder system32 بفتػن

 نختػػػػار ثػػػػـ Internet options نختػػػػار ثػػػـ tools نختػػػػار ثػػػػـ Internet Explorer بفػػػػتن ن ػػػـو .2
advanced عف نبحث ثـ security  ن ػـو ثػـ اختيػارات ثػٍث اوؿ فػي عٍمة وجود عدـ مف ونتأكد 
 ok عمى بالمتف

 :ا لكترونس المعراس البرنامج مميزات

ٍي  exe امتداد تكوف  اف بلرط البرنامج فٍلات تتير يمكف      التعػرؼ عػف يتحػدث البرنػامج محتػو    فمث
ال والفاكىة والخمرواتال اـطعمةال ٍبسالمال الجسـ أجزا ال النوع)عمى التعرؼ منىا ممنية مجموعات عمى
ال اـعػػدادال الحيوانػػاتال الطيػػورال النباتػػاتال العامػػة اـدواتال المطػػبة أدواتال المنزليػػة اـجىػػزةال المنػػزؿ أثػػاث

 لداب عػف تتحػدث قصػيرة قصػة بفٍلػات الطعاـ عمى التعرؼ فٍلات تتير فيمكف(. المواصٍت ووسام 
 ويمكػفال المٍبػس ارتدا  كيفية عف تتحدث قصيرة قصػة بفٍلػات المٍبس عمى التعرؼ وفٍلاتال الطعاـ
ٍي  امتػداد أي تلى exe اٌمتداد تتيػر  visual studio برنامػػج فػػي المسػػار ومػ  تتيػػر  بلػرط  swf  مػث

ٍي   2005  قصص عف تتحدث خاصة فٍلات تصميػـ ويمكػفال الرساـ ببرنامج جمسة أي تتيير يمكف  فمث
 visual البرنػػامج فػػي مسػػاروا تتييػػر مػػػ  Swish Max 2.0_Black-Ghost.net جببرنامػػػ  قصػػيرة

studio 2005  فػي  قصػيرة قصػص( ارقػاـ) بأسػما  اـلػيا  عمػى التعػرؼ فٍلات( ارقاـ)اسما  تتير م 
folder data البرنامج مسار لربف  . 

 منىػػا التػػي والمٍحػػا لكترونػػياٌ المعرفػػي البرنػػامج جمسػػات عػػف يتحػػدثال البرنػػامج عػػف لػػذرار وبالنسػػبة   
جػػرا اتال والم يػػاس اٌسػػتمارة جػػرا اتال اٌرلػػادية التمىيديػػة الجمسػػات تطبيػػا وا   المعرفػػي البرنػػامج تطبيػػا وا 
 فػػػي المٍحػػا تجميػػػ  تػػػـ حيػػػثال تجرا وػػا وكيفيػػػة جمسػػػة لكػػػ  موجػػػز لػػرح ونػػػاؾ يكػػوف  حيػػثال اٌلكترونػػػي

 web page, single file web page, web page)تلػى فػاتالمم وػػذن وتحػويػػ  Mcrosoft Word ممفػػات

filtered  برنػػامج فػػي الممفػػات وػػذن وتجميػػ (ال  ChmMakerProSetup_v1_9_5 ممػػال فػػي وحفظىػػـ 
 .البرنامج مسار لربف folder data في وومعه help باسـ
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ديو لىصػػػوات ويػػػر  الباحػػػث أف البرنػػػامج المعرفػػػي ايلكترونػػػي يتبنػػػى عمػػػى تسػػػتخداـ فٍلػػػات الفيػػػ    
والصور كبدي  عف الكٍـ ولذلؾ فىو مناسب لملخص التوحدي الذي يعانى مف عجػز لتػوي حيػث يػتـ 
بد  التواص  عف طريا تبادؿ أصوات وصور فٍلات الفيديو  تزمث  ما ير ب فيه م  اللخص اآلخر 

فػ   ويسػاعدن عمػي المرس  ) اـب ال أٌـ ال المعمـ ( ال حيت ينبتي عميػه ذا اآلخػر أف يتجػاوب مػ  الط
تنفيػػذ ر باتػػه و يسػػتخدـ الطفػػ  فػػي وػػذا البرنػػامج رمػػوزاي أو صػػوراي وظيفيػػة رمزيػػة فػػي التواصػػ  ) طفػػ  

 الة (. 22يأك ال يلربال ي مي حاجتهال ي رأال في سوبر ماركتال يركب سيارة 
 مراحل   ىس: 6ويستخدم  برنامج المعراس اصلكترونس لتبادل الصوت والصورة  اس    

 
 ( 6شكل)

 مراحل 6البرنامج المعراس اصلكترونس لتبادل الصوت والصورة  اس   
 

ويمكـن ا سـتفادة مـن برنـامج الـبكس لتــدعيم البرنـامج المعراـس ا لكترونـس القـائم عمـى توظيــال     
ــاه ا نتقــائس اــس تحســين اســتجابات التواصــل لــدى أطفــال التوحــد  حيــث يســتخدم  البرنــامج  ا نتب

 مراحل  وىس : 6س لتبادل الصوت والصورة  اس المعراس اصلكترون
 

 التبادل

 تنمية التمقائية

 تمييز الصور

 تكوين الجمل

 ماذا تريد ؟"التفاعل عند سؤال  

 التجاوب والردود التمقائية
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  The Physical Exchangeالمرحمة ا ولى : مرحمة التبادل  
 

وذلؾ عػف  Spontaneous requestingالىدؼ مف وذن المرحمة اف يتعمـ الطف  الطمب تم اميا       
نػي ال ػامـ عمػى توظيػال البرنػامج المعرفػي اٌلمكترو تدريب الطف  التوحدي عمى المعب مػف خػٍؿ طريا 

تػػدريب الطفػػػ  عػػرض صػػور وأصػػوات لجمسػػات البرنػػامج كال التػػذزر الحسػػى البصػػري لاٌنتبػػان اٌنتفػػامي
التوحػػدي عمػػى التعػػرؼ عمػػى )النػػوعال النباتػػات الالطيػػور والحيوانػػاتال أجػػزا  الجسػػـ ووجػػه اينسػػافال أنػػواع 

ال اؿ اٌدوات العامػػة وادوات لمنزليػػةال اـجىػػزة االمٍبػػسال اـطعمػػةال الخمػػروات والفاكىػػةال أثػػاث المنػػزؿ
ال وسػػػام  المواصػػػٍت( مػػػ  تعميػػػا المعمػػػـ والمعمػػػـ المسػػػاعدال معممػػػي 02تلػػػى  0المطػػػبةال اـعػػػداد مػػػف 

التخاطبال حيث يتـ استبداؿ وتكرار الصور المطموبػة لكػ  جمسػة مػف خػٍؿ لػريف المعمومػات الخػاص 
 التالي(  -تكرار-بك  جمسة)السابا

صػورة أو صػوت( نمػمف لػدة تعمػا الطفػ  بػه )ليبسػى ( مػثٍ. ون ػـو ووو أف نسػتخداـ لػي  )
بتكػػرار الصػػورة الخاصػػة بػػه والعمػػ  عمػػى زيػػادة اٌنتبػػان اٌنت ػػامي السػػمعي والبصػػري مػػف حيػػػث 
)تكبيػػر وتصػػتير( الصػػورة  وومػػعىا فػػي جىػػة )اليمػػيف والنصػػال واليسػػار( وتحريكىػػا تلػػى )أعمػػى 

رونػػيال أو والمعمـ)الباحػػث( والمعمػػـ المسػػاعد )اوليػػا  أمػػور وأسػػف (  وتعميػػا المعمػػـ والتمميػػذ اٌلكت
طف  التوحد( و معممي تخاطب الجمعيةال وفي وػذن المرحمػة يػتـ مسػاعدة الطفػ  مسػاعدة جسػمية 
لم يػػاـ بعمميػػة اٌسػػتبداؿ مػػ  مراعػػاة ت ميػػ  المسػػاعدة تػػدريجيا حتػػى يسػػتطي  الطفػػ  اٌعتمػػاد عمػػي 

 نفسه اعتمادا كميا .
 

 Expanding Spontaneity ية: تنمية التمقائية المرحمة الثان
 

الىدؼ مف وذن المرحمة تدريب طف  التوحد عمي اف يذوب تلى النافػذة الخاصػة بجمسػات البرنػامج      
المعرفي اٌلكتروني يلارة أو التحدث ب سـ  الصورة التي تماث  اللي  المر وب ثـ العػودة تلػى المعمػـ 

   في البرنامج.ليكرر )الصورة والصوت( التي 
 Picture Discriminationالمرحمة الثالثة: تمييز الصور  

الىدؼ مف وذن المرحمة أف يكوف الطف  قادر عمى تمييز الصورة التي تماث  اللي  المر وب مف      
بيف عدد مف الصور واٌصوات الم دمة له عمى نافذة البرنامج المعرفي اٌلكتروني ال امـ عمى توظيػال 

 )لك  جمسة( ان اٌنت امياٌنتب
 

  Sentence Structureالمرحمة الرابعة: تكوين الجمل  
الىػػػدؼ مػػػف وػػػذن المرحمػػػة أف يكػػػوف طفػػػ  التوحػػػد  قػػػادر عمػػػي أف يطمػػػب اـلػػػيا  الموجػػػودة و يػػػر      

 الموجودة أمامه مستخدما كممات متعددةال أو ايلارة اليىا مف خٍؿ البيمة المحيطة.
 

 Responding to (What do you want)” التفاعل عند سؤال  "ماذا تريد ؟ المرحمة الخامسة: 

الىدؼ مف وذن المرحمة أف يكوف طف  التوحد قػػػػػادر عمي أف يطمب كثير مف اـليا  )بصػوت او صػورة(       
يف الجممػة تم امية مف خٍؿ التحدث ايلارة  لنافذة البرنامج واف يجيػب عمػي التسػاءؿ مػاذا تريػد غ مسػتخدما لػر 

 الخاص به.
 

 Responsiveand Spontaneous commentingالمرحمة السادسة: التجاوب والردود التمقائية 
 الىدؼ مف وذن المرحمة أف يجيب الطف  عمي ك 

   ماذا تريد ؟      what do you want ?  
    وماذا تري ؟      what do you see   ?   

  وماذا تممك ؟      what do you have  ? 
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 المتبعة اس تحضير كل جمسة من جمسات البرنامجاصجراءات 
 ا ىداف اصجرائية:

 أف يتعرؼ التمميذ عمي صور وكممات ك  جمسة مف جمسات البرنامج :ودؼ معرفي .1
 اف ينطا أو يلير التمميذ تلى ما يلاود أو يستم  تليه مف صور وكممات ك  جمسة مف جمسات : ودؼ مىاري  .2

 خٍؿ اٌنتبان اٌنت امي البصريال واٌنتبان اٌنت امي السمعي لك  جمسة. البرنامجال مف
 أف يحب التمميذ التعام  م  البرنامج لتحسيف التواص  :ودؼ وجداني .3

 البرنامج المعراس ا لكترونس القائم عمى ا نتباه ا نتقائسالوسيمة و النلاط المصاحبك 
 ترونس   وتمميذ الكترونس معمم الكوناؾ       التمىيد واٌثارةك    

 ما الذي تران في الصورة غ  صورة أن ديغ  :المعمم ا لكترونس
 .............دن صورة. ...........دي صورة   :التمميذ ا لكترونس
 ..........ايون  دن / دي  صورة     الالاللاطرال  :المعمم ا لكترونس

   روق الفردية بين التَميذ..   ومن خَلاقسم التمميذ الى مجموعات.. مع مراعاة الفالعرضك 
 المعمـ أو المعمـ اٌلكترونيال حيث يردد ويلير التٍميذ التي يطرحىا  يجيب التٍميذ عمى اـسممة التمىيدية المناقشة والحوارطري ةك 
 مف جمسات البرنامج.  خمال )التمميذ/المعمـ اٌلكتروني( أو المعمـ تلى الصوت والصور التي تعبر عمى ك  جمسة          
ادرب طفػػ  التوحػػد عمػػى أف يركػػز انتباوػػه عمػػى مثيػػر سػػمعي بصػػري واحػػد دوف  يػػرن مػػف المثيػػراتال وذلػػؾ مػػف  .1

خٍؿ عرض مجموعػة مػف اـصػوات والصػور عميػه ال ووػذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ 
لصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ او عميىا بحيث تحتو  ك  صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمثػ  ا

الصورة المتناقمة في الموف وذلؾ كما فيال البرنػامج المعرفػي ايلكترونػي وينػاقش الباحػث الطفػ  التوحػدي فػي 
 وذن اٌصوات والصور.

أقػ  لمطفػ  )أنػػت لػايال تيػػه فػي الصػػورةال أو أنػت تسػػتم  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػاقي اٌصػػوات والصػور ال تذا لػػـ  .2
 الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور   يستط 

أقدـ التعزيز المناسب لطفمؾ تذا كانػت اٌسػتجابة صػحيحةال أمػا تذا كانػت اٌسػتجابة  يػر صػحيحة ف ػـ بت ػديـ  .3
رر ذلػؾ معػه حتػى يصػ  تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  مػ  ت ػديـ التوجيػه المفظػي لػه وكػ

 الطف  تلى اٌستجابة الصحيحة
 .المعراس عمى حسب مستويات تقويم ا ىداف تصويب ا خطاء اس كل جمسة من جمسات البرنامج :التقويم
 سـ تلى انتبان انت امي يجوز الجم  بيف الجمسات أو ت ديـ جمسة عمى جمسة م  مراعاة التدرج في العرض وربف ذلؾ باٌنتبان اٌنت امي الذي ين ك مٍحظات

 .سمعي و بصري.. م  تسجي  مٍحظات ك  تمميذ عمى حسب مستويات ت ويـ اوداؼ ك  جمسة مف جمسات البرنامج المعرفي اٌلكتروني
مستويات تقويم أىداف: كل جمسة من جمسات البرنامج المعراس ا لكترونس القائم عمى توظيال ا نتباه ا نتقائس 

 لتواصل لدى أطفال التوحدلتحسين استجابات ا
 أو :ا ىداف البصرية

 يمتفت التمميذ إلى الصورة الموجودة بالكمبيوتر التعميمس .4
 من بين الصور الموجودة بالكمبيوتريمتفت التمميذ إلى صورة  .0
 من بين الصور الموجودة بالكمبيوتريشير التمميذ إلى صورة  .5
 الكمبيوتريختار التمميذ إلى صورة من بين الصور الموجودة ب .1
 تكبر وتصغر–اوق وتحت –يمين ويسار يشاىد التمميذ صورة من بين الصور الموجودة بالكمبيوتر حيث تتحرك الصورة  .3

 ثانيًا: ا ىداف السمعية
 يمتفت التمميذ إلى الصوت الموجود بالكمبيوتر التعميمس .4
 يستمع التمميذ إلى الصوت الموجود بالكمبيوتر التعميمس .0
 حتى لو آثر صوت خارجس  أىمل التمميذ لكل المثيرات والتركيز اس المثيرالموجود بالكمبيوتر التعميمس يذ إلى الصوت يركز استمع التمم .5
 يتمفظ أو يجرد التمميذ كممة .1
 كممات 3أو  2ينطق التمميذ جممة مكونة من  .3
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ٜ طلِٔٞ هطش طُ٘ٝغ ؿئخص حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ ف

 حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ١١فخه حىظ٘كي

 :ؿئخص ح٥ٓز٘ع ح١ٗه
اٌزؼبهف ٚاٌزؼو٠ف أفواك اٌغّؼ١خ, ٚأ١ٌٚبء ٌّؼٍّٟ اٌزقبٛت ٚأ١ٌٚبء أِٛه اٌطفً اٌزٛؽلٞ ِٕٚٙب (عٍَبد ر١ّٙل٠خ اهّبك٠خ 8ِٛٙٛػبد ي)

إلاه األٚاِو ٚارجبع اٌزؼ١ٍّبد ) اٌطٍت ٚاالِزضبي(,  ,ٔظوح ػبِخ ػٓ اٙطواة اٌزٛؽل, أٍب١ٌت اٌزؼبًِ ِغ اٌطفً, ٚأِٛه اٌطفً أٌزٛؽلٞ.

ئُ إٌظبَ ِٓ فالي اٌزْج١ه ّٚٔٛمط ا١ٌخ االرٖبي ث١ٓ اٌّوًٍ ٚاٌَّزمجً ٚاٌوٍبٌخ ٚثْوػ ِٛعي ػٓ عٍَبد اٌجؤبِظ اٌّؼوفٟ اإلٌىزوٟٚٔ اٌمب

ر١ّٕخ ِٙبهح االٔزجبٖ االٔزمبئٟ, ِٓ فالي اٌجؤبِظ اٌّؼوفٟ ٚ ً(,ػٍٝ رٛظ١ف االٔزجبٖ االٔزمبئٟ )اٌوٍبٌخ( ٌلٜ أٛفبي اٌزٛؽل)ػ١ٕخ اٌلهاٍخ/اٌَّزمج

 االٌىزوٟٚٔ, ر١ّٕخ ِٙبهح اٌزوو١ي ِٓ فالي ر١١ّي اٌّزْبثٙبد, ِٓ فالي اٌجؤبِظ اٌّؼوفٟ االٌىزوٟٚٔ.

 ِم١بً اٍزغبثبد اٌزٛإً اٌمجٍٟ( -)االٍزّبهح 

 (4ؿئش )

 ثبمٔغبْ(,  -ثًٖ -لؤج١ٜ(, أ٠ٓ اٌجًٖ؟ )فٍفً هِٟٚ -أٍل -األٍل؟ )عيه الفزجبه اٌمجٍٟ افز١به ِٓ ِزؼلك ٠ٚٓا (434ف٦ٕ )

كٚالة(,         -ٍننو٠و -ٛبٍننخ(, ٠ٚننٓ اٌننلٚالة؟ )ووٍننٟ -لننله -األمْ(,أ٠ننٓ اٌمننله؟ )ٍننى١ٓ -اٌفننُ -أ٠ننٓ اٌفننُ؟ )األٔننف

(,      ثٕننذ -هعننً -ِْننٜ(, أ٠ننٓ اٌْنن١ت؟ )ّنن١ت -ّننّبػخ–فوفننخ(, أ٠ننٓ اٌْننّبػخ؟ )ٍننٍُ -ك٠ننه -أ٠ننٓ اٌننل٠ه؟ )ػٖننفٛه

فط١وح(,  -ٍٕل٠ٚزِ-وٍت(,ف١ٓ اٌفط١وح؟)ثطبٌٛ -غياي -ػغٍخ(,أ٠ٓ اٌغياي؟)لطخ-١ٍبهح-؟)ِٛر١ٍٛىًا١ٌَبهحأ٠ٓ 

ٍنبػخ(,  -ِْٜ  -وب١ِوح(,٠ٚٓ اٌّْٜ؟ )هاك٠ٛ-فٛٛخ–األثبعٛهح(, ٠ٚٓ اٌىب١ِوح؟)فوّخ -فٕغبْ -أ٠ٓ اٌفٕغبْ؟ )لٍُ

 اثبعٛهح( -ٚهكح–أ٠ٓ اٌٛهكح؟ )ّغوح

 (0ؿئش )

  -ٍذ ٚالفخ رٍّٝ ِبء-5 -ثٕذ ص١ّٕخ, هف١ؼخ-4-ثٕذ َِىخ وٛهح-3-ثٕذ ٠ٍٛٛخ, ل١ٖوح-2-وٍت وج١و, ٕغ١و-1اٌزٚبك: (430ف٦ٕ )

 -ٔنلٚة اٌَنىو ثبٌٍّؼمنخهاعً ٠ْوة اٌْبٞ فٟ وجب٠خ, -7 -ِبِب رٚؼٙب ػٍٝ األوًىعبعخ ى٠ذ ٔؾطٙب ػٍٝ اٌفٛي, -6

 -اٌْٛوخ عٛح اٌطجك, اٌٍّؼمخ عٛح اٌطجك-8

  -ثبة ِفزٛػ-13 -ٌٚل ٠غًَ أ٠لٖ فٟ اٌؾٛٗ-12 -ٌٚل فٟ اٌٖٕلٚق-11 -لٍُ ٔىزت ثٗ-11 –رؾذ اٌْغوح  -ّٔو فٛق-9(435ف٦ٕ )

 ٌٚل ٔبئُ-15 -ٌٚل ٛبٌغ اٌٍَُ-14

 عٍَبد االٍجٛع اٌضبٟٔ :اٌزؼوف ػٍٝ إٌٛع:
 (5ؿئش )

 ٌٚل ( –هعً  –ثٕذ  –ٍذ ػغٛىح  –هعً ػغٛى  –اٌزؼوف ػٍٝ إٌٛع:)ٍذ ( 04ف٦ٕ )

 (1ش )ؿئ
 -ٌٚل ثزؤٌُ–اٌجطبٌٛ فٟ اٌي٠ذ –ٌٚل ػ١بْ –١ٍِٛمٝ –ٌٚل ٠ٚؾه-األٕٛاد اٌٖبكهح ِٓ اٌٍَٛو١بد: )ٌٚل ٠ؼطٌ (00ف٦ٕ )

 ٌٚل ٠ٕبكٜ( –ٍذ ١ٍّخ ىعبط  –ٌٚل ٠طجً –ٌٚل ٠غٕٟ –ٕفبهح  –ٌٚل ٠ؼ١ٜ  –ٌٚل ث١جًٛ أِٗ  -ٌٚل ثؤوً–ٌٚل ٔبئُ 

 ُ:عٍَبد االٍجٛع اٌضبٌش: اٌزؼوف ػٍٝ أعياء اٌغَ
 (3ؿئش )

  -هلجخ -ثمٟ -هعٍٟ -أ٠لٞ -ػ١ٕٟ -ٌَبٟٔ -ّؼوٞ -ِٕبف١و -أعياء اٌغَُ:)ٚكْ (54ف٦ٕ )

 أٖ  كٖ  ٘ٛ كٖ ّؼو, ٟ٘ كٞ هلجخ, كٖ ثك, ٟ٘ كٞ اٌؼ١ٓ, كٞ ِٕبف١و, كٞ ٚكْ(

 (6ؿئش )

 ثك( –هعً  –أ٠ل  –ػ١ٓ  –ّؼو  –ِٕبف١و  -ٕفبد وً ِٓ )ٚكْ (50ف٦ٕ )

 ٌزؼوف ػٍٝ اٌّالثٌ:عٍَبد االٍجٛع اٌواثغ ا
 (7ؿئش )

 ّٛهد ( –عبوذ -ٔظبهح –وٛرِ -ل١ّٔ-فَزبْ -ٛبل١خ-–ّٕطخ–ّجْت–ّواة–رْود –ثٕطٍْٛ -اٌّالثٌ) ثٍطٛ (14ف٦ٕ )

 (8ؿئش )
 ٔظبهح( –ّجْت  –فَزبْ  –ٛبل١خ  –ّٕطخ  –ّواة –عيِخ  –ثٕطٍْٛ  –١ِّياد وً ِٓ ) ثٍطٛ  (10ف٦ٕ )

 ٍٝ األٛؼّخ:عٍَبد االٍجٛع اٌقبٌِ اٌزؼوف ػ
 (9ؿئش ) 

  –ٍٕطخ  –هغ١ف اٌؼ١ِ  –ا٠ٌ وو٠ُ  –عجٕخ ث١ٚبء  –ث١زيا  –ث١٘  –ثطبٌٛ  –ف١ٕٛ  –األٛؼّخ: ) أهى   (34ف٦ٕ )

 ١ِبٖ ( –عجٕخ هِٟٚ  –ٌؾَٛ  –ٌْْٕٛ  –ِىوٚٔخ  –فٛي  –ٌجٓ  –فوفخ  –فط١وح  -ٛؼ١ّخ  –ٍٕل٠ٚزِ 

 (42ؿئش )
 ِىوٚٔخ(–ٌؾّخ  –ٌجٓ  –فوفخ  –ٍٕل٠ٚزِ  –هى –ِمٍٟث١٘  –ثطبٌٛ  -)ا٠ٌ وو٠ُ  (30ف٦ٕ )
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 اٌفبوٙخ:----عٍَبد االٍجٛع اٌَبكً اٌزؼوف ػٍٝ  اٌقٚوٚاد
 (44ؿئش ) 

 -ف١ٌٖٛب فٚوح -ّٛبُٛ, لٛٛخ  -مهح فٚوح  -ف١به -ثٍَخ -ثبمٔغبْ –اٌفبوٙخ: )أهٔب ث١ٜ ----اٌقٚوٚاد  (64ف٦ٕ )

 ثًٖ أفٚو( -فٍفً ؽبِٟ, ّطخ 

 (40ؿئش )
 ٍِٛف١خ( –فٍفً هِٟٚ  –ف١ٌٖٛب  –ّٛبُٛ  –مهح  –ثطبٌٛ  –ثًٖ  –) ثٍَخ   (60ٕ )ف٦

  –ف١به –ف١ٌٖٛب فٚوح–فٍفً ؽبِٟ –ثًٖ أفٚو –اهٔب ث١ٜ  –ثبمٔغبْ  –ّٛبُٛ  –ثٍَخ  –) مهح فٚوح   (65ف٦ٕ )

 ٍِٛف١خ ( –ثًٖ  –ثطبٌٛ –فٍفً هِٟٚ  -وٍٛٗ   –فٌ  –ثملٌٚٔ  -عيه –صَٛ 

 ِٛى( –ِبٔغٛ  –فوٌٚخ  –هِبْ  –عٛافخ  –رفبػ  –ثورمبي  – )ثط١ـ (65ف٦ٕ )

 عٍَبد االٍجٛع اٌَبثغ اٌزؼوف ػٍٝ أصبس اٌج١ذ:
 (45ؿئش )

 ِىزجخ( –ِقلح  –وٕجخ  –ٛواث١يح  –ووٍٟ  –ٍو٠و  –أصبس اٌج١ذ: ) كٚالة   (74ف٦ٕ )

 (41ؿئش )
 جخ(وٕ –ِقلح  –ِىزت  –ووٍٟ –ٛواث١يح  –كٚالة  –(  )ٍو٠و 72) ف٦ٕ

 عٍَبد االٍجٛع اٌضبِٓ اٌزؼوف ػٍٝ األعٙيح ِٕي١ٌخ:
 (43ؿئش )

 ثٛربعبى ( –ِىٛح  –ر١ٍفي٠ْٛ  –ف١ل٠ٛ  –غَبٌخ  –صالعخ –ِوٚؽخ  –ر١ٍفْٛ  –(  أعٙيح ِٕي١ٌخ: ) رَغ81ً١) ف٦ٕ

 ٍبػخ(–ِىٛح  –ِوٚؽخ ٍمف –غَبٌخ –صالعخ –ر١ٍفْٛ –ر١ٍفي٠ْٛ –(  )ثٛربعبى 82) ف٦ٕ

 (46ؿئش )
  –غَبٌخ –(  ِؼوفخ اٌٖٛد اٌٖبكه ِٓ اٌغٙبى  كح ٕٛد.. كٞ ٕٛد.. ِغ اٌٖٛهح ٚ اٌؾووخ )رَغ83ً١) ف٦ٕ

 ِىَٕخ( –فالٛ  –عوً اٌجبة  –ر١ٍفي٠ْٛ              

 عٍَبد االٍجٛع اٌزبٍغ اٌزؼوف ػٍٝ أكٚاد اٌّطجـ:
 (47ؿئش )

 فٕغبْ ( –وٛة –ٛجك -ٍخٛب –ٍِؼمخ  -ّٛوخ –ٍى١ٕخ –ؽٍخ –(  أكٚاد اٌّطجـ: ) ثواك91) ف٦ٕ

 (48ؿئش )
 ٍِؼمخ( –وٛث١خ  –ٛجك  –ٛبٍخ  –ٍى١ٕخ –ؽٍخ  –(  )ثواك 92) ف٦ٕ

 عٍَبد االٍجٛع اٌؼبّو اٌزؼوف ػٍٝ األكٚاد اٌؼبِخ:
 (  49ؿئش )

 وب١ِوا( –فوّخ إٍبْ–ّّؼخ –فٛٛخ –فوّخ ّؼو –ّٕطخ-ٍبػخ –ِْٜ –ٍٍُ -ّّبػخ –(  األكٚاد اٌؼبِخ:)كٚاء111) ف٦ٕ

 ٕبثٛٔخ(–ؽٕف١خ –وجو٠ذ –لٍُ –اّبهح ِوٚه –أثبعٛهح –ِمٔ –ِْجه غ١ًَ  -(  )ٌّجخ 112) ٕف٦

 (02ؿئش )
 –ِْجه -ٌّجخ–وب١ِوا-فٛٛخ –فوّخ ّؼو –فوّخ إٍٔبْ  –ّٕطخ  –ٍبػخ –ِْٜ  –ٍٍُ  –ّّبػخ  –(  ) كٚاء 113) ف٦ٕ

 ٕبثٛٔخ (–ّّؼخ -ٍٍٕٛخ -ؽٕف١خ -و٠ذ وج-لٍُ -اّبهح اٌّوٚه-كثًٛ -أثبعٛهح  -ِمٔ –ِفبر١ؼ               

 عٍَبد االٍجٛع اٌؾبكٞ ػْو اٌزؼوف ػٍٝ اٌط١ٛه ٚإٌجبربد:
 (04ؿئش )

 ٚىح (–ٚهكح–فوفخ–فواّخ –ػٖفٛه–ّغوح–ك٠ه–ك٠ه هِٟٚ–ؽّبِخ–ثطخ –ثجغبء–)أهٔت: (  اٌط١ٛه ٚإٌجبربد111) ف٦ٕ

 (00ؿئش )
 ٚهكح(–فوفخ – ػٖفٛهح–ّغوح –ك٠ه –ثطخ –ثجغبء –(  )أهٔت 112) ف٦ٕ

 عٍَبد االٍجٛع اٌضبٟٔ ػْو اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾ١ٛأبد:
 (05ؿئش )

 لوك(–ّٔو–وٍت –لطخ –ف١ً –غياي –ىهافخ –ٍّىخ –كٌٚفٓ –ؽّبه –ؽّبه ِقطٜ –ؽٖبْ–عًّ–ثموح–)أٍل (121) ف٦ٕ

 ف١ً(-لوك–كافٓ –ّٔو –ٍّىخ –غياي –وٍت –ىهافخ –أٍل –ثموح –عًّ –ؽٖبْ–ؽّبه ِقطٜ–( ) ؽّبه 122فالُ )

 وٍت(–لطخ –ف١ً –غياي –ىهافخ –ؽّبه –ؽٖبْ –عًّ –( )أٍل 123) ف٦ٕ

 (01ؿئش )

 –ػٖفٛه–كاٌفٓ–وٍت –عًّ –ؽٖبْ –ك٠ه هِٟٚ  –فوفخ –ؽّبه  –)لوك  ( األٕٛاد اٌٖبكهح ػٓ اٌؾ١ٛأبد124) ف٦ٕ

 ف١ً(–فوٚف –ثموح –ك٠ه –ٙفلع  –أٍل –ّٔو –لطخ –ثطخ              
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 ٚإٌمٛك  ِؼوفخ اٌّفوك ٚاٌغّغ: -بٌش ػْو  اٌزؼوف ػٍٝ ػل األ١ّبءعٍَبد االٍجٛع اٌض

 (  03ؿئش )

 ,....2( ٕجغ ,5-4- 3- 2- 1( ٠ال ٔؼل ِغ ث٘ ٍٜٛ!!!  وُ كٚي؟)131) ف٦ٕ

 (  06ؿئش )
 ثطخ(-ٍّىخ-ثموح-أٍل-وٍت-)لطخ 1(رؼلاك األ١ّبء132) ف٦ٕ

 ْ(ؽٖب-ّٔو-ف١ً-ػٖفٛه-فوٚف-)لوك 2(رؼلاك األ١ّبء133) ف٦ٕ

 ٚهكح(-ِٛر١ٍٛىً  –ػوث١خ -وٛة-ػغٍخ-)١ٛبهح 3(رؼلاك األ١ّبء134) ف٦ٕ

 ِٕغٗ(-ثٕذ-ٌٚل-ر١ٍفي٠ْٛ-ووٍٟ-)ٌّجخ 4(رؼلاك األ١ّبء135) ف٦ٕ

 عٍَبد االٍجٛع اٌواثغ ػْو اٌزؼوف ػٍٝ ٍٚبئً اٌّٛإالد:

 (07ؿئش )

 (ػوث١خ ٔمً-ِىوثبً-ِووت-ِٛر١ٍٛىً-هلطب-ػوث١خ–ػغٍخ-ٛبئوح-ٍف١ٕخ-)ارٛث١ٌٕٚف ٍٚبئً اٌّٛإالد ( 141) ف٦ٕ 

 (08ؿئش )

 –ِٛر١ٍٛىً  -ػوثخ ّوٛخ-ػوثخ اٍؼبف-ٛبئوح ١ٍ٘ىٛثزو-ػوثخ ِطبفٟ-)لطبهإٛاد ٍٚبئً اٌّٛإالد  (131) ف٦ٕ

 ارٛث١ٌ(-ػوث١خ–ٛبئوح -ػغٍخ-ػوثخ ٔمً-ٍف١ٕخ               

 عٍَبد االٍجٛع اٌقبٌِ ػْو اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼبة االفزجبه اٌجؼلٞ:

 (  ح٥هظزخٍ حىزؼي09ٛؿئش )

 (  ٌؼجخ اٌزآىه اٌجٖوٞ اٌؾوو12ٟ) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ األٕٛاد اٌٖبكهح13) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ األّىبي اٌّزْبثٙخ14) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ اٌْىً ٚ األه١ٙخ15) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ اٌّؼىٍٛبد االفزالفبد )ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌقالف(16) ف٦ٕ

 (52ؿئش )

 ٌغًَ األ٠لٞ ٚاٌزله٠ت ػٍٝ اٌؾّبَ( ٌؼجخ رًٍََ لٖخ 17) ف٦ٕ

 اٌَفوح(–إٌَٛ  -اٌّطجـ -(  ٌؼجخ رى٠ٛٓ ي ؽغوح ) ا١ٌٚٛف18) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ رغ١ّغ أّىبي اٌفبوٙخ اٌّزْبثٙخ19) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ اٍزقلاَ األهلبَ ٌزور١ت لٖخ21) ف٦ٕ

 عٍَبد االٍجٛع اٌَبكً ػْو اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼبة االفزجبه اٌجؼلٞ:

 هظزخٍ حىزؼيٛ(  ح09٥ؿئش )

 ( ٌؼجخ رًٍََ األ١ّبء ) ٔفـ اٌجبٌْٛ (161) ف٦ٕ

 ( ٌؼجخ رًٍََ األ١ّبء ) رور١ت اٌّىؼجبد (162) ف٦ٕ

 ( ٌؼجخ رًٍََ األ١ّبء ) لٔ اٌٛهق (163) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ رًٍََ األ١ّبء ) رؾ١ٚو إٌَل٠ٚزِ (164) ف٦ٕ

 ( ٌؼجخ رًٍََ األ١ّبء ) اهرلاء اٌؾناء (165) ف٦ٕ

 ( ٌؼجخ رًٍََ األ١ّبء ) اهرلاء اٌّالثٌ (166) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ اٌجبمي ) رغ١ّغ أعياء اٌفبوٙخ (167) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ اٌجبمي )رغ١ّغ أعياء اٌؾ١ٛأبد (168) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ لٛح اٌّالؽظخ  ) إٌّيي ٚ اٌْغوح (169) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ لٛح اٌّالؽظخ )اٌطؼبَ (1611) ف٦ٕ

 ّالؽظخ  )ؽغوح إٌَٛ ((  ٌؼجخ لٛح ا1611ٌ) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ اٌجبمي )رغ١ّغ األّىبي ٌزى٠ٛٓ لٖخ ٌغؾب (1612) ف٦ٕ

 (  ٌؼجخ اٌجبمي )رغ١ّغ أعياء األعٙيح إٌّي١ٌخ (1613) ف٦ٕ

 (  اٌؼبة اٌجبمي اٌّزٕٛػخ1614) ف٦ٕ

 



 إجراءات البحث                                                                                                      الفصل الثالث        

 

11 
 

 تخطيط البرنامج التدريبس:
 تحتو  عممية تخطيف البرنامج عمى ما يميك

 امجكاـسس النظرية لمبرن -1
تف لكػػ  طفػػ  توحػػدي طبيعػػة ونوعيػػة خاصػػةال أي أف لكػػ  واحػػد مػػنىـ أوجػػه قصػػور وأوجػػه قػػون 
تميػػزن عػػف  يػػرن مػػف اـطفػػاؿال ومػػف ونػػا تظىػػر الصػػعوبة فػػي التعامػػ  مػػ  وػػذن الفمػػةال وذلػػؾ ٌخػػتٍؼ 
مكانيػػاتىـال ومػػف خػػٍؿ فحػػص نظريػػات الػػتعمـ نجػػد أف ونػػاؾ طػػرؽ كثيػػرة ومتنوعػػة يػػتـ مػػف  مسػػتوياتىـ وا 

ف معظػـ البحػوث التػي أجريػت و  لىا تعميـ واكتساب المتةال وتعدي  سموؾ لىػٌء  اـطفػاؿ التوحػدييف.خٍ ا 
المتػة وكيفيػة تطوروػا وممارسػػة تدريسػىا عمػى أسػػس فػي مجػاؿ المتػةال كػػاف محوروػا معرفػة كيفيػة اكتسػػاب 

 تةك لسانية ونفسية واجتماعية وتربوية. ووناؾ نظريتاف قد تطورتا حوؿ كيفية اكتساب الم
( ووي التي تر  أف المتة تتطور نتيجػة عوامػ  أو مػءثراتي Behaviorismاـولى النظرية السموكية) 

( وتػر  أّف Nativismال والنظرية الثانيةال وػي النظريػة الفطريػة)(Environmental Influencesبيمية)
فػي داخمػهال أمػا  المتة تتطور بفعػ  عوامػ  فطريػة تولػد مػ  اينسػاف وتصػاحبه فػي حياتػهال ووػي موجػودة

  اـفكػػار ووجىػػات النظػػر الحديثػػة حػػػػػػػوؿ كيفيػػػػػػػة اكتسػػػػػػاب اينسػػػػػػػػاف المػتػػػػػػػػةال فػتػػػركػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى التفاعػػػػػػػ
بيػػػػػػػػػػف العوامػػػػػػ  البيميػػػػػػة وال ػػػػػػدرات الفطريػػػػػػة ووػػػػػػو مػػػػػػا يصػػػػػػن أف نطػمػػػػػػػا عػميػػػػػػػه النظريػػػػػػات التفػػػػػػػاعمية 

(Interactionist Theories) (التي تختمال في تفسيروا لعممية اكتساب المتةBerk,1998.) 
ونومن ونا أوـ النظريات الخاصة باكتساب المتة وتعدي  السموؾال والتي نركز عميىا عنػد تطبيػا 

 البرنامج التدريبي.
 (:Behaviorist Theoryالنظريات السموكية )

. ومػػػف رواد وػػػذن اٌتجػػػػانك )سػػػكنر( اعتمػػػدت النظريػػػات السػػػموكية عمػػػى المػػػنىج التجريبػػػي المخبػػػري     
بػافموؼ( ) صاحب نظرية التعمـ اللرطي ايجرامي ونظرية التعميـ الذاتي المعزز وفكرة التعمػيـ المبػرمجال

صػػػػاحب نظريػػػػة الػػػػتعّمـ اللػػػػرطي الكٍسػػػػيكي ورامػػػػد المدرسػػػػة السػػػػموكية الت ميديػػػػة ومنلػػػػمىا فػػػػي روسػػػػياال 
ذي أماؼ قانوف انت اؿ اـثر والتدريبال )تولماف( الذي )ثورندايؾ( صاحب نظرية المحاولة والخطأال وال

 نجن في المزج بيف أفكار المجاؿ والسموكيةال و)واطسوف( منل  السموكية التعممية في أمريكا.
ويعػػد العػػػٍج السػػموكي مػػػف أفمػػػ  العٍجػػات النفسػػػية التػػي أومػػػحت فاعميتىػػػا فػػي عػػػٍج وتعػػػدي      

ث يعتمػػػد العػػػٍج السػػػموكي عمػػػى فنيػػػة تدارة السػػػموؾال وذلػػػؾ سػػػموكيات اـطفػػػاؿ المصػػػابيف بالتوحػػػدال حيػػػ
لمػػتخمص مػػف السػػموكيات  يػػر الم بولػػة مػػف خػػٍؿ مكافػػأة السػػموؾ الجيػػد أو المطمػػوب بلػػك  منػػتظـ مػػ  
تجاو  السموكيات اـخر   يػر المناسػبة ال وبػذلؾ يومػ  الطفػ  وف ػا لىػذا النػوع مػف العػٍج فػي فصػ  

م بولة ورعاية الذات ال كما يمـز تػدريب الوالػديف عمػى مسػاعدة الطفػ  منظـ لمتدريبات عمى السموكيات ال
(. ومػػػف نظريػػػة العػػػٍج السػػػموكيك نظريػػػة 420ك 0220عمػػػى تنميػػػة السػػػموكيات الم بولػػػة) رلػػػاد عمػػػيال

اٌلػػتراط أو الػػتعمـ ايجرامػػيك ومءسػػس وػػذن النظرية)سػػكنر( وي ػػوؿ أف اينسػػاف يػػتعمـ معارفػػهال وعاداتػػه 
التعمـ ايجراميال حيث يرمى تلػى أف ت ويػة جوانػب معينػة مػف السػموؾ تتوقػال عمػى ومىاراته عف طري ة 

مػا يتػػين وػذا السػػموؾ مػف نتػػامج أمػػا تيجابيػة أو سػػمبيةال لػذا كػػاف مػػف أوػـ المبػػادا الرميسػية لىػػذن النظريػػة 
 .(55: 1993ضوي إبراىيم وآخرون ر)والتي ارتبطت بالعٍج السموكي لمطف  والتدعيـ اييجابيال السمبي



 إجراءات البحث                                                                                                      الفصل الثالث        

 

19 
 

 (: Cognitive Theoriesالنظريات المعراية)
تعتبر النظرية المعرفية اـساس ـكثر طراما التدريس الحػاليةال كونػىا انبث ت مف بحػػوث وتجػػارب      

عمػػـ نفػػػس الػػػمتةال وتءكػػد وػػذن النظريػػة دور الػعػػػمميات الع ميػػة الداخميػػة ودور الػسػػػموؾ اػمخػػػارجيال وتىػػدؼ 
ب لمػػتعمـك  كيػال تءسػػس المعرفػة. وكيػػال تصػبن المعرفػػة أوتوماتيكيػة أو تم اميػػة. تلػى تفسػير ثٍثػػة جوانػ

ومػف النظريػات المعرفيػة  .((Ellis,1998وكيال تمتزج المعرفة الجديدة وتدخ  في نظاـ التعّمـ المعرفػي
ػػػا نظريػػػات التعػػػرؼ عمػػػي ال (Ausubel)نظريػػػة الػػػتعمـ المفظػػػي المعرفػػػي ال ػػػامـ عمػػػى المعنػػػى عنػػػد  وايمي

ف تعمـ أي مىارة معرفية مع ػدة نظرية تحمي  العناصر.  الك نظرية النماذج المت ابمةالتي منىا العناصر وا 
ف تعمػـ أي  تتممف استعماؿ أساليب متنوعة لمتعام  م  المعمومػات لمتتمػب عمػى المحدوديػة المتويػة. وا 

تػى تصػبن متكاممػة لتةي يعني تعّمـ المىػارة الٍزمػة لػذلؾال ويتطمػب ممارسػة جميػ  جوانػب وػذن المىػارة ح
كأدا  لتوي طماي وسميـ تلى أف يصبن اـدا  للياي. وفي حاؿ اكتساب المتة ف ف وػذا التممثػ  يعتمػد عمػى 
نظػػػاـ لتػػػويي يلػػػم  تجػػػرا اتي ٌختيػػػار المفػػػردات والتراكيػػػب والمعػػػاني المناسػػػبة التػػػي تحكػػػـ اٌسػػػتعماؿ 

 .Sumadi & abd- Al hug ,1998)المتوي)
حػػث انػػه قػػد تبػػيف مػػف خػػٍؿ لرا  معظػػـ الخبػػرا  فػػي مجػػاؿ عػػٍج الطفػػ  التوحػػديال لػػذلؾ يػػر  البا     

ومف خٍؿ الدراسات الساب ة أيما نجاح العٍج المعرفي والعػٍج السػموكي مػ  اـطفػاؿ التوحػدييف فػي 
تلجي  اكتساب المىارات اٌجتماعيةال ومىارات التواصػ  ال ورعايػة الػذاتال والمىػارات المعرفيػة. وسػتفاد 

 احث مف ك  وذن النظريات في ت ديـ جمسات البرنامج المعرفي اٌلكترونيك الب
ففي نظريات العٍج المعرفي ير  الباحث أف اآللية التي يتـ مف خٍلىا اٌنتبان تتـ طريا نظريات     

التعػػرؼ عمػػي العناصػػر التػػي منىػػا نظريػػة النمػػاذج المت ابمػػة التػػي مػػف لػػروطىا أف لكػػ  مثيػػر فػػي البيمػػة 
ث  له في الدماغ أو فػي الػذاكرةال ونظريػة تحميػ  العناصػر التػي مػف خطواتىػا تحديػد المثيػر الػذي تػـ مما

اسػػت باله مػػف البيمػػة ثػػـ تحميػػ  المثيػػر الػػي عناصػػرن اـوليػػة ثػػـ تػػأتي عمميػػة البحػػث عػػف عناصػػر ملػػابىة 
فػػرد تلػػي حالػػة لعناصػػر المثيػػر البيمػػي فػػي الػػذاكرة ثػػـ فػػي النىايػػة ت ػػويـ عمميػػة البحػػث بحيػػث يتوصػػ  ال

تطػػػابا أو عػػػدـ تطػػػابا. ومػػػف المحػػػاور اـساسػػػية لنظريػػػة الػػػتعمـ المفظػػػي المعرفػػػي ال ػػػامـ عمػػػى المعنػػػى 
)ـوزابيػػ ( فػػالمحور اـوؿك البنػػا  المعرفػػي وأبعػػادن وػػـك )التنظػػيـ  حيػػث تنظػػيـ المعمومػػات داخػػ  الع ػػ  

ت تلػػػى وحػػػدات والوحػػػدات تلػػػى البلػػػر ال التمييػػػز حيػػػث يػػػتـ تمػػػايز المعمومػػػات تلػػػى مسػػػتويات والمسػػػتويا
فمػػاتال الترابػػػػػف  حيػػث تػػرابف الوحػػدات مػػ  الفمػػات مػػ  المسػػتوياتال التكامػػػػ  ومنىػػا يحػػدث تكامػػ  بػػيف 
المعمومات الجديدة والمعمومات السابا تعممىػاال الثبػات النسػبي ومػد  اتسػاؽ نػواتج البنػا  المعرفػي لػد  

 الفرد المتعمـ.

التػػػي منىػػػاك نظريػػػة الػػػتعمـ أو اٌلػػػتراط ايجرامػػػي التػػػي تعػػػد مػػػف وفػػػي نظريػػػات العػػػٍج السػػػموكي      
النظريػػات الىامػػة فػػي تعمػػـ وػػذن الفمػػة مػػف اـطفػػاؿ ذوي اٌحتياجػػات الخاصػػةال ـف اـسػػاليب والمبػػادا 
التي تعتمد عميىا وذن النظرية ذات أومية بالتة فػي تتييػر وتعػدي  وػذن الفمػة مػف اـطفػاؿال لػذلؾ سػوؼ 

ي نظريػػػات تعػػػدي  السػػػموؾ التػػػي قػػػد تسػػػاوـ فػػػي تعػػػدي  وتنميػػػة وتحسػػػيف اسػػػتجابات يعتمػػػد البرنػػػامج عمػػػ
التواص  لدي اـطفاؿ التوحدييف ـنىا تعتبر أوـ وأنسب الطرؽ العٍجية المتعددة التي تستخدـ بطري ة 

 مكثفة لعٍج اـطفاؿ  ير العادييف بوجه عاـ ال واـطفاؿ التوحدييف بوجه خاص.
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 ج المعراس ا لكترونس:ا سس العامة لمبرنام

مػػػػف خػػػػػٍؿ اٌطػػػػػٍع عمػػػػي الدراسػػػػػات السػػػػػاب ة والبػػػػػرامج التربويػػػػة العٍجيػػػػػة الخاصػػػػػة باـطفػػػػػاؿ       
التوحدييف تـ استخٍص أوـ اـسس العامة لمبرنػامج والتػي تلػتم  عمػي مجموعػة متنوعػة مػف اـسػسك 

 جيةال وفيما يمي تومين ذلؾكالعامةال والنفسيةال والتربويةال واٌجتماعيةال والعصبيةال والفسيولو 

 ا سس العامة: (أ )
 وتلتم  عمىك

 أف السموؾ اينساني متعمـ مف خٍؿ عممية التنلمة اٌجتماعية والتعمـ. -1
 السموؾ اينساني ر ـ ثباته النسبيال ف نه مرف قاب  لمتعدي  والتتيير. -2

ه السػموؾ اينسػاني فػرد  جمػاعي فػػي نفػس الوقػت؛ فسػموؾ اينسػػاف ووػو وحػدن يبػدو فيػػ -3
 تأثير الجماعة وسموكه ووو في الجماعة يبدو فيه لثار لخصيته وفرديته.

 ا سس النفسية: (د )
 وتلتم  عمىك

 مراعاة الفروؽ الفردية بيف اـطفاؿ. -1
 مراعاة خصامص اـطفاؿ. -2

 مراعاة الحاجات الخاصة لك  طف . -3

 مراعاة الخصامص النفسية  ير السوية مث  اٌنطوا  واٌنسحاب. -4

 ا سس التربوية: (ؽ )
 وتلتم  عمىك

 مناسبة البرنامج ل درات اـطفاؿ. -1
 تومين ف رات البرنامج بحيث ٌ تكوف  اممة حتى ينجن اـطفاؿ فى تنفيذ البرنامج. -2

تػػوفير الوقػػت الكػػافي والمناسػػب لىطفػػاؿ عنػػد تنفيػػذ البرنػػامج حتػػى يػػنجن البرنػػامج فػػى  -3
 تح يا أودافه .

ج وا عطػػػامىـ التعزيػػػز المناسػػػب عنػػػد تنميػػػة تحسػػػاس اـطفػػػاؿ التوحػػػدييف بأوميػػػة البرنػػػام -4
 قيامىـ بالسموكيات المطموبة.

 التنوع في ت ديـ أنلطة البرنامج. -5

 استخداـ وسام  تعميمية متنوعة يبعاد الطف  عف المم . -6

 استخداـ المعززات بكثرة وتنوع المكافذت المستخدمة. -7
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 ا سس ا جتماعية: (ى )
 وتلتم  عمىك

فحػص المػو  الخػاص بالمكػاف ـنػه قػد يسػاوـ فػي  توفير البنيػة المدرسػية المناسػبة مػف -1
زيػػادة التػػوتر لػػد  الطفػػ  التوحػػديال وفحػػص المكػػاف الػػذي يػػتـ فيػػه التػػدريس مثػػ  ارتفػػاع 

 الكرسي والمنمدة.
فحػػػػص اـدوات والخامػػػػػات المسػػػػتخدمة فػػػػػي اـنلػػػػطة واـعمػػػػػاؿ وومػػػػعىا فػػػػػي مكػػػػػاف  -2

 مناسب.

 ـ ٌ.فحص درجة حرارة الترفة ودرجة حرارة الطف  مناسبة أ -3

 )ىـ( ا سس العصبية والفسيولوجية:
 وتلتم  عمىك

 مراعاة مناسبة أنلطة البرنامج لم درات الجسمية والع مية لىطفاؿ التوحدييف. -1
تحديد مىارات وقدرات اـطفػاؿ التوحػدييف يعطػامىـ خبػرات تناسػب اٌخػتٍؼ بػيف كػ   -2

 طف  ولخر.

ت التــس يجـب أن يؤخـذ بيـا أثنــاء وبـذلك يمكـن لمباحـث أن يســتخمص مجموعـو مـن ا عتبـارا
 وضع وتنفيذ البرنامج ومنيا :

 التنوع في اـنلطة حتى ٌ يتسرب المم  تلى اـطفاؿ. -1
 مراعاة الخصامص والمطالب والمعدٌت النىامية لىذن الفمة مف اـطفاؿ. -2

 التنوع في المعززات المستخدمة  -3

 –الباحػػػث  –ي التخاطػػػب تحديػػػد دور معممػػػ –التنظػػػيـ والترتيػػػب ـي مىػػػارة قبػػػ  البػػػد   -4
 الطف  . -أوليا  اآلمور

 تحديد مستويات بسيطة مف السموؾ كلرط لت ديـ التدعيـ. -5

 تتباع الخطوات الواحدة تمو اـخر  بطري ة متسمسمة. -6

 معرفة ك  اـبعاد الخاصة بك  طف  قدر ايمكاف يعطامه خبرات تناسبه. -7

 يف واستبعاد مءقت.استخداـ عممية التدعيـ السمبي مف تجاو  وع اب بس -8

 استخداـ عممية التدعيـ اييجابي سوا  باستخداـ تدعيـ مادي أو تدعيـ اجتماعي. -9

 تناوؿ مواقال لامعة التكرار مث  اـساليب الم بولة ٌستخداـ الحماـ. -11

التػػدريب فػػي المواقػػال التػػي تظىػػر فيىػػا الحاجػػة بالفعػػ  أي قبػػ  اـكػػ  أو بعػػدن أو عنػػد  -11
 الحاجة تلى دخوؿ الحماـ.

 استخداـ اـدوات الطبيعية والواقعية أثنا  التدريب. -12

أف يكػػوف التػػدريب فػػي اـمػػاكف المختمفػػة المسػػموح بىػػا ـدا  وػػذن المىػػارات ٌو ي تصػػر  -13
 عمى المركز ف ف لكي تعمـ المىارات المكتسبة.

 اــ(. -الباحث  –قياـ أكثر مف لخص بتدريب الطف  )المعممة  -14
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 أىداف البرنامج:

 لمبرنامج: ليدف العاما (4)

سػػنة (  5 – 3يىػػدؼ البرنػػامج الحػػالي تلػػى مسػػاعدة الطفػػ  التوحػػدي الػػذي يتػػراوح عمػػرن بػػيف )  
 تلى تحسيف استجابات التواص .

 ا ىداف الفرعية لمبرنامج: (0)

 -تتمخص ا ىداف الفرعية ايما يمى:
بتػرضال  يتدريب الطفػ  التوحػدي عمػى المعػب مػف خػٍؿ فٍلػات فيػديو الكمبيػوتر التعميمػ        

التعػػػػرؼ عمػػػػىك )النػػػػوعال النباتػػػػاتال الطيػػػػور والحيوانػػػػاتال أجػػػػزا  الجسػػػػـ ووجػػػػه اينسػػػػافال المٍبػػػػسال 
ال اـدوات العامػػة وأدوات المطػػبةال ال اـجىػػزة المنزليػػةاـطعمػػةال الخمػػروات والفاكىػػةال أثػػاث المنػػزؿ

 طفػ  سػاعدلت المتػة اكتسػاب خٍلىػا مػف يمكػف والتي ال وسام  المواصٍت(ال02تلى  0اـعداد مف 
 ارتػػػدا  اللػػػرابال تنػػػاوؿ الطعػػػاـال تنػػػاوؿ مىػػػارة اكتسػػػاب عمػػػى التػػػدريب عمػػػى المسػػػت ب  فػػػي التوحػػػد
  كيفية عمى التوحدي الطف  أمور أوليا  تدريببايمافة تلى  اللخصيةال والنظافة وخمعىاال المٍبس
 اـساسػية يػةاليوم لحاجاتػه مسػت   بلػك  اٌنتبػان عمػى الطفػ  مسػاعدة بىػدؼال أطفػالىـ مػ  التعام 
 فاكتسػاب ذلػؾ تلػى تمافة اـسريةال حياته في اٌست ٍلية ب نجاز لمطف  تسمن المىمات وذن فتأدية
 .المناسب لىدا  الٍزمة بال درات الطف  يزود المىمات تأدية عمى ال درة

 أىمية البرنامج:

لتوحػدييف التػي أومحت العديد مف الدراسات والبحوث عمى أوميػة البػرامج التػي ت ػدـ لىطفػاؿ ا
تىدؼ تلى تنمية وتحسيف استجابات التواص  لديىـ لتح يا قدر كافي مف اٌعتماديةال واٌسػت ٍلية فػي 
حياتىـال كما ألػارت نتػامج العديػد مػف الدراسػات عمػى أوميػة تػدريب اـطفػاؿ التوحػدييف عمػى اسػتجابات 

معرفيػة والسػموكية التػي قػد سػاوموا فػي التواص  مف خٍؿ البرامج التدريبية والتي تعتمد عمى المداخ  ال
تحسػػيف اسػػتجابات التواصػػ  لػػديىـال وتجعمىػػـ  يػػر معتمػػديف عمػػى أفػػراد أسػػرتىـ أو عمػػى مػػف يتعػػامموف 

 معىـ ال وعمى ذلؾ يمكف تحديد أومية البرنامج الحالي في الن اط التاليةك

 النػػوعال  تعػػرؼ عمػػى "قػد يسػػاوـ البرنػػامج الحػالي فػػي تحسػػيف اسػػتجابات التواصػ  التػػي تتمثػػ  فػي ال
أجػػزا  الجسػػـال المٍبػػسال اـطعمػػةال والخمػػروات والفاكىػػةال أثػػاث المنػػزؿال اـجىػػزة المنزليػػةال أدوات 

 ." المطبةال اـدوات العامةال النباتاتال الطيورال الحيواناتال اـعدادال ووسام  المواصٍت
 اـطفػاؿ التوحػدييف  يمكف أف تسفر عف نتامج تستثمر فػي اٌسػتفادة مػف الجىػود المبذولػة لمسػاعدة

 في اٌعتماد عمى أنفسىـ .

  زيػػادة عػػدد بػػرامج معرفيػػة الكترونيػػة وبحػػوث ودراسػػات فػػي تعاقػػة التوحػػد فػػي البيمػػة العربيػػة عامػػة
 والبيمة المصرية خاصة.
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 محتوى البرنامج:
 قاـ الباحث باختيار محتو  البرنامج الحالي مف خٍؿ اٌعتبارات التاليةك

ر النظري والدراسات الساب ة التي اوتمت باستخداـ الكمبيوتر لتحسيف المتة اٌطٍع عمى ايطا (1
والتواصػػ  ـطفػػاؿ التوحػػدال وأيمػػا الدراسػػات التػػي اوتمػػت بالعمميػػات المعرفيػػةال والدراسػػات التػػي 

 اوتمت بت ديـ برامج لتحسيف التواص  والمتة بىٌء  اـطفاؿ بلك  نظري.
 طفاؿ التوحدييف مف خٍؿ الزيارات الميدانية لمجمعية.مٍحظة الباحث المبالرة لمجموعة اـ (2

 دراسة خصامص اـطفاؿ التوحدييف لمعرفة اٌحتياجات الح ي ية لىـ. (3

تجػػػرا  عػػػدة م ػػػابٍت مػػػ  المعممػػػة واــ لمعرفػػػة بعػػػض البيانػػػات والمعمومػػػات الخاصػػػة بىػػػٌء   (4
 اـطفاؿ التوحدييف والتي قد تفيد في عممية التدريب.

 خدمة اس البرنامج:الفنيات المست

سوؼ يستخدـ الباحث بعض اـنمػاط والفنيػات التػي تسػاعد عمػى تح يػا أوػداؼ البرنػامج وفيمػا يمػي    
 تومين لىذن الفنياتك

 التعزيز: -1
يػػػنص مبػػػدأ التعزيػػػز عمػػػى أف اينسػػػاف يميػػػ  تلػػػى تكػػػرار السػػػموؾ الػػػذي يعػػػود عميػػػه بنتػػػامج      

ووػػػػذن ح ي ػػػػة عمميػػػػة أومػػػػحتىا البحػػػػوث اـساسػػػػية تيجابيػػػػة أو يخمصػػػػه مػػػػف النتػػػػامج السػػػػمبيةال 
والتطبي ية ال وعمى ذلؾ فالتعزيز وو أي فع  يءد  تلى زيادة في حدوث سموؾ معيف أو تكػرار 

 (.37ك 0993حدوثه) جماؿ دمحمال 
 أنواع التعزيز:

 Positive Reinforcementالتعزيز اصيجابس أـ 

سوي المر وب مما يعززن ويثيبه ويدفعه التعزيز اييجابي وو تثابة الفرد عمى السموؾ ال
 تلى تكرار السموؾ المطموب تذا تكرر الموقال .

ويتمػػمف التعزيػػز اييجػػابي ت ػػديـ مثيػػر مر ػػوب ع ػػب السػػموؾ مبالػػرة ممػػا يػػءد  تلػػى 
اٌنتبػػػان (  –الن ػػود  –المػػػرح  –زيػػادة معػػدؿ حدوثػػػه ال ولكػػي يطمػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػى المثيػػػػػػػػر )اٌبتسػػاـ 

ػدتػػػػػػػػػػه أو ػػػػػػػػػزز تيجػػابػػػػػػػػػي ٌبػػػػػػػػػػد أف يػػػػػػػػػزيػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػدؿ حػػػػػػػػػػدوث السمػػػػػػػػػػػوؾ أو مػػمعػػػػػ
(. وبالنسػػػبة ـنػػػواع المعػػػززات اييجابيػػػة التػػػي سػػػوؼ 06ك  0224لػػػدتػػػػػػػػه)عبد العزيػػػز السػػػيدال
 تستخدـ في البرنامج ويك

 ية: معززات ماد 
تػػدخ  فػػي المعػػززات الماديػػة كػػ  اـلػػيا  الممموسػػة التػػي تكػػوف لىػػا قيمتىػػا فػػي ترمػػا  
حاجة حيوية ووذا النوع ينف  تماما م  اـطفػاؿ التوحػدييفال وتعتبػر الحمػو  مػف أكثػر المكافػذت 

تة وملروبات (. ت ولكٌو  المحببة تلى الطف  التوحدي مث  ) مأكٌو

 :معززات اجتماعية 
مػػػاـ واٌنتبػػػان مػػػػف خػػػٍؿ اٌبتسػػػامةال واييمػػػػا ات بػػػالرأسال واٌحتكػػػاؾ العمػػػػوي وتظىػػػر باٌوت -

 بالرتب عمى الكتال.
 تظىار ملاعر الحب والودال وذلؾ في حالة عناؽ الطف  أو ت بيمه أو الرتب عميه. -

 اٌستحساف باستخداـ اـلفاظ الدالة عميه أو الحركات كالتصفيا. -
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 بيا عند مكاانة الطفل التوحدي: وىناك مجموعة من ا عتبارات يجب ا خذ

 يجب تحفيز الطف  نحو العم  السميـ بمكافأة مناسبة. -1
يجػػػػػب أف تكػػػػػوف مكافػػػػػأة الطفػػػػػ  متناسػػػػػبة مػػػػػ  مسػػػػػتو  ر باتػػػػػه ونزواتػػػػػه ومسػػػػػتوان اٌجتمػػػػػاعي  -2

 اٌقتصادي.

 يجب أف تكوف المكافأة وسيمة اتصاؿ في البرامج العٍجية. -3

 عم  منه.يجب مراعاة تمكانيات الطف  عند طمب ال -4

ٌبػػد أف تكػػوف المكافػػأة أٌو عػػف طريػػا اـطعمػػة المحببػػة لمطفػػ ال وبعػػد ذلػػؾ نسػػتخدـ اـنلػػطة  -5
المعػػػػب معػػػػه (ال وفػػػػى مرحمػػػػة مت دمػػػػة ن ػػػػدـ المكافػػػػأة  –التصػػػػفيا  –المحببػػػػة مثػػػػ  ) المداعبػػػػة 

 اٌجتماعية.

 محاولة اقتراف المكافأة اٌجتماعية م  المكافأة المادية. -6

السياسة ـنىا تعوؽ مػف سػموؾ اٌبتعػاد عػف العمػ  الصػحين؛ فمػثٍ ٌ  يجب اٌبتعاد عف وذن -7
 ت دـ محفزات عند بكا  الطف  و مبهال ـف نتيجة ذلؾ وو ت وية السموؾ التير مر وب فيه.

ٌبػػد مػػف تنػػوع المكافػػذت لكػػي ٌ يصػػبن الطفػػ  ملػػبعا بنػػوع معػػيفال ويجػػب تنػػوع المكافػػأة طب ػػا  -8
أة التذاميػػة عنػػد بدايػػة العمػػ ال والمكافػػأة اٌجتماعيػػة عنػػد لصػػعوبة العمػػ  مثػػ  اسػػتخداـ المكافػػ

 (. 32ك 0220نىايته) سىي أحمدال 
لػػذا يعتمػػد الباحػػث عمػػى التعزيػػز اييجػػابي سػػوا  ماديػػاي أو اجتماعيػػاي اعتمػػاداي كبيػػراي ٌعتبػػارن مػػف 

الػرة بعػد أكثر اـساليب استخداما في تعدي  السموؾال ويءد  تلى نتامج جيدة حيث يفم  اسػتخدامه مب
 السموؾ المر وب فيه مف الطف  التوحدي ليربف الطف  بيف السموؾ والمعزز.

 العقاب: -ب

وي صد به تي ػاع الجػزا  عمػى اللػخص ـف سػموكه مرفػوض أو ـنػه فلػ  فػي أدا  سػموؾ مرمػى      
عيػاال أو ملب ال وتتمث  الع وبة في أي لك  مف ألػكاؿ عػدـ الرمػا مثػ  تيجػاد مثيػر مػءلـ ماديػا واجتما

أو تنكػػار حػػا الطفػػ  فػػي أف يحصػػ  عميػػه مػػف قبػػ ال والع ػػاب يمكػػف أف يكػػوف دافعػػا لمػػتعمـال وقػػد يكػػوف 
الع اب تم اميا وذلؾ مثمما يحدث لمطف  بموقػال نتيجػة لسػموؾ  يػر موافػا عميػهال ومػف أمثمتػه ) حرمانػه 

 موؾ يجب أفكعدـ التصفيا له ( ال ولكي يكوف الع اب مفيدا في تعدي  الس –التجاو   –مف لعبه 

 يتب  الخطأ مبالرة. -
 يناسب الخطأ الذي ارتكبه الطف . -

 ٌ يحرج كبريا  الطف  حتى ٌ يلعر بايوانة والنبذ مف اآلخريف. -

 ٌ يستعم  تٌ عند المرورة. -

يكوف مناسباي للخصية الطف  ف د وجد أف الطف  المنبسف يماعال جىودن ع ب الموـ في حيف  -
 (.007ك  0220أداءن) سىير محمودال يعاقب الطف  المنطوي ويمعال 

ويػر  الباحػػث أف التعزيػػز تيجابيػا كػػاف أو الع ػػاب يػءد  تلػػى ايسػػراع فػي ظىػػور السػػموؾ المر ػػوب 
فيػهال ولكػف عػػادة يفمػ  التعزيػػز اييجػابي أكثػر مػػف السػمبي لسػػىولة تطبي ػه ال ولعػدـ وجػػود أثػار جانبيػػة 

 سمبية له.
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 تخدام التوجيو إما يدويا أو لفظيا:التدريس بالطريقة السمعية البصرية واس-2
(ال Audio-Lingual Method) Ladoالبصػرية فػي التػدريس  -مػف مءيػدي الطري ػة السػمعية      

فػي كتابػه " تعمػيـ المتػة " أف تعمػـ المتػة الدارجػة بػالحوار والتمػاريفال  Weldon (1997وحيث يعرض )
ت الجديػػدةال حيػػث يسػػتم  التٍميػػذ تلػػى وفػػي الحػػوار يكػػوف منمػػبطاي باسػػتعماؿ عػػدد محػػدد مػػف المفػػردا

ي صػػد بالتوجيػػه اليػػدوي تمػػؾ و  الحػػوار كمػػه أو عمػػى لػػك  أجػػزا  أو عػػف طريػػا ال ػػرا ة مػػف قبػػ  المعمػػـ.
المساعدة البدنية التي ت دمىا المعممة أو الملرفة المساعدة لمطفػ  عمػى أدا  المىػارة المطموبػةال يسػتخدـ 

ؾ يػػد الطفػػ  مػػثٍال  ويوجػػه حركاتػػه بطري ػػة تمكنػػه مػػف أدا  المعمػػـ بعػػض المىػػارات الحركيػػة عنػػدما يمسػػ
العم  المطموب منػهال ويعػد وػذا أسػموباي جيػداي لتعمػيـ اـطفػاؿ التوحػدييف مىػارة جديػدةال وفػى الوقػت الػذي 
ي وـ فيه المعمـ بتوجيه حركة الطف  يدويا يجب عميه تدعيـ وذا لفظياال وذلؾ عػف طريػا تعطػا  الطفػ  

ظيػػػػػة الخاصػػػػػة بالطري ػػػػػة التػػػػػي تػػػػػءد  بىػػػػػا المىػػػػػػػػػػػػارة المطموبػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػض التعميمػػػػػات المف
 (.069ك 0222سميػػػػػػػػػػـ)عبد الرحمف سيدال 

ويمكػػػػػػف اٌسػػػػػػتفادة مػػػػػػف التطبي ػػػػػػات التربويػػػػػػة المتعم ػػػػػػة بنظريػػػػػػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػػػػػػػـ اللرطػػػػػػػػػػػػػػػي الكٍسػػػػػػيكي    
(Skinner (1957 ـ طف  التوحد مف خٍؿ البرنامج المعرفي اٌلكتروني كما يأتيكلتعمي 
تف كػ  تعمػـ عبػارة عػف اسػتجابة لمثيػر أو باعػث واٌسػتجابات التػي ي ػـو بىػا  إتقان ما ىو مـتعمم: -4

ت انػػه لمػػا تعممػػه. لػػذلؾ اعتمػػد البحػػث الحػػالي عمػػى البرنػػامج  المػػتعمـ وػػي التػػي تحػػدد مػػد  نجاحػػه وا 
به قناة اتصاؿ بيف المعمـ اٌلكتروني والتمميػذ اٌلكترونػي وطفػ  التوحػدال  المعرفي اٌلكتروني الذي

و قناة اتصاؿ بيف المعمـ وطف  التوحدال والػتحكـ فػي لػدة وحػدة الصػوت لجػذب اٌنتبػان والحصػوؿ 
 عمى اٌستجابة. 

التكػػرار لػػه دور مىػػـ فػػي حػػدوث الػػتعمـ اللػػرطيال حيػػث يػػرتبف المثيػػر اللػػرطي  التكــرار والتمــرين: -0
المثير الطبيعػػي وينػػتج عػػف ذلػػؾ اٌسػػتجابة. لػػذلؾ اعتمػػد البرنػػامج اٌلكترونػػي المعػػد عمػػى تكػػرار بػػ

 الكممات والجم  في تطار طبيعي محبب لطف  التوحد. 
تػػوفر الػػدواف  أمػػراي ٌ منػػاص منػػه تذا أردنػػا تح يػػا تعمػػـ فعػػاؿال وكممػػا قػػوي  اســتمرار وجــود الــدوااع: -5

د الفامػػػدة المرجػػػوة عمػػػى التمميػػػػذال ونجػػػاح المعمػػػـ فػػػي تح يػػػػا الػػػداف  تح ػػػا الػػػتعمـ المر ػػػوبال وتعػػػػو 
اـوػػػداؼ المرسػػػومة. اعتمػػػد البرنػػػامج التػػػدريبي المعػػػد عمػػػى ت ػػػديـ المكافػػػذت أثنػػػا  الحصػػػوؿ عمػػػى 

 استجابة مف طف  التوحد مف خم  اساليب التعزيز المختمفة. 
لتعميمػي وتحديػدن تف مػبف وتحديػد عناصػر الموقػال اضبط عناصر الموقال التعميمـس وتحديـدىا:  -1

وت ديمػه بلػػك  مناسػب فػػي لػك  وحػػدات رميسػػية أو فرعيػة وحسػػب مسػتو  التٍميػػذ يػدعو تلػػى لػػد 
انتبان المتعمـ وبذلؾ يتح ا الىدؼ بحػدوث الػتعمـ مػف دوف تبطػا  أو تػأخير ومػف دوف الحاجػة تلػى 

 اودر الوقت.
أف يكوف المثير المتوي كممة  ( والم صود بىاContiguity Theoryوأعد بافموؼ نظرية التواص )    

(         Self- Stimulusأو جممػػػة يسػػػتمـز اسػػػتجابة  يػػػر مبالػػػرة ووػػػو مػػػا يطمػػػا عميػػػه المثيػػػر الػػػذاتي ) 
 (Brown, 1970 Bandura, 1977 ;  .)( اف التعػرؼ 338ك 0222وير  دمحم رياض ودمحم جابر )

يحا والنطػػػا بىػػػا نط ػػػاي صػػػحيحايال اي ال رامػػػي وػػػو تدراؾ الحػػػرؼ والكممػػػات والجمػػػ  تدراكػػػاي بصػػػرياي صػػػح
التعػػرؼ بصػػري صػػوتيال والفىػػػـ ال رامػػي وػػو عمميػػة اسػػتخٍص المعنػػى مػػف المػػادة الم ػػرو ة لخدمػػة فىػػـ 
النص الم رو ال والطري ة الحرفية الصوتية وي احد  الطرؽ الجزمية في تعمـ ال ػرا ة التػي تبػدأ بػالحرؼ 

ٌي تلى الك  مث ) الكممة  الجممة(.   -ةالعبار -أو الصوت وصو
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 ادارة حجرة الدراسة وأسموب التعمم الفردي:-3
أف المدرس يمكف أف يمبف المختبرات التي يمكف أف تعرض عمى المتعمـ  Ellis(1998ير  )      

في وؿك " تف ودفنا أف  Krashen (1981تٌ أف المتعمـ وو الذي يختار ما يمكف تعممه منىا. وأما )
يساعد في تحسيف لتته معتمداي عمى نفسه وذلؾ بومعه ببيمة طبيعية ـننػا  نم  التمميذ بالمكاف الذي

  Martin&Buldويلػػير ٌ نسػػتطي  أو نتوقػػ  أف نحصػػ  مسػػتو  جيػػداي مػػف الكفػػا ة فػػي الفصػػ  وحػػدن". 
تلػى ادارة حجػرة الدراسػة بانىػا تصػال جىػود المعمػـ لرءيػة أنلػطة متعػددة داخػ  حجػرة الدراسػة وتلػم ك 

اٌدارة بانىػا عمميػة تنظػيـ  Kellough&Kellough  اٌجتماعي وسموؾ التٍميذال ويػذكر التعمـال التفاع
وتوجيه اٌنلطة الصفية بما يءدي تلى دف  التعمـ ٌ قصى درجاته لد  التمميذال ور ـ انه ٌيزاؿ وناؾ 

عمميػة  خٍؼ عمػى اـلػكاؿ المحػددة لعمميػة  ػدارة حجػرة الدراسػة تٌ انػه يمكػف النظػر اليىػا عمػى انىػا
متعػددة اٌوجػه وتمػـ ثٍثػػة مجػاٌت منىػاك مػػا يعت ػدن المعممػوف فيمػا يتعمػػا بالتٍميػذ كألػخاصال ومػػا 
يفعمه المعمموف يتاحة الفرصة لتٍميذوـ ليكونوا قادريف عمى الػتعمـ ومػا يفعمػه المعممػوف لحفػ  النظػاـ 

ي يكػػػػوف مػػػػف خػػػػٍؿ (. و أسػػػػموب الػػػػتعمـ الفػػػػرد04-00ك 0223داخػػػػ  حجػػػػرة الدراسػػػػة)دمحم ريػػػػاضال 
الخطػػوات التاليػػػػػةك محاولػػػػػػة تىيمػػػػػػػػػة الطفػػػػػ  لممىػػػػارة أو السموؾ المراد تعميمهال محاولة ت ديـ المىػارة أو 
السػػموؾ المػػراد تعميمػػه كمػػا وػػو لمتأكػػد مػػف مػػد  نجػػاح عمميػػة الت يػػيـ المبػػدمي لمطفػػ ال اسػػتخداـ طػػرؽ 

اسػػتخداـ عمميػػة التػػدعيـ فػػي وػػذن الخطػػواتال ومحاولػػة تثبيػػت عمميػػة  المسػػاعدة المفظيػػة مػػ  التأكػػد مػػف
 التعمـ لممىارة أو السموؾ الذي تـ تعممه. 

 أسموب تحميل الميام: -4
ي صد بتحمي  المىاـ محاولة تجزمة المىارة تلى أجزامىا ومكوناتىا الرميسيةال ثـ ترتيب وذن اـجزا   

ذلؾ بىدؼ تسىي  عممية التػدريب والحصػوؿ عمػى خبػرات في نظاـ حتى تص  تلى المىارة اـساسيةال و 
ناجحة لمطف ال كما تسى  وذن العممية المٍحظة وال يػاس لمجػز  الػذي ٌ يت نػه الطفػ  حتػى يسػتطي  أف 
يتعممهال وبالتالي ينت   تلى الجز  التاليال ويتطمب اـمر ونا التسمس  في ت ديـ المىارة مػف اـسػى  تلػى 

  مػػػف النجػػػاحال ٌو يجػػػب أف ننسػػػى دور التعزيػػػز فػػػي ظىػػػور أفمػػػ  أدا  اـصػػػعب حتػػػى يػػػتمكف الطفػػػ
تلػػى أنػػه ينبتػػي تح يػػا وػػدفيف مػػف  Marchand (1970ويلػػير )   (.07ك 0220فػػءادال   لمطف )والػػه

خٍؿ دروس المحادثةال ووما أف يحاوؿ الدارس أف يتػدرب عمػى الكػٍـ مػا أمكنػه ذلػؾال وأف يتػدرب منػذ 
اـفمػػ . أمػػػا دور المػػػدرس فيكػػػوف التلػػجي  ويمػػػي ذلػػػؾ مرحمػػػة التصػػػحين البدايػػة عمػػػى الكػػػٍـ باللػػػك  

لمخطأ حاؿ وقوعهال وعمػى المػدرس عنػد التصػحين أف يتسػـ بػالميف والمطػالال وفػي المرحمػة التاليػة يفسػن 
ومف بعض المبادا التربوية المستمدة مف نظريػة جػيف بياجيػه المجاؿ لمدارس أف يصحن خطأن بنفسه. 

تعميميػػػػةال نتجػػػػاوز –ة اٌستفػػػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػف أخطػػػػػػػا  الطػػػٍب فػػػػي بنػػػػا  مواقػػػػال تعمميػػػػة مػػػػػػػػػرور   مػػػا يػػػػأتيك
تػػػػػاحػػػػػػة فرصػػة التفاعػػػػػ  بيػػػػف الطفػػػػ  وبيمتػػػػػه الطبيع يػػػػػة أو بوساطتىا جوانػػػػػب المعػػػػػال فػػػػي أدامىػػػػػـ. وا 

ي. ويجب عمينا أٌ نصػنال تجابػات اـطفػاؿ عػف أسػممتنا تلػى اٌجتماعية يساعد كثيراي في تطورن المعرف
جابػات خاطمػةال ـف كثيػراي ممػا نعت ػدن تجابػات خاطمػةال يعتبػر صػحيحاي بايلػارة تلػى  تجابات صػحيحة وا 
ايطار المرجعي لتفكير اـطفاؿ. ويجب أٌ نواجه الطف  بملكٍت تتطمب عمميػات ع ميػة عميػا تتفػوؽ 

المعرفػيال كمػا يجػب أف نػوفر لػه الفرصػة لممارسػة النلػاطات التػي يءومػه نمػون كثيراي عمى مرحمػة تطػورن 
المعرفػػي لممارسػػتىا. ومػػرورة بنػػا  مواقػػال تربويػػة تتسػػـ بالتحػػدي المع ػػوؿ ل ػػدرات اـطفػػػػاؿ المعػػػرفيةال 
ف  بحيث ٌ تص  مواقال التحدي وػذن تلػى درجػة تعجيػز الطمبػةال ولػعوروـ بالتػالي بايحبػاط والفلػ . وا 

ٌ يفكػػر بالػػػمستو  نفسػه أمػػاـ جميػػ  المواقػال. ويمعػػب التفاعػػ  مػ  اآلخػػريف دوراي تعميميػػاي وتعمميػػاي الطفػ  
 (.Toug & adas, 1984: 93-94 )بارزاي في المجاؿ المعرفي الوجداني اٌجتماعي



 إجراءات البحث                                                                                                      الفصل الثالث        

 

53 
 

 استخدام أساليب التقميد أو النمذجة: -5
لػتعمـ المتػةال ووػذن ال ػدرات الفطريػة  ك تف اـطفػاؿ يولػدوف ولػديىـ الفطػرةBrown (1970ويػر  )     

تستخدـ أساليب الت ميد عنػدما ي ػـو المعمػـ بػأدا  مىػارة معينػةال موجودة لد  جمي  أفراد النوع البلري. و 
ويتوق  مف الطف  ت ميدن في أدامىا ويمكف تعميـ الطف  الت ميد مف خٍؿ سمسػمة مػف المىػاـ والخطػواتال 

لت ميػد ف نػه يمكػف التػدريب عمػى بعػض المىػارات عػف طريػا ت ميػد وبمجرد أف يصبن الطف  قادرا عمى ا
(. ويػػػر  027ك 0225لػػػخص لخػػػر يػػػءد  وػػػذن المىػػػارات سػػػوا  كانػػػت لفظيػػػة أـ حركيػػػة)دمحم احمػػػدال 

الباحػػث أف الت ميػػد أو النمذجػػة مػػف الفنيػػات الرميسػػية التػػي أثػػرت فػػي عػػٍج التوحػػدييفال ووػػذا مػػا أكدتػػه 
وؼ يػتـ اٌسػتعانة بفنيػات النمذجػة والت ميػد حيػث يػتـ تػدريب الطفػ  بعػض الدراسػات السػاب ةال ولػذلؾ سػ

عمػػى المىػػارات المختمفػػة مػػف خػػٍؿ ملػػاودة أفػػٍـ خاصػػة لتعمػػيـ مىػػارات العنايػػة بالػػذات عمػػى الفيػػديوال 
ومف خٍؿ ملاودة الباحث كنموذج يتـ محاكاته مف قشب  الطف  م  تعطا  التدعيمات الٍزمػة لمنجػاح 

 ات المختمفة.في تأدية المىار 

 استخدام الفيديو: -6
يستخدـ الفيديو كفنية مف فنيات تعدي  السموؾ يتـ مف خٍلىا ت ديـ نماذج لبعض السموكيات التي      

ٌي في تعدي  السػموؾ كمػا أكػدت العديػد مػف الدراسػات السػاب ة سػوا   يراد تعديمىا حيث يكوف له تأثيراي فعا
عمى فاعمية استخداـ الفيديو في تحسيف استجابات ديد مف الدراسات والارت العأكانت عربية أـ أجنبية.

التػػي و  Shipley, Lutzker & Taubman (2002)ومنىػػا دراسػػة التواصػػ  لػػد  اـطفػػاؿ التوحػػدييف 
استىدفت تدريس مىارات اٌتصاؿ لىطفاؿ التوحدييف مف خٍؿ النمذجة بالفيديو. وقد أومحت النتامج 

ة وتحسػػػيف اسػػػتجابات التواصػػػ  لػػػد  جميػػػ  اـطفػػػاؿ التوحػػػدييفال وكػػػػػػػػػذلؾ فػػػي فاعميػػػة الفيػػػديو فػػػي تنميػػػ
 ,Reamerدراسػة )تعػػػدي  السموؾ بعػػػػػػػد اٌنتىػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػف التػػػػػػدريػػػػػػػػب بحوالػػػػػػػػػي لىػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػف.  وكػذلؾ 

Brady & Hawkins (1998 الفيػديو ال ػامـ عمػى التفاعػ  بػيف اآلبػا   والتي سعت تلى دراسة تأثير
واـطفػػػاؿ التوحػػػدييف لتنميػػػة وتحسػػػيف اسػػػتجابات التواصػػػ  مػػػف خػػػٍؿ ت يػػػيـ الػػػذاتال النمذجػػػة الذاتيػػػةال 
تدريبات التمييزال والتدريبات السػموكيةال وذلػؾ عمػى مجمػوعتيف مػف لبػا  اـطفػاؿ التوحػدييف خػٍؿ مىػاـ 

ال وألػارت النتػامج تلػى مسػاعدة اآلبػا  ـطفػالىـ لمختمػال المىػاـ العناية بالذاتال ولعب الدور م  أل امىـ
والتػػي  Collins  (2003)الخاصػػة بالعنايػػة بالػػذات وذلػػؾ باسػػتخداـ الفيػػديو. وأيمػػا دراسػػة كػػولينس

افترمت خطوات لمتدريب باستخداـ الفيديو حيث تممنتك اختيػار المىػارة المسػتخدمةال تحميػ  المىػارةال 
فال اختيار تجرا ات التدريبال تحديد اللخص الذي يلت  اللريفال كيفية تجميػ  تحديد المىارة في اللري

 البيانات وتحديد دور المعمـ في التدريب.
 العَج بالموسيقس : -7

( أف العػػٍج بالموسػػي ى  323ك 0990يػػر  كػػٍ مػػف عبػػد العزيػػز السػػيد وعبػػد التفػػار الػػدماطى  )     
ف العػػٍج  يح ػػا أوػػدافاي عٍجيػػةال وأف اسػػتخدامىا يحػػدث تتيػػرات مر وبػػة فػػي سػػموؾ الطفػػ  التوحػػدي. وا 

بالموسػػي ى بكػػوف مػػءثرا جػػدا فػػي الطفػػ  التوحػػدي؛ ف ػػد لػػوح  أف الطفػػ  التوحػػدي يظىػػر حساسػػية  يػػر 
عادية لمموسي ىال وتساعد ك  مف اـ اني المتممنة الكممات البسيطةال والتعبيرات المتكررة سوا  بت ميد 

نفسػػىا ال أو ت ميػػد الحركػػات المصػػاحبة لى نيػػة عمػػى حػػدوث تعػػدي  فػػي  الكممػػات الموجػػودة فػػي اـ نيػػة
(. والباحػػث سػػوؼ يسػػتخدـ الموسػػي ي كوسػػيمة مصػػاحبة لمحركػػات 035ال 0220السػػموؾ) سػػىى احمػػدال 

الخاصة باستجابات التواص  والتي يتـ ومػعىا عمػى الفيػديو حيػث يػتـ جػذب انتبػان اـطفػاؿ التوحػدييف 
 التواص . تليىا بىدؼ تحسيف استجابات
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 -تقويم البرنامج:

مػرت مرحمػػة ت ػػويـ البرنػػامج بعػدة تجػػرا ات لمتأكػػد مػػف صػٍحيته ومٍ متػػه لمىػػدؼ الػػذي ومػػ  
 -مف أجمه ووىك

 -أ ( صدق البرنامج:

لمتح ا مف صدؽ البرنامج استخدـ الباحث صدؽ المحكمػيفال فبعػد تعػداد البرنػامج فػي صػورته 
أساتذة عمـ النفس التربويال الصحة النفسيةال التربية الخاصةال ( محكماي مف 03النىامية تـ عرمه عمى )

 والمناوج وطرؽ التدريسال يبدا  رأيىـ في البرنامج مف حيثك

 مد  مناسبة الزمف المتاح لك  جمسة. -1
 ايجرا ات والفنيات المستخدمة لتح يا أوداؼ الجمسة. -2

 أساليب الت ويـ المستخدمة في ك  جمسة. -3
 -لتي ألار تليىا السادة المحكميف والتي تمثمت فيكوقد تـ بحث التعديٍت ا

 زيادة الوقت المخصص لبعض الجمسات نظراي لطبيعة تعاقة وٌء  اـطفاؿ. -1
اسػػتبعاد بعػػض أسػػاليب التعزيػػز السػػمبيال واٌقتصػػار عمػػى حرمانػػه مػػف الملػػاركة فػػي  -2

 لعبه أو تجاومه.

ات بىػػدؼ تػػدعيـ اسػػتخداـ البطاقػػات المصػػورة كوسػػيمة لتومػػين خطػػوات بعػػض المىػػار  -3
اكتلػػػػػاؼ الطفػػػػػ  لممىػػػػػارة بعػػػػػد عػػػػػرض كػػػػػ  جمسػػػػػة مػػػػػف جمسػػػػػات البرنػػػػػامج المعرفػػػػػي 

 اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.

 ت ويـ المىارة المستىدفة في مو  بنود فرعية محددة يمكف مٍحظة ك  منىا. -4

 المعدلة ال ابمة لمتطبيا. وقد تـ مراعاة لرا  السادة المحكميف بحيث أصبن البرنامج في صورته
 -ب( التجربة ا ستطَعية لمبرنامج:

قاـ الباحث قب  تطبيا البرنامج التدريبي بحوالي لىر بتطبيا عدد مػف جمسػات البرنػامج عمػى 
 -سبي  التجريب لمتح ا مف مٍ مة ايجرا ات لمطف  التوحدي مف خٍؿك

 ٌ  اـطفاؿ.مد  مٍ مة اـنلطة والفنيات المختمفة لمبرنامج لىء  -1
 التعرؼ عمى الطري ة المناسبة م  الطف  التوحدي أثنا  تنفيذ البرنامج. -2

 التأكد مف تمكانية تطبيا اـدوات المستخدمة في الدراسة. -3

 مد  مناسبة مكاف و زمف التطبيا. -4

 وفى مو  ذلؾ تـ تجرا  بعض التعديٍت لمبرنامج ليصبن قادراي عمى التطبيا في صورته النىامية.   
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 إجراءات تطبيق البرنامج:

( أطفاؿ توحدييف تتراوح أعماروـ مف 02طبا البرنامج عمى المجموعة التجريبية وقوامىا ) -1
( درجة عمى م ياس سػتانفورد بينيػه  72 – 55( سنة وتتراوح نسبة ذكامىـ مف ) 5 – 3)

 لمذكا  في وجود أوليا  أمور الطف  التوحدي ومعممي التخاطب. 

ج بجمعيػة الطفولػة والتنميػة بمركػز الفػتن بمحافظػة أسػيوطال وتػـ التطبيػا تـ تطبيػا البرنػام -2
 حدي ة الجمعية. –مطعـ الجمعية  –داخ  ك  مف الحجرة الدراسية 

تػػـ تنفيػػذ )البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي ال ػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي فػػي تحسػػيف  -3
( أسػبوع 06لىور أي عمى مدار)( 4استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد( الحالي في )

( وحػػػدةال حيػػػث قسػػػمت كػػػ  وحػػػدة تلػػػى جمسػػػتاف عمػػػى حسػػػب فٍلػػػات البرنػػػامج 06ووػػػي )
( جمسػػػة موزعػػػة عمػػػى جمسػػػتيف أسػػػبوعيايال زمػػػف الجمسػػػة 30المعرفػػػي اٌلكترونػػػيال بواقػػػ  )

( دقي ة؛ وذلؾ ـف فتػرات اٌنتبػان لػد  وػٌء  اـطفػاؿ قصػيرةال كمػا أنىػـ سػريعو 02-32)
 (جمسات تمىيدية اٌرلادية لمعممي وأوليا  أمور الطف  التوحدي.  8يمافة تلى )المم . با

 -الخطوات اصجرائية التطبيقية لمبحث: -رابعاً 
 -قبل التطبيق:

تػػـ الحصػػوؿ عمػػى المواف ػػات الٍزمػػة لتطبيػػا تجػػرا ات الدراسػػة الحاليػػة بجمعيػػة الطفولػػة  -1
 والتنمية بمركز الفتن بمحافظة أسيوط.

الجمعيػػة بىػػدؼ تحديػػد عػػدد اـطفػػاؿ بالجمعيػػة فػػي المرحمػػة العمريػػة المسػػتىدفةال تػػـ زيػػارة  -2
 ووجد أنه عدد كاؼ يجرا  التجربة.

تػـ م ابمػػة مػدير الجمعيػػة والمعممػيف والمعممػػات وتعػريفىـ بالىػػدؼ مػف البحػػث الحػالي فأبػػدا  -3
ر كػػ  كػػ  مػػنىـ تعػػاوف كبيػػرا مػػ  الباحػػثال وأعربػػا عػػف اسػػتعدادوـ لمسػػاعدة الباحػػثال وتػػوفي

ايمكانيات المتاحةال كمػا تػـ م ابمػة تحصػامية التربيػة الخاصػة وايحصػامية النفسػيةال وذلػؾ 
 بىدؼ فحص ممفات اـطفاؿ لمتح ا مف تلخيصىـ الطبي بأنىـ أطفاؿ توحدييف.

 في مو  الخطوة الساب ة تـ مى استمارة مٍحظة عف الطف  التوحدي. -4

ؼ تقامػػة عٍقػػات ود وألفػػة مػػ  وػػٌء  اـطفػػاؿال تػػـ التعػػارؼ بػػيف الباحػػث وأفػػراد العينػػة بىػػد -5
وحتػػى يمكػػف تزالػػة الروبػػة التػػي قػػد يبػػديىا وػػٌء  اـطفػػاؿال عممػػاي بػػأف ل ػػا  التعػػارؼ تػػـ فػػي 

 وجود ك  مف المعممة واـخصاميات.

تػػػػـ التعػػػػارؼ بػػػػيف الباحػػػػث وأفػػػػراد المجموعػػػػة بىػػػػدؼ تقامػػػػة عٍقػػػػات ود وألفػػػػة مػػػػ  وػػػػٌء   -6
ٍي اـطفػػاؿال وتحديػػد اـدوار ـ فػػراد المجموعػػة فػػي كػػ  جمسػػة مػػف جمسػػات البرنػػامج فمػػث

 الباحث )المعمـ( وأوليا  اـمورال ومعممي التخاطب )المعمـ المساعد(. 
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 -أثناء التجربة:
 -كالتطبيق القبمس  دوات البحث (1)

( بىػػدؼ التح ػػا مػػف  0998تػػـ تطبيػػا م يػػاس سػػتانفورد بينيػػه تعريػػب لػػويس كامػػ  مميكػػه )  -1
 وعة التجريبية والمجموعة المابطة.تجانس أفراد المجم

ٍي مػػف اـطفػػاؿ التوحػػدييف 02فػػي مػػو  الخطػػوة السػػاب ة تػػـ تحديػػد أفػػراد العينػػة وقوامىػػا ) -2 ( طفػػ
( مجموعػػة تجريبيػػةال حيػػث تػػـ اسػػتبعاد الحػػاٌت التػػي ٌ تنطبػػا 02( مجموعػػة مػػابطةال )02)

 عميىا اللروط.
ـال 0/7/0203لمختػارة قبميػاي بتػارية تـ تطبيا م يػاس اسػتجابات التواصػ  عمػى عينػة البحػث ا -3

وخٍؿ وذا التطبيا حرص الباحث عمى لرح تعميمات الم يػاس لكػ  مػف المعممػات واـمىػات 
 م  التومين بأمثمة تومن طرؽ ايجابة عمى بنود الم ياسال وتـ رصد نتامج التطبيا ال بمي.

 -تنفيذ البرنامج: (0)
ومطعػـ  –لؾال حيث تـ اختيار حجرة الدراسة تعداد وتجىيز مكاف التطبيا واـدوات الٍزمة لذ -1

 وحدي ة الجمعية. –الجمعية 
( 02تػػـ التطبيػػػا لجمسػػات البرنػػػامج المعرفػػػي اٌلكترونػػي عمػػػى المجموعػػة التجريبيػػػة لمدراسػػػة ) -2

( جمسػػةال حيػػث قسػػمت كػػ  جمسػػة تلػػى جمسػػتاف عمػػى حسػػب فٍلػػات 06أطفػػاؿ توحػػد ووػػي )
جمسػػػػػة موزعػػػػػة عمػػػػػى جمسػػػػػتيف أسػػػػػبوعيايال فػػػػػي ( 30البرنػػػػػامج المعرفػػػػػي اٌلكترونػػػػػيال بواقػػػػػ  )

(جمسػػػات تمىيديػػػة اٌرلػػػادية 8( أسػػػبوع تي فػػػي مػػػدة أربعػػػة ألػػػىرال بايمػػػافة تلػػػى )06مػػػدار)
( دقي ػةال 32-02لمعممي وأوليا  أمور الطف  التوحػدي وقػد تراوحػت مػدة الجمسػة الواحػدة مػف )

سػػػات كانػػػت كػػػ  طفػػػ  عمػػػى حػػػدة )تعمػػػـ فػػػردي( مػػػ  ولػػػي أمػػػر الطفػػػ  التوحػػػديال وبعػػػض الجم
 جماعيةال في وجد معممي التخاطب. 

تػػـ التطبيػػا )البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي ال ػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي فػػي تحسػػيف  -3
استجابات التواص  لػد  أطفػاؿ التوحػد( فػي وجػود ولػي أمػر الطفػ  التوحػدي ومعممػة اـطفػاؿ 

ٍي  منىـ دور مػف خػٍؿ نمػوذج لليػة  وأخصامية التربية الخاصةال ومعممي التخاطب حيث أف لك
اٌتصػػاؿ بػػيف المرسػػ  )الباحػػثال ومعممػػي التخاطػػبال أوليػػا  أمػػور الطفػػ  التوحػػدي( والمسػػت ب  
)الطفػػػػػ  التوحػػػػػدي( والرسػػػػػالة )البرنػػػػػامج المعرفػػػػػي اٌلكترونػػػػػي ال ػػػػػامـ عمػػػػػى توظيػػػػػال اٌنتبػػػػػان 

 -اٌنت امي( فيك

الخامػػػات والوسػػػام  المطموبػػػة مسػػػاعدة الباحػػػث فػػػي تحمػػػير البيمػػػة الفصػػػميةال واـدوات و  -
لمتدريبال وتحمير الكمبيوتر التعميمي لعرض البرنػامج المعرفػي اٌلكترونػي ال ػامـ عمػى 

 توظيال اٌنتبان اٌنت امي لتحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد.
 مساعدة الباحث في السيطرة عمى اـطفاؿ. -

التوحػػػديال وال يػػػاـ بػػػدور المعمػػػـ  تػػػدريب أوليػػػا  اـمػػػور عمػػػى كيفيػػػة التعامػػػ  مػػػ  طفمىػػػـ -
 المساعدال تذا فل  الباحث في توصي  المعمومة لمطف  التوحدي.

مسػػاعدة معممػػي التخاطػػب لمباحػػث فػػي تػػدريب طفػػ  التوحػػد وأوليػػا  اـمػػور عمػػى كيفيػػة  -
 التعام  م  الطف  التوحدي.

 مساعد الباحث في التدريب الفردي لىطفاؿ. -

 باحث في اـوقات التي ٌ يتواجد فيىا الباحث.متابعة ايجرا ات التي ومعىا ال -

ارتػدا   –وتنػاوؿ اللػراب  –ايلراؼ عمى اـطفاؿ أثنػا  فتػرات التػدريب كتنػاوؿ الطعػاـ  -
النظافة اللخصػية وذلػؾ لتتأكػد مػف تتبػاع اـطفػاؿ  –اـماف بالذات  –المٍبس وخمعىا 
 لمسموؾ الم بوؿ.

ف الىػػدؼ مػػف ترلػػاد معممػػي وأوليػػا  أمػػور ط فػػ  التوحػػد وػػو تحسػػيف اسػػتجابات التواصػػ  وا 
 لمطف  التوحدي.
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تػػـ تػػدويف بعػػض المٍحظػػات واٌنطباعػػات اللخصػػية لمباحػػث أثنػػا  تطبيػػا جمسػػات البرنػػامج  -4
 -والتي تمثمت فيك

انتبان اـطفاؿ أثنا  عرض جمسػات البرنػامج المعرفػي اٌلكترونػي ال ػامـ عمػى توظيػال  -
ات اـصوات الصادرة مػف السػموكياتال واـصػوات اٌنتبان اٌنت اميال وخاصة في جمس

 الصادرة مف الحيواناتال واـصوات الصادرة مف وسام  المواصٍت.

انتبػػػان اـطفػػػاؿ أثنػػػا  عػػػرض بطاقػػػات مصػػػورة لػػػبعض المىػػػارات وكػػػذلؾ أثنػػػا  عػػػرض  -
 نماذج بالفيديو.

قبػػػالىـ ع - مػػػى سػػػعادة اـطفػػػاؿ عنػػػد ت ػػػديـ المعػػػززات المتمثمػػػة فػػػي الحمػػػو  والعصػػػامر وا 
 تكرار السموؾ المر وب.

 أبدت المعممات واـخصامية تعجابىـ بطرؽ تعميـ اـطفاؿ لىذن المىارات. -

عبػػػرت اـمىػػػات عػػػف سػػػعادتىف بتحسػػػف مسػػػتو  اسػػػتجابات التواصػػػ  لػػػد  أطفػػػالىفال  -
وجدير بالذكر أف الباحث ولفت أنظار اـمىات لدوروف الفعاؿ في حث أطفالىف عمى 

اـطفػػػػاؿ بالجمعيػػػة فػػػػي المنػػػػزؿ لمػػػماف تحسػػػػيف مسػػػػتو   تكػػػرار المىػػػػاـ التػػػي يءديىػػػػا
اسػػػػتجابات التواصػػػػ ال وتػػػػدريبىـ عمػػػػى ذلػػػػؾ أثنػػػػا  عػػػػرض جمسػػػػات البرنػػػػامج المعرفػػػػي 
اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت ػامي لم يػاـ بػدور المعمػـ المسػاعد لتوصػي  

 المعمومة بسىولة وسرعة ـطفالىف.

ولػػػة نطػػػا مخػػػارج الحػػػروؼ والكممػػػات لػػػبعض ظىػػػور دور معممػػػي التخاطػػػب فػػػي محا -
 أطفاؿ التوحد مف خٍؿ التدريب عمى التنفس والتدريب عمى مخارج الحروؼ.

لـ يواجه الباحث أي صػعوبات مػف لػأنىا تعاقػة تح يػا أوػداؼ البرنػامجال حيػث أبػدت  -
 تدارة الجمعية تعاوناي ممحوظاي أثنا  تطبيا جمسات البرنامج.

 -لبحث:التطبيق والبعدي  دوات ا (5)
تػػـ تطبيػػا م يػػاس اسػػتجابات التواصػػ  عمػػى المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة المػػابطة بعػػدياي  -1

 ـ.0/00/0203بتارية 
 تـ رصد النتامج تمىيداي يجرا  المعالجات ايحصامية. -2

 -التطبيق التتبعس  دوات البحث: (1)
ابطة تتبعيػػاي تػػـ تطبيػػا م يػػاس اسػػتجابات التواصػػ  عمػػى المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة المػػ -3

 ـ.0/0/0204بتارية 
 تـ رصد النتامج تمىيداي يجرا  المعالجات ايحصامية. -4
 ا ساليب اصحصائية المستخدمة: -خامساً 

 لىزواج المست مة  ير المرتبطة كأسموب ٌ بارمتري. Mann-Whitney أسموب  "ماف وتني"  -4
 ب ٌ بارامتري.لىزواج المرتبطة كأسمو   Welconxen-teatاختبار"ويمكمسوف"  -0
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 اٌفًٖ اٌواثغ

 النتائج والتوصيات والبحوث المقترحة

 النتائج وا ستنتاجات-أو ً 

 نتائج الفرض ا ول: 
 الثانس: نتائج الفرض 
 :نتائج الفرض الثالث 
 :البحثتوصيات  - ثانياً 
 وث المستقبمية المقترحة:البح -ثالثاً 
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 الرابع الفصــل
 المقترحة والبحوث والتوصيات النتائج

 لمنتامج وتفسير النتامج والتوصيات والبحوث الم ترحة وتتمث  فيك م دمةك يتناوؿ وذا الفص  عرماي 
ٌي   -ػػانػػػػػػػيال الػػػػثػػػالػػػػػػػػػثال وثانيػػػػاي النتامػػػػػػػػػج واٌستنتػػػػاجػػػػػػػػػات وتلتمػػػػػػػػػ  عمػػػػػػىك  نتامػػػػػػػػج الفػػػػػػػػػرض اـوؿ والػػثػ-أو

 البحوث المست بمية الم ترحة. -توصيات البحثال وثالثاي 
 أوً : اروض البحث:

ـــو  ـــى أن ـــنص عم ـــرض ا ول  وي "توجػػػد فػػػروؽ ذات دٌلػػػة تحصػػػامية بػػػيف رتػػػب درجػػػات  الف
امج لصػالن التواصػ  بعػد تطبيػا البرنػ ت ػدير اسػتجابات المجموعة المابطة والتجريبية عمى م ياس

 المجموعة التجريبية".  
 Spss + 14باستخداـ البرنامج ايحصامي  uلمتأكد مف صحة الفرض اـوؿ لمبحث تـ حساب قيمة   

 وجا ت النتامج كما يومحىا الجدوؿ التاليك
 (6جدول)                                    

 اختبار ماف ويتني ومستو  الدٌلة لمفروؽ بيف 
 ف المابطة والتجريبية في التطبيا البعدي لم ياس استجابات التواص المجموعتي

 مستو  الدٌلة uقيمة  مجموع الرتب متوسف الرتب العدد المجموعة ا بعاد

 تواص  لفظي
 035.22 03.52 02 تجريبية 2.20 **3.77- 55.22 5.52 02 مابطة

تواص   ير 
 لفظي

 055.22 05.52 02 جريبيةت 2.20 **3.87- 45.22 4.52 02 مابطة

 المجموع
 055.22 05.52 02 تجريبية 2.20 **3.80- 46.22 4.62 02 مابطة

 .2.20** تلير تلى مستو  دٌلة 
مما يدؿ عمى وجود فروؽ  2.20ذات دٌلة تحصامية عند مستو   u( أف قيمة 6ويتمن مف جدوؿ)    

لمابطة والتجريبية في التطبيا البعدي لم ياس ذات دٌلة تحصامية بيف رتب درجات المجموعتيف ا
 استجابات التواص  وذلؾ لصالن المجموعة التجريبية.

 تفسير نتائج الفرض ا ول:

تعتبر وذن النتيجة مف النتامج المتوقعة بسبب تعرض المجموعة التجريبية لمبرنامج المعرفي اٌلكتروني     
تأثيرن عمى المجموعة المابطةال وتتفا وذن النتيجة م  معظـ ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي وحجب 

الدراسات والبحوث الساب ة التي توصمت تلى أنه بايمكاف تحسف استجابات التواصػ  بعػد التجريػبال والتػي 
التعــرف عمى)النــوع  أجــزاء الجســم  تتمثػػ  فػػي تعمػػيـ اـطفػػاؿ التوحػػدييف مػػف خػػٍؿ الكمبيػػوتر التعميمػػي 

  والخضــروات والفاكيــة  أثــاث المنــزل  ا جيــزة المنزليــة  أدوات المطــب   ا دوات المَبــس  ا طعمــة
والتػػي يمكػػف مػػف خٍلىػػا اكتسػػاب  العامــة  النباتــات  الطيــور  الحيوانــات  ا عــداد  ووســائل المواصــَت(

ابال المتػة لتسػػاعد طفػػ  التوحػػد فػػي المسػت ب  عمػػى التػػدريب عمػػى اكتسػػاب مىػارة تنػػاوؿ الطعػػاـال تنػػاوؿ اللػػر 
ارتػػػدا  المٍبػػػس وخمعىػػػاال والنظافػػػة اللخصػػػيةال وتمكػػػف الطفػػػ  مػػػف التبػػػوؿ داخػػػ  التواليػػػت بػػػدوف حفاظػػػةال 

مسػػاعدة الطفػػ  عمػػى اٌنتبػػان بلػػك  مسػػت   لحاجاتػػه اليوميػػة اـساسػػية فتأديػػة وػػذن واـمػػاف بالػػذاتال بىػػدؼ 
فاكتسػاب ال ػدرة عمػى تأديػة  المىمات تسمن لمطف  ب نجاز اٌست ٍلية فػي حياتػه اـسػريةال تمػافة تلػى ذلػؾ

المىمػػات يػػزود الطفػػ  بال ػػدرات الٍزمػػة لػػىدا  المناسػػب حتػػى يكػػوف الطفػػ  معتمػػدا عمػػى نفسػػه فػػي تمبيػػة 
 وذلؾ يتـ عف طريا تطبيا البرنامج الذي تـ تعدادن لىذا الترض. حاجاته اللخصية.
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ـ برنػػامج المتػػة بواسػػطة ال حيػػث أنىػػا قامػػت بتصػػميPaula Tallalمػػ  دراسػػة ويتفػػا البحػػث الحػػالي    
( ووو عبارة عػف برنػامج الكترونػي يعمػ  بواسػطة الحاسػوبال ويعمػ  FAST-FORWARDالحاسوب )

عمى تحسػيف المسػتو  المتػوي لطفػ  التوحػد. وقػد تػـ تصػميـ وػذا البرنػامج بنػا  عمػى البحػوث العمميػة التػي 
وا مػػػا يعػػػادؿ سػػػنتيف مػػػف المىػػػارات قامػػػت بىػػػا وبينػػػت أف اـطفػػػاؿ الػػػذيف اسػػػتخدموا وػػػذا البرنػػػامج قػػػد اكتسػػػب

(.  والبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنامج المعػػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 05ك 0227المتويػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ فتػػػػػػػػػػػػػػػرة قصػػػػػػػػػػػػػػػيرة)دمحم بػػػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػػػالال 
( المعػد فػي وػذا البحػثك ت ػديـ محتػو  تعميمػي Electronic Cognitive Programmeاٌلكترونػي)

متعمـ بلػك  يتػين لػه تمكانيػة التفػاوـ النلػف مػ  وػذا الكتروني عبر الوسامف المتعددة عمى الكمبيوتر تلى ال
المحتو  وم  المعمـ وم  أقرانهال ووذا المحتو  قامـ عمػى توظيػال اٌنتبػان اٌنت ػامي فػي تحسػيف اسػتجابات 

وت ػـو فكػرة وػذا البرنػامج عمػى ومػ  سػماعات عمػى أذنػي الطفػ ال أو الػتحكـ  التواص  لد  أطفاؿ التوحػد.
بينما وو يجمس أماـ لالة الحاسوب ويمعب ويسػتم  لىصػوات الصػادر مػف  في مستو  صوت السماعةال

وػػذن المعػػب. ووػػذا البرنػػامج يركػػز عمػػى جانػػب المتػػة واٌسػػتماع واٌنتبػػانال وبالتػػالي يفتػػرض أف الطفػػ  قػػادر 
عمى الجموس م اب  الحاسوب دوف وجود عواما سموكية. ولـ تجر حتى اآلف بحوث عممية محايػدة ل يػاس 

ف كانػػػت ونػػػاؾ روايػػػات لػػػفىية بأنػػػه نجػػػن فػػػي زيػػػادة  مػػػد  نجػػػاح وػػػذا البرنػػػامج مػػػ  اـطفػػػاؿ التوحػػػدييفال وا 
 المىارات المتوية.

ول ػػػد ذكػػػرت ذلػػػؾ دراسػػػات اوتمػػػت باسػػػتخداـ الكمبيػػػوتر لتحسػػػيف اسػػػتجابات التواصػػػ  والمتػػػة لطفػػػ         
 ;Clifford & Dissanayake,(2008); Ploog, Banerjee & Brooks (2009)التوحػد كدراسػةك 

Wainer & Ingersoll (2011); Ramdoss & et al. (2011); McDonald &Machalicek 
(2013) 
لػػذوذ يػءثر فػػي البصػر ظىػػرت فػػي  Clifford  & Dissanayake (2008ووجػدت دراسػػة )      

لػىور مػيٍدي فػي وقػت مبكػر مػف الحيػاةال وأصػبحت أكثػر حػدة بلػك  عػاـ قبيػ  عيػد  6اـطفاؿ مف أوؿ 
د الثاني. وأكدت بيانات الفيديو وذن الحاٌت اللاذة في وقت مبكر مف السنة اـولػى. تػـ العثػور عمػى ميٍ

معال اٌنتبان الملترؾ عمى مدار السنة الثانيػة مػف الحيػاة. سػجمت النتػامجال فػي وقػت مبكػر أف سػموكيات 
الحػالي بتحميػ  ألػرطة  اٌتصاؿ بالعيف قد تءثر عمى لعب دور فػي مػعال اٌنتبػان الملػترؾ. وقػاـ البحػث

الفيديو لػبعض الجمسػات أثنػا  تطبيػا البرنػامج المعرفػي اٌلكترونػي ال ػامـ عمػى توظيػال اٌنتبػان اٌنت ػامي. 
حيث لوح  تحسػف فػي اسػتجابات التواصػ  لػد  أطفػاؿ التوحػدال مػف خػٍؿ لتػة التخاطػب وايلػارة ـ مػب 

أثنػا  تػدريب اـطفػاؿ  Ploog, Banerjee & Brooks (2009وتوصػمت دراسػة) كممػات البرنػامج.
انىـ قد تعمموا أف يختاروا أحد الجممتيف مختمفتػيف فػي كػٍ المحتػو  مػف خػٍؿ ترديػد اـنالػيدال وتػـ تحسػف 
فػػي مسػػتو  المتػػػة والكلػػال عػػػف مميػػزات اٌنتبػػان اٌنت ػػػامي فػػي التػػػدريب عمػػى المحتػػو  مػػػف خػػٍؿ العػػػاب 

ٌنتبػػانال واعتمػػد البحػػث الحػػالي عمػػى اٌنتبػػان تلػػى المحتػػو  الفيػػديو فػػي مػػو  النتػػامج الم دمػػة مػػف نظريػػات ا
الم ػػدـ مػػف جمسػػات البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي ال ػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي مػػف خػػٍؿ اٌنتبػػان 
البصري لحركات صور الجمسات مػف جىػة )ويمػيف ويسػار أعمػى وأسػف (ال وتتيػر الخمفيػةال )وت ػديـ وترجيػ  

اٌنتبػػان السػػمعيال لمتمميػػذ والمعمػػـ )اٌلكترونػػي( لكممػػات الجمسػػات فػػي لػػك  م ػػاط  فػػي وتكػػرار( الصػػورال و 
صورة أنالػيدال و)ت ػديـ وترجيػ  وتكػرار( الكممػات والجمػ  ال صػيرةال وتعميػا المعمػـ ومعممػي التخاطػب عمػى 

ريب كممات الجمسات في لك  ت سيـ وذن الكممات تلى م اط  وتجريد الم اط  تلى أحرؼ )عف طريػا التػد
عمػػػى مخػػػارج الحػػػروؼ( ثػػػـ تجميػػػ  وتركيػػػب وػػػذن اـحػػػرؼ لتكػػػويف كممػػػاتال ونػػػتج عػػػف ذلػػػؾ تحسػػػف فػػػػي 
استجابات التواص  المفظي واستجابات التواص   ير المفظي ـ مب أطفاؿ التوحدال عف طريػا تحسػف فػي 

ال ونطػا مستو  المتة عند بعض أطفاؿ التوحدال والبعض اـخر التعرؼ عمى الكممات وايلارة تلى الصور
 بعض اـحرؼ. 
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تلى أف استعماؿ مث  وذن البرامجش ما زالت جديدة   Wainer & Ingersoll (2011والارت دراسة )   
نسبياال وأ مبية الدراسات الساب ة  المنلػورة  وصػفية َأو اسػتطٍعية فػي الطبيعػة فػي حػد ذاتػهال وػذن الدراسػة 

ىيديػػةال وزودت ايمػػاي اٌقتراحػػات لمتطػػور المسػػت بمي سػػتزود الخٍصػػة لىػػذن الدراسػػات اـوليػػة والنتػػامج التم
اسػػتخداـ التكنولوجيػػا والت نيػػة  لػػذلؾ يتفػػا البحػػث الحػػالي مػػ  وػػذن الدراسػػة بأوميػػة وت يػػيـ البػػرامج المماثمػػة.

الحديثة لىفػراد المصػابوف بامػطرابات طيػال التوحػد لمتزويػد التػدخ ال بىػدؼ تحسػيف اٌتصػاؿ اٌجتمػاعي 
أف بعػض  Ramdoss & et al. (2011وذكػرت دراسػة ). اب التواصػ ن ػامص امػطر  –خصوصػاي 

الدراسات أبمتت عف النتامج الىامة وحجوـ التػأثير الكبيػرةال والدراسػات اـخػر  لػـ تػذكر أي تحسػينات لعػدـ 
تجػػانس الملػػاركيف والنػػوع المختمػػال مػػف المىػػارات لمعرفػػة ال ػػرا ة والكتابػػةال ممػػا اسػػتىدؼ اـمػػرك أنػػه لػػيس 

ـدب الحػػالي َأف ي ػػرر المتتيػػرات عمػػى اـ مػػب لكػػي يػػرتبف بالنظػػاـ المعتمػػد عمػػى الحاسػػوب محتمػػ  مػػف ا
(CBI( ٌيال والبحث المسػت بمي يخاطػب وػذن المنط ػة بصػفة خاصػة كالتػأثير النسػبي ؿ ( لمعرفػة CBI( فعا

معتمػدة عمػى . لذلؾ ينصن البحػث الحػالي ووػذن الدراسػة باسػتعماؿ التػدخٍت الال را ة والكتابة لطف  التوحد
الحاسوب لتحسيف مىارات معرفػة ال ػرا ة فػي الطػٍب المصػابوف بامػطرابات طيػال التوحػدال تػزود التحميػ  

( لتحسػػيف مىػػارات CBIالمػػنظـ مػػف الدراسػػات السػػاب ة الػػذي يسػػتخدـ التػػدخٍت المعتمػػدة عمػػى الحاسػػوب )
الػة التػي توجػد فػي تلػى التػدخٍت الفع McDonald & Machalicek (2013وتلػير دراسػة) ال ػرا ة.

ك  صػنال مػف المجػاٌت التػي صػنفت ب اعػدة البيانػات اٌلكترونيػة تتعمػا بخصػامص الملػارؾ فػيك تػأثير 
%ال  34التػػػدخ ال التفاعػػػ  اٌجتمػػػاعي وتعػػػدي  السػػػموؾال ووػػػذن البيانػػػات جمعػػػت فػػػي ف ػػػف الم ػػػاٌت بنسػػػبة 

ت التػي تخاطػب مىػارات % ال عمى التػوالي. تمػافة تلػى ذلػؾال تحػر  بمػ  دراسػات التػدخٍ 30%ال و43
بتػػزود التػػدخٍت الفعالػػة  اٌتصػػاؿ والمىػػارات المىنيػػة َأو أكاديميػػة. واتفػػا البحػػث الحػػالي مػػ  وػػذن الدراسػػة

 (.ASDلمخاطبة اـعراض الرميسية ٌمطرابات طيال التوحد )
التواصػػ  ول ػػد ذكػػرت ذلػػؾ دراسػػات اوتمػػت بالعمميػػات المعرفية)ايحسػػاس واٌنتبػػان وايدراؾ( لتحسػػيف     

 Bryson & et al. (2004); Chiang, Chung-Hsin & Soongوالمتػة لطفػ  التوحػد كدراسػةك 
(2008); Goldberg & et al. (2008); Donna & et al. (2008); Taylor & Hoch (2008); 

Krebs & et al. (2011) 
حػة عامػة عػف اٌنتبػان حيث انىا قػدمت لمBryson & et al.(2004 ويتفا البحث الحالي م  دراسة )   

اٌنت امي عمى اـطفاؿ المصػابوف بامػطراب التوحػدال وجػدت أف التوحػد يلػك  مجموعػة مػف اٌمػطرابات 
النماميػػػة ذات اٌخػػػتٍؼ فػػػي اللػػػدة واٌنتلػػػار والتػػػي تػػػدف  تلػػػى الجىػػػود الملػػػتركة مػػػف المعمػػػـ واخصػػػامي 

  أمػػػور طفػػػ  التوحػػػد التػػػي تسػػػتىدؼ التخاطػػػب واٌخصػػػامي النفسػػػي واٌجتمػػػاعي والطبيػػػب المعػػػالج وأوليػػػا
تحسيف استجابات التواص  والمتة لد  اـطفاؿ المصابوف بامػطراب التوحػدال واعتمػد البحػث الحػالي عمػى 
ت ػػديـ جمسػػات تمىيديػػة ترلػػادية لمعممػػي وأوليػػا  أمػػور الطفػػ  التوحػػدي مػػف خػػٍؿ تطبيػػا برنػػامج معرفػػي 

 Chiang, Chung-Hsin & Soongلػير دراسػة)وتالكترونػي قػامـ عمػػى توظيػال اٌنتبػان اٌنت ػػامي. 

تلػػي تجػػرا  فحػػص اٌسػػاليب والطػػرؽ الماديػػة لٍتصػػاؿ  يػػر لفظػػي وخاصػػة عنػػد اـطفػػاؿ الػػذيف  2008)
يعػػانوف مػػف مػػرض التوحػػد عػػف طريػػا عمميػػة المٍحظػػةال واسػػتخدـ م يػػاس التواصػػ  اٌجتمػػاعي فػػي وقػػت 

ر المفظػػػيك اٌنتبػػان الملػػػترؾال اٌستفسػػػار أو مبكػػرال وذلػػػؾ ٌختبػػار ثػػػٍث أنػػػواع مػػف مىػػػارات اٌتصػػاؿ  يػػػ
الطمبال والتفاع  اٌجتماعيال تـ اٌنتىا  مف أجرا  تحميٍت التردد والنسػبة وذلػؾ فػي مجموعػات م ارنػات 

تلػى تػدقيا نظػر العػيف اتجػان نفػس الوقػ   Goldberg & et al. (2008الػارات نتػامج دراسػة) أو نتػامج.
ت التيػر صػالحة وجىػت الػارات تػدقيا نظػر العػيف المكانيال مث  ظىور ودؼ  ير متوقػ  ال بينمػا المحػاٌو

تلػػي مكػػاف معػػاكس. وعمػػي العكػػس مػػف ذلػػؾ ل ػػد ظىػػر عػػدـ وجػػود ميػػزة بالنسػػبة لىطفػػاؿ الػػذيف يعػػانوف مػػف 
ت  RT(ال في وقت رد الفع  ) TD(ال وأطفاؿ اينمامية العادية ) HFAتوحد عالي اـدا  ) ( و تمؾ المحػاٌو
ت  يػػػر الصػػػالحة. عمػػػي سػػػبي  المثػػػاؿ أي لػػػيس لػػػه تػػػأثير صػػػٍحية بػػػارزة. الصػػػالحة بالم ار  نػػػة بالمحػػػاٌو

(. لػف يػءثراف بدرجػة ms, 700 ms 022أف ظىور عدد مػف الحػوافز )المعػززات( ) asynchroniesوقاؿ
مختمفة عمي النتامج التي تػـ التوصػ  تليىػاال وأومػحت النتػامجك أف اـطفػاؿ الػذيف يعػانوف مػف توحػد عػالي 

(ال تلػػي وجػػود مػػعال فػػي اسػػتخداـ رسػػوـ خػػف ثابػػت يلػػارات تػػدقيا نظػػر العػػيف تلػػي اتجػػان  HFAا  )اـد
 المكاني. –اٌنتبان البصري 
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تلػى بعػض النتػامج منىػاك اومػحت ال ػدرة عمػى اٌسػتجابة  Donna & et al. (2008وتوصػمت دراسػة)   
.ويعنػي طػوؿ الكػٍـ  MSELية عمػى لعروض اٌنتبان الملترؾ اآلخػريف طرديػا مػ  علػرات المتػة اٌسػت بال

في اـطفاؿ الذيف يعػانوف مػف مػرض التوحػد. ونػاؾ لػـ تكػف العٍقػة بػيف ال ػدرة عمػى بػد  اٌنتبػان الملػترؾ 
تلػى تكػويف تعميػا  Taylor & Hoch (2008الػارت دراسػة) وعناصر مختارة مف المتػة التػي نظػرت فيىػا.

الا. وناؾ حاجة تلي المزيد مف التدريب و التعزيػز حوؿ اللي  وعف طريا النظر تلي الخمال لملخص الب
 وػػذن  مػػ  الحػػالي البحػػث ويتفػػا لتعمػػيـ الملػػاركيف التم ػػيف عمػػي العػػروض الم دمػػة ـجػػ  اٌنتبػػان الملػػترؾ.

 عمػػػى والػػػرد والتم ػػػيف التوحػػػد مػػػرض مػػػف يعػػػانوف  الػػػذيف اـطفػػػاؿ لتعمػػػيـ اٌجتماعيػػػة اـوميػػػة فػػػي الدراسػػػة
 تليػػػه يلػػػير الػػػذي اللػػػي  اتجػػػان تلػػػى النظػػػر خػػػٍؿ مػػػف وذلػػػؾ الملػػػترؾ تبػػػاناٌن ـجػػػ  الم دمػػػة العػػػروض
 المناقلػة طري ػة عمػى الحػالي البحػث اعتمػد حيػثال اللػي  حػوؿ تعميػا تكػويف طريػا عػفال البػالا اللخص
تلى بعض النتامج منىػاك تبػيف أف اـفػراد العػادييف  Riby & Hancock (2009)وتوصمت دراسة  .والحوار

يػدق وف النظػر لفتػرة طويمػة عبػر المىػاـ ال وفيمػا يتعمػا بػالنمف  (WS)لنظػر مػ  متٍزمػة في سػموؾ تػدقيا ا
ال و العادية(ال بينما الملاركوف الذيف يعانوف مف مرض التوحد وجود   WSالظاوري اٌجتماعي لمتٍزمة) 
تلػى بعػض النتػامج منىػاك وجػود  Krebs & et al.(2011وتوصػمت دراسػة ) انخفػاض فػي تػدقيا النظػر.

انتباوىـ بلك  انت امي تلى بارامتر وجىي واحػد عمػى الػر ـ مػف اختٍفػات فػي اآلخػريفال تلػير النتػامج تلػى 
 بأنه ليس وناؾ تفاع  في معالجة الىوية الوجىية والتعبيرش العاطفي في امطراب طيال التوحد.

لػػػػادية لىطفػػػػاؿ وأوصػػػػت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات عمػػػػى أوميػػػػة ت ػػػػديـ بػػػػرامج تدريبيػػػػةال والعٍجيػػػػة واير      
عادل عبد هللا) التوحدييف مف أج  تحسيف استجابات التواص  لديىـال ومف بيف وذن الدراسات العربية دراسة. 

(؛ لميضضاع عبضضد الدميضضد 7669(؛ دمحم شضضو ي )7661(؛ لالضضة امضضال )7661(؛ منضضى خليرضضة )7661(؛ اضض ى مدمضضد )7666

 ) ال ومػػف بػػيف وػػذن الدراسػػات اـجنبيػػة دراسػػة.(7611(؛ إيمضضاا ايمضضيا )7616(؛ مضضروع عبضضد الدرضضي  )7665)
Matson (1990) ;  Mcclannahan  (1990) ; Perry (1991) ; Dalrymple, Ruble & 
Parent (1992); Pirnce & Schreibman (1994); Luiselli (1996) ; Reamer, Brady & 
Hawkins (1998) ; Bainbridge & Myles (1999) ; Cicero & Pfadt (2002); Bopp, 
Mirenda & Zumbo (2009); Dockrell, Ricketts, Charman & Lindsay (2014); 

Magiati, Tay & Howlin, (2014) 
( تلى بعض النتامج منىاك فاعميػة البرنػامج التػدريبي المسػتخدـال 0222توصمت دراسة عادؿ عبد س )و     

مػػػعال اٌنتبػػػان واٌندفاعيػػػة وفػػػرط النلػػػاط حيػػػث سػػػاعد البرنػػػامج فػػػي تخفػػػيض مسػػػتو  العدوانيػػػة ومسػػػتو  
الحركيال وازداد مستو  اٌجتماعية لد  أعمػا  المجموعػة التجريبيػة قياسػاي بالمجموعػة المػابطة حيػث لػـ 
يحدث لىا أي تتييػر وذلػؾ باسػتخداـ اٌختبػار ال مبػي والبعػديال واسػتمرار أثػر البرنػامج بعػد انتىػا  تطبي ػه. 

تلى بعض النتامج منىاك أف وناؾ دٌلػة تحصػامية عمػى ت ػدـ اـطفػاؿ  (0220والارت دراسة سىى أحمد )
ممف المجموعة التجريبية في مىارات التواص  المتويال وتوصمت الدراسة تلى بعػض النتػامج منىػاك فعاليػة 
البرنامج المستخدـال ويرج  ذلؾ لما تممنه البرنامج مػف مىػارات عديػدة تناولػت تػدريب الطفػ  عمػى بعػض 

( تلػى بعػض 0220لتػي تتسػـ بوجػود العديػد مػف الصػعوبات فيىػا. توصػمت دراسػة منػى خميفػة )المجاٌت ا
النتامج منىاك فعالية البرنامج المستخدـال ويرج  ذلؾ لما تممنه البرنامج مف مىارات عديدة تناولػت تػدريب 

كمػػاؿ  الطفػػ  عمػػى بعػػض المجػػاٌت التػػي تتسػػـ بوجػػود العديػػد مػػف الصػػعوبات فيىػػا. والػػارت دراسػػة والػػة
( تلػػػى بعػػػض النتػػػامج منىػػػاك أومػػػحت انخفامػػػاي فػػػي مسػػػتو  اـدا  المميػػػز لمطفػػػ  التوحػػػدي فػػػي 0220)

المجموعة التجريبية عمى قاممة ت ييـ السموؾ التوحديال بايمافة تلى تحسف مستو  التفاع  والمعػب البنػا  
قامػػة العٍقػػاتال كمػػا انخفػػض معػػدؿ تكػػرار اـصػػوات الفرديػػة المنفصػػم ةال وارتفػػاع معػػدؿ ظىػػور المسػػت   وا 

 اـلفاظ الجديدة والمتنوعة وذات الم اط  المتعددةال بينما لـ يٍح  وذا التحسف في المجموعة المابطة.
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( تلػػػى بعػػض النتػػامج منىػػاك فاعميػػػة البرنػػامج ايرلػػادي الفػػػرديال 0225وتوصػػمت دراسػػة دمحم لػػوقي )     
لػػد  أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػـ تطبيػػا حيػػث سػػاعد البرنػػامج فػػي تنميػػة مىػػارات التواصػػ  المتػػوي 

البرنػامج عميىػػا أمػػا بالنسػػبة لممجموعػة المػػابطة فمػػـ يحػػدث لىػػا أي تتييػر وذلػػؾ باسػػتخداـ اٌختبػػار ال مبػػي 
( تلػى نتػامج منىػاك تحسػف فػي مىػارات العنايػة بالػػػػػذات. 0228والبعدي. والارت دراسة لميا  عبد الحميػد )

 T1تلى بعض النتامج منىاك أف معدؿ الذكا  Bopp, Mirenda & Zumbo (2009و توصمت دراسة )
ولدة مرض التوحد بىا درجات عاليةال وتوق  السموكيات فػي انخفػاض معػدٌت التتيػر فػي تنتػاج المفػردات 

سػػنوات. وتوقػػ  لعػػدـ التجػػاوب اٌجتمػػاعي فػػي انخفػػاض معػػدٌت التتيػػر فػػي فىػػـ  0والمتػػة فىػػـ أكثػػر مػػف 
اجال السػػػموكيات الحركيػػة النمطيػػة والسػػػموكيات يتصػػرؼ التػػػدريجي فػػي لػػـ توقػػػ  معػػدؿ مػػػف المفػػردات واينتػػ

سػػنوات بعػػد خٍفػػات اسػػتأثرت بػػه لػػدة مػػرض التوحػػد وومػػ  لػػفىي  0تتييػػر أي تػػدبير الطفػػ  أكثػػر مػػف 
معػدؿ الػػذكا . اسػػتنتاجاتك وتنػػاقش نتػػامج فيمػػا يتعمػػا لثاروػا فػػي وقػػت مبكػػر التػػدخ  وفىػػـ العوامػػ  المع ػػدة 

 تي تءثر عمى نتامج التنمية.ال
( بأومية ت ديـ عٍج بالتكام  الحسي والتواص  الميسر فػي 0202وتنصن دراسة مرون عبد الحفي  )     

خفػػػض امػػػطراب التواصػػػ  المفظػػػي لػػػد  اـطفػػػاؿ التوحػػػدييفال وتوصػػػمت النتػػػامج تلػػػى تحسػػػف فػػػي مسػػػتو  
ٌلكترونػػػػي ال ػػػػامـ عمػػػػى توظيػػػػال اٌنتبػػػػان التواصػػػػ . واعتمػػػػدت الدراسػػػػة الحاليػػػػة عمػػػػى البرنػػػػامج المعرفػػػػي ا

اٌنت امي)السػػػمعيال والبصري(الوتوصػػػػمت وػػػػذن الدراسػػػػة تلػػػػى بعػػػض النتػػػػامج منىػػػػاك وجػػػػد فػػػػروؽ ذات دٌلػػػػة 
تحصػػامية بػػيف رتػػب درجػػات أطفػػاؿ المجموعػػة المػػابطة  وأطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ال يػػاس البعػػدي 

التوحػػػدييف و أبعػػػادن الفرعيػػػة لصػػػالن المجموعػػػة عمػػػي م يػػػاس امػػػطراب التواصػػػ  المفظػػػي لػػػد  اـطفػػػاؿ 
التجريبيةال وجد فروؽ ذات دٌلة تحصامية بيف رتب درجػات أطفػاؿ المجموعػة التجريبيػة فػي ال يػاس ال بمػي 
و البعدي عمى م ياس امطراب التواص  المفظي لد  اـطفاؿ التوحدييف و أبعادن الفرعيػة لصػالن ال يػاس 

تحصػػػػامية بػػػػيف رتػػػػب درجػػػػات أطفػػػػاؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي ال يػػػػاس البعػػػػديال وجػػػػد فػػػػروؽ ذات دٌلػػػػة 
البعدي)بعد البرنامج مبالرة( و ال ياس التتبعي)بعد أرب  لىور مف انتىا  البرنامج( عمى م ياس امطراب 
ػػػػػػػػة التواصػػػ  المفظػػػي لػػػد  اـطفػػػاؿ التوحػػػدييف و أبعػػػادن الفرعيػػػة لصػػػالن ال يػػػاس التتبعػػػي. وتلػػػيػػػػػػػػػر دراسػػػػػػػػ

( تلػػػى فعاليػػػة برنػػػامج سػػػموكي لخفػػػض امػػػطراب التواصػػػ  البصػػػري لػػػد  اـطفػػػػاؿ 0200ايمػػػاف اـمػػػيف)
 التوحدييفال وتوصمت وذن الدراسة تلى تحسيف التواص  البصري ـطفاؿ التوحد بعد تطبيا البرنامج.

نىػاك تلػى بعػض النتػامج م Dockrell, Ricketts, Charman & Lindsay (2014توصػمت دراسػة)     
وأنتجت كتب قػيـ يػنص قصصػياي لمعػدؿ اينتػاجال وبػه دقػة قواعديػةال ونحويػة. تجػر  نسػخةشال بودقػة قواعديػة 

(. فسػػرت مىػػارات LIوذلػػؾ مػػف معػػدؿ تنتػػاجال لكػػف لػػيس نصػػاي نحويػػايال كانػػت أف ػػر لمطػػٍب مػػعال المتػػة )
. كتابػة ASDوحػد النسة أ مبية الخٍؼ في كتػاب لمجموعػة مػعال المتػة. لمجموعػة امػطراباتش طيػالش الت

 Magiati, Tay & Howlin (2014وذكرت دراسة) مجربوف أيماي. ASDيدويةال لتة لفىية َم  طٍب 
بعض النتامج منىاك تممف النتامجك خمس وعلروف دراسة ت اب  معايير متطاب ة في النتػامج المخبػرة عنىػا 

وظػامال اٌجتماعيػة والمىػارات المتػة في سف الرلد كانت تلى حد كبيرال و بػالر ـ مػف أف ال ػدرة المعرفيػة لم
متتير عبر دراسات ب يا نسبيايال وذكر في بعض الدراسػات جانػب تػدوورش بمػرور الوقػتال وأبمػا لخػروف عػف 
راسػػاتش التػػي. لخصػػت التوحػػد كػػاف مسػػت ر  سػػيف فػػي أكثػػر الدش بػاـعراض التوحػد حمػرت تلػى أ مػب اـحيػاف تتحسػف بػدا مػف  عمومايال بالر ـ مف أف لدة سموكية متعم ػةأف التوافػػا الػػوظيفي اٌجتمػػاعي لدا تلػػى الَتحأل
معامػػ  الػػذكا  فػػي مرحمػػة الطفولػػة وقػػدرة المبكػػرة لمتػػة اـقػػو  لمنتيجػػة التاليػػةال لكػػف ذكػػرت دراسػػات بفحػػص 

توصمت و  متتيرات مبكرة أخر  ارتبطت بالوظامال اٌجتماعيةال والنتامج تناقش فيما يتعما بطري ة منط ية.
اليك تلى تحسف في استجابات التواص  لد  أطفػاؿ التوحػد المجموعػة التجريبيػة باسػتخداـ نتامج البحث الح

برنػػامج معرفػػي الكترونػػي قػػامـ عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان اٌنت ػػامي لػػد  أطفػػاؿ التوحػػد المجموعػػة المػػابطة فػػي 
 م ياس استجابات التواص ال ووجود فروؽ بيف استجابات التواص .



 النتائج والتوصيات والبحوث المقترحة                                                                             الفصل الرابع        

 

93 

جػػػاع سػػػبب وػػػذا التتيػػػر الػػػذي طػػػرأ عمػػػى المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي ال يػػػاس ومػػف وػػػذا المنطمػػػا يمكػػػف تر     
البعػػد  تلػػى طبيعػػة البرنػػامج ومحتػػوان الػػذي سػػاعد عمػػى تحسػػف اسػػتجابات التواصػػ  لػػد  التوحػػدييفال حيػػث 
مكانيػػػة الطفػػػ ال ممػػػا أد  ذلػػػؾ تلػػػى تحسػػػف اسػػػتجابات التواصػػػ   جػػػا ت تجػػػرا ات البرنػػػامج مناسػػػبة ل ػػػدرة وا 

بأنػه يمكػف تحسػيف سػموكيات  Pirnce & Schreibman (1994ارت تليػة دراسػة )لػديىـال ووػذا مػا ألػ
اٌطفاؿ التوحدييف الخاصة استجابات التواص  عندما ينجن الطف  في أدا  مىمة وينت   لمىمة أخر  مف 

 خٍؿ ت ديـ تجرا ات جديدة لمتدريب.
ر الطفػ  التوحػدي فػي برنػامج الدراسػة  وقد ترج  وذن الفروؽ اٌيجابية تلى تلراؾ الباحػث ـوليػا  أمػو      

مف خٍؿ ت ديـ جمسات ارلادية لىػـ بىػدؼ تنميػة الػوعي لػديىما بالسػموكيات اٌيجابيػة الٍزمػة منىػا اتجػان 
طفمىمػػا أثنػػا  متػػابعتىـ المنزليػػة وتنفيػػذ الواجبػػات المنزليػػة المطموبػػة لجمسػػات البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي 

 لى اـدبيات والمعطيات العممية النفسيةال لمدراسة الحالية استنادا ت
أف لموالديف دور اساسي يظىر فػي المناسػبات اٌجتماعيػة اليوميػة والتػي  Barbara(1996وذكرت)     

بػػدوروا تػػءدي تلػػى اكتسػػاب المتػػة لػػد  الطفػػ  ووػػػو مػػا أحتػػو  عميػػة البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي )ت ػػػديـ 
امج المعرفػػػي اٌلكترونػػػي( مػػػف خػػػٍؿ الواجبػػػات المنزليػػػة التػػػي جمسػػػات تمىيديػػػة ارلػػػادية مػػػف داخػػػ  البرنػػػ

ومحت لموالديف اـنلطة والمىاـ المطموبة منىا مػ  اـطفػاؿ عينػة الدراسػة لتحسػيف استجابػػػػػات التػػػػػواص  
ٍي مػػف ) عمػػى اوميػػة دور والػػدي  الطفػػ  فػػي زيػػادة  Sarah & Jeanie(2004لػػػػديىػػػػػػػػـال وتػػػػػأكد  كػػ

ت الحصػػػيمة ا لمتويػػػة وزيػػػادة مفػػػردات وطػػػوؿ الجممػػػة المنطوقػػػة لػػػد  طفمىمػػػا مػػػف خػػػٍؿ اسػػػتجابتىـ لمحػػػاٌو
طفمىمػػا لمتحػػدث والتخاطػػب معىػػـال ولػػذلؾ حػػرص الباحػػث عمػػى ت ػػديـ البرنػػامج بصػػورة تجعػػ  الطفػػ  يػػءد  

 تجرا ات اٌستجابة أو المىارة بطري ة سىمة وبسيطة.

يبيػػػة والمػػػابطةال وذلػػػؾ بفعػػػ  تركيػػػز الباحػػػث أثنػػػا  وأيمػػػاي حػػػدث تتيػػػر بػػػيف أفػػػراد المجموعػػػة التجر 
الجمسات عمى تعزيز السموكيات اييجابية والجوانب الفعالة في لخصية ك  طف  التػي تحػوؿ سػموكه نحػو 

 التعدي .

وأيمػػاي اعتمػػد الباحػػث أثنػػا  الجمسػػات عمػػى اسػػتخداـ فنيػػات متعػػددة كالنمذجػػة مػػف خػػٍؿ فٍلػػات 
ـ تلى خطوات بسيطة حيث ساوـ ذلؾ في تنمية وتحسيف استجابات التواص  الفيديو والمعممةال تحمي  المىا

 لد  اـطفاؿ.

التػػي ألػػارت تلػػى أف تعمػػـ  Matson (1990ومػػف الدراسػػات التػػي أوصػػت عمػػى ذلػػؾ دراسػػة )
العديػد مػف سػػموكيات المٍ مػة لكيفيػة التواصػػ  لىطفػاؿ التوحػدييف يػػتـ مػف خػٍؿ أسػػموب النمذجػة وتحميػػ  

 زيز سوا  اجتماعي أو مادي.المىاـ والتع
وأيمػػاي اعتمػػدت الباحػػث عمػػى التػػدريس بالطري ػػة السػػمعية البصػػرية والتوجيػػه المفظػػي واليػػدوي أثنػػا  
تنفيػػذ خطػػوات المىػػارة أو اٌسػػتجابةال حيػػث كػػاف لػػه التػػأثير الفعػػاؿ والنػػاجن عمػػى الطفػػ  عمػػى أدا ن المىػػارة 

سػاب ة تلػى تنميػة وتحسػيف اسػتجابات التواصػ  لػد  أفػراد واكتسابىا. وبذلؾ قد أد  اسػتخداـ تمػؾ الفنيػات ال
المجموعة التجريبية ووذا يءكد عمى فعالية البرنامج التدريبي لتنمية وتحسيف استجابات التواص  لممجموعة 

 التجريبية م ارنة بأفراد المجموعة المابطة بعد تطبيا البرنامج التدريبي.

وتنفيػػػذوا يػػػءد  فػػػي النىايػػػة تلػػػى تح يػػػا الىػػػدؼ الػػػذي تذ أف التنػػػوع فػػػي الفنيػػػات وحسػػػف اختياروػػػا 
ومعت مف أجمهال ووذا ما تـ التركيز عميه عند وم  ف رات البرنامجال حيث أف محتويات البرنامج جا ت 
متسػػ ة مػػ  البػػرامج السػػاب ة ومػػ  لرا  الكثيػػر مػػف العممػػا  الػػذيف اتف ػػوا عمػػى أوميػػة وػػذن الفنيػػات فػػي البػػرامج 

دييف التػي قػد تسػاعدوـ عمػى تعػدي  سػموكياتىـ بصػفة عامػة وعمػى تنميػة وتحسػػيف الخاصػة باـطفػاؿ التوحػ
 استجابات التواص  بصفة خاصة.
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" توجػػد فػػروؽ ذات دٌلػػة تحصػػامية بػػيف رتػػب درجػػات المجموعػػة  الفــرض الثــانس ويــنص عمــى أنــو
 يػػاس التجريبيػػة فػػي ال يػػاس ال بمػػي والبعػػدي فػػي اـدا  عمػػى م يػػاس اسػػتجابات التواصػػ  لصػػالن ال

باسػػػػتخداـ البرنػػػػامج ايحصػػػػامي  zلمتأكػػػػد مػػػػف صػػػػحة الفػػػػرض الثػػػػاني لمبحػػػػث تػػػػـ حسػػػػاب قيمػػػػة  البعػػػػدي".
Spss+14 وجا ت النتامج كما يومحىا الجدوؿ التاليك 

 (7جدوؿ)                                    
 اختبار ويمكوكسوف ومستو  الدٌلة لمفروؽ بيف 

 التطبي يف ال بمي والبعدي لم ياس استجابات التواص  رتب درجات المجموعة التجريبية في
 

 مستو  الدٌلة zقيمة  مجموع الرتب متوسف الرتب العدد الرتب البعد

 تواص  لفظي
 2 2 2 السالبة

 55 5.52 02 الموجبة 2.20 **0.80-
 2 2 2 المتساوية

تواص   ير 
 لفظي

 2 2 2 السالبة
 55 5.52 02 الموجبة 2.20 **0.80-

 2 2 2 المتساوية

 المجموع
 2.22 2.22 2 السالبة

 55.22 5.52 02 الموجبة 2.20 **0.80-
 2.22 2.22 2 المتساوية

 .2.20** تلير تلى مستو  دٌلة 
مما يدؿ عمى وجود فػروؽ ذات  2.20ذات دٌلة تحصامية عند مستو   z( أف قيمة 7ويتمن مف جدوؿ)

تػػب درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبي ػػيف ال بمػػي والبعػػدي لم يػػاس اسػػتجابات دٌلػػة تحصػػامية بػػيف ر 
 وبىذن النتيجة تـ التح ا مف صحة الفرض الثاني. التواص  وذلؾ لصالن التطبيا البعدي.

 تفسير نتائج الفرض الثانس:
لػديد بالم ارنػة مػ  يتكمـ أ مب اـطفػاؿ التوحػدييف فػي وقػت متػأخرال وينمػو اكتسػابىـ لمتػة والكػٍـ بػبف    

لػػىراي  08%( مػػف اـطفػػاؿ العػػادييف يسػػتخدموف الكممػػات لبيػػاف ر بػػتىـ عنػػدما يبمتػػوف 69اـسػػويا ال تف ) 
ف )  % ( ف ف مف اـطفاؿ التوحػدييف يفعمػوف ذلػؾال وسػرعاف مػا ف ػدووا أيمػايال عمومػاي التػأخر عمميػة 05وا 

فلػػمىـ فػػي التواصػػ  مػػ  اآلخػػريفال وبعمػػىـ تدريجيػػةال بسػػبب عػػدـ تعممىػػـ أو اكتسػػابىـ لكممػػات جديػػدةال ول
( أف  02ك 0224ويػػػذكر عبػػػد الػػػرحمف سػػػيد ) (.94ك 0220يتوقػػػال عػػػف الكػػػٍـ بلػػػك  كامػػػ )دمحم قاسػػػـال 

الطفػػ  التوحػػدي يكػػرر الكممػػات ال والجمػػ  ووػػذا الترديػػد والتكػػرار مػػف أخػػص خصػػامص التوحػػدييفال وتظىػػر 
( أف  30ك  0225ممػػػػػمامر. ويػػػػػر  ماجػػػػػد السػػػػػيد )المصػػػػػادان )الفوريػػػػػةال المتأخرة(الواٌسػػػػػتخداـ العكسػػػػػي ل

ملػػكٍت المتػػة لػػد  حػػاٌت التوحػػد تتمثػػ  فػػي التػػأخر فػػي الكػػٍـال وفػػى ن ػػص النمػػو المتػػوي دوف أف تكػػوف 
ونػػاؾ تلػػارات تعويمػػيةال وأيمػػا اسػػتخداـ الكممػػات بلػػك  مفػػرط لمحساسػػية والترديػػد لمػػا ي ولػػه اآلخػػروف ال 

لػػك  طبيعػػي الصػػعوبات الخاصػػة باـلفػػاظ والتصػػورات ال اٌتصػػاؿ والفلػػ  فػػي بػػد  المحادثػػة أو تػػدعيمىا ب
المفظػػي  يػػر الطبيعػػي مػػف حيػػث ايلػػارات أو التعبيػػرات الوجىيػػة. وبرنػػامج المتػػة بواسػػطة الحاسػػوب يعمػػ  
عمى تحسيف المستو  المتوي لمطف  التوحدي. وقد تـ تصميـ وذا البرنامج بنا  عمى البحػوث العمميػة التػي 

ال حيػػث قامػػت بتصػػميـ وػػذا البرنػػامج وبينػػت أف اـطفػػاؿ الػػذيف اسػػتخدموا وػػذا  Paula Tallalقامػػت بىػػا 
(. 05ك 0227البرنامج قد اكتسبوا ما يعادؿ سنتيف مف المىارات المتوية خٍؿ فتػرة قصػيرة)دمحم بػف خمػالال 

  وت ػػـو فكػػرة البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي عمػػى ومػػ  سػػماعات عمػػى أذنػػي الطفػػ ال أو الػػتحكـ فػػي مسػػتو 
صوت السماعةال بينما وو يجمس أماـ لالة الحاسوب ويمعب ويستم  لىصوات الصادر مف وػذن المعػب. 
ووػػذا البرنػػامج يركػػز عمػػى جانػػب المتػػة واٌسػػتماع واٌنتبػػان والتعػػرؼ عمى)النػػوعال أجػػزا  الجسػػـال المٍبػػسال 

ال اـدوات العامةال النباتػاتال اـطعمةال والخمروات والفاكىةال أثاث المنزؿال اـجىزة المنزليةال أدوات المطبة
الطيػورال الحيوانػػاتال اـعػدادال ووسػػام  المواصػٍت( وبالتػػالي يفتػرض أف الطفػػ  قػادر عمػػى الجمػوس م ابػػ  
الحاسػػوب دوف وجػػود عوامػػا سػػموكية. ولػػـ تجػػر حتػػى اآلف بحػػوث عمميػػة محايػػدة ل يػػاس مػػد  نجػػاح وػػذا 

ف كانت وناؾ روايات  لفىية بأنه نجن في زيادة المىارات المتوية. البرنامج م  اـطفاؿ التوحدييفال وا 
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وبعػػد التعػػرؼ عمػػى نظريػػات اكتسػػاب المتػػة وتطبي اتىػػا التربويػػة وكيفيػػة اٌسػػتفادة منىػػا ـطفػػاؿ التوحػػد     
لػػػوح  تحسػػػف فػػػي اسػػػتجابات التواصػػػ  عمػػػى البعػػػديف المفظػػػي و يػػػر الفظػػػي لػػػد  أطفػػػاؿ التوحػػػدال وتعػػػرؼ 

لمعرفػػػي اٌلكترونػػػيال فاـطفػػػاؿ أصػػػبحوا ينتبىػػػوا ويلػػػيروا ويمتفتػػػوا اـطفػػػاؿ عمػػػى ا مػػػب كممػػػات البرنػػػامج ا
ويختػػاروا ويلػػاودوا ويسػػتمعوا وبعمػػىـ يػػتمف  وينطػػا ا مػػب الكممػػات مػػف خػػٍؿ تطبيػػا البرنػػامج المعرفػػي 
اٌلكترونػػػي عمػػػى اٌطفػػػاؿ وتح يػػػا لكػػػ  طفػػػ  مسػػػتو  مػػػف مسػػػتويات أوػػػداؼ اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي البصػػػري 

دعـ ومساندة المىارات المتوية عف طريا استعماؿ أنلطة الكمبيوتر المناسبةال عمى كما يمكف و  والسمعي.
( والكتػػػاب First verbs(ال اـفعػػػاؿ اـولػػػى )First Wordsسػػػبي  المثػػػػػاؿ برنامػػػػػػػػػج الكممػػػػػػػات اـولػػػى)

(. Bailey, Phillips & Rutter, 1996( وكتاب بيت بيمي مف لركة لوريت )Living Bookالناطا)
 ووذن البرامج بالتة اينجميزية ولكف يوجد برامج ملابىة بالمتة العربية. 

ف البنيػػػة التحتيػػػة لتطػػػوير التواصػػػ  فػػػي وػػػذن الفتػػػرة مػػػف العمػػػر يعتمػػػد عمػػػى مبػػػدأ التكامػػػ  الحسػػػي       وا 
(sensory Integration ال وّترجمة ما يسمعه الطفػ  تلػى أفعػاؿ ي ػوـ بىػاال ومبػدأ تنميػة وت ويػة عمػٍت)

(ال ووػذا ٌ يمنػ  مػف اسػتخداـ أسػاليب مءقتػة فػي التواصػ  Oral Motor Abilitiesالمعنيػة بػالنطا) الفػـ
كالتخاطب الكام  )عف طريا استعماؿ ايلارة والنطا معػا أو التواصػ  باسػتعماؿ لوحػات التخاطػب) لػوح 

ترونيػة اـخػر ال به رسومات معبػرة عػف بعػض الكممػات( أو التواصػ  باسػتعماؿ الكمبيػوتر أو اـجىػزة ايلك
وبمجػػػرد أف يبػػػدأ الّطفػػػ  اسػػػتعماؿ كممػػػة ال تٌ أف يصػػ  الطفػػػ  اٌ مرحمػػػة التحسػػػف فػػػي اسػػػتجابات التواصػػ 

الواحدة )عف طريا النطا أو بايلارة ( يبدا بخطة عٍجية لاممة لتنمية لتػة التخاطػب مػف كػ  النػواحي. 
كميػة والمومػوعّيةال مثػ  اسػتخداـ المفػردات وقد يركز عمى تنمية المفردات المتوية في كثير مػف اـنلػطة ال

المتعم ػػة بػػالطبة عنػػد تعػػداد طعػػاـ أو المفػػردات المتعم ػػة باـلػػتاؿ اليدويػػة والتمػػويف والعػػب والتمثيػػ  وعنػػد 
الخػروج تلػى اللػارع والسػػوؽ والػّرحٍتال ومػ  مػػرور الوقػت نجػد أف الطفػ  اكتسػػب كممػات ومفػردات جديػػدة 

عمػػى المسػػتو  اـف ػػي(. كمػػا يسػػتىدؼ البرنػػامج العٍجػػي تلػػى زيػػادة عػػدد  )ووػػذا مػػا يطمػػا عميػػه بنمػػو المتػػة
وونػػػاؾ تعبيػػرات كثيػػرة يسػػػتطي  الطفػػ  أف يتواصػػ  بىػػػا  الكممػػات المسػػتخدمة فػػي الجممػػػة الواحػػدة تػػدريجيا.

ـّ  لجم  المكونة مف ثٍث كمماتال وكما أف التدريب في وذن المرحمة يلػم  تنميػة مىػارات التواصػ  تماؼ االطف  م  اآلخريف باستخداـ جممة مف كممتيف كجم  التممؾ)مث  عبارة كتاب بابا أو ثػوب أمػي(ال ومػف ثػ
العمميػػػة والتػػػي يسػػػتخدمىا الطفػػػ  خػػػٍؿ اليػػػـو كطمػػػب اـلػػػيا  أو الر بػػػة فػػػي عمػػػ  لػػػي  مػػػا عمػػػى سػػػبي  

ا وصػػباح المثػػاؿ)أعطني مػػا  أو افػػتن البػػاب( وطري ػػة تعطػػا  التحيػػة والسػػٍـ )ككممػػة السػػٍـ عمػػيكـ ومرحبػػ
ف مفػردات المتػة و أسػاليب المحادثػة  الخير( تمافة تلى الكممات والجم  اللام  المستخدمة خٍؿ اليػوـ. وا 
ف العػػػب يزيػػػد مػػػف التركيػػػز  اليوميػػػة و أنلػػػطة المتػػػة اـخػػػر  مػػػف الممكػػػف التػػػدريب عميىػػػا خػػػٍؿ العػػػبال وا 

ف اـسػػػاس فػػػي  عمميػػػة التواصػػػ  وػػػو التفاعػػػ  السػػػمعي عنػػػد ال يػػػاـ باـعمػػػاؿ التػػػي تحتػػػاج تلػػػى تركيػػػزال وا 
اٌجتمػػػاعيال وبعػػػض المىػػػارات العامػػػة مثػػػ  تبػػػادؿ اـدوار فػػػي الحػػػديث بػػػيف الطفػػػ  ومدربػػػة )كػػػاف يتحػػػدث 
المعمػـ ثػػـ ي ػػوؿ لمطفػ  اآلف وػػذا دورؾ فػػي التحػػدث..(ال فمػف الممكػػف تػػدريب الطفػ  لكػػي يػػتعمـ أف التحػػدث 

 .(McDonald &  Machalicek, 2013)يحدث بالدور ووو صتير عف طريا العب والت ميد والتمثي 
فترجػػػ  وػػػذن الفػػػروؽ اٌيجابيػػػة لىػػػذا الفػػػرض تلػػػى اسػػػتخداـ الباحػػػث فنيػػػات التكػػػرار المسػػػتمر باسػػػتتٍؿ     

حواس الطف  )البصرية والسمعية( في تدريبات جمسات برنامج الدراسة الحالية بتكرار الباحث وأوليا  امػور 
مكػػٍـ أمػػاـ الطفػػ  وتكػػرار الواجبػػات المنزليػػة الخاصػػة لىصػػوات الطفػػ  التوحػػدي ب عػػادة النطػػا الصػػحين ل

الكٍميػػػة ممػػػػا أد  تلػػػػى حػػػػدوث تحسػػػػف تيجػػػػابي لمنطػػػػا لػػػػد  اـطفػػػػاؿ عينػػػػة الدراسػػػػة ووػػػػذا مػػػػا يتفػػػػا مػػػػ  
التػػي اثبتػػت  Vineeta (2009. وتلػػير نتػػامج دراسػػة ) Debble (2007); Janice(2009دراسػػات)

يػػػة ومىػػػارات المعػػػب لػػػد  اـطفػػػاؿ ذوي اٌعاقػػػات النماميػػػة نتيجػػػة تحسػػػيف المىػػػارات التواصػػػمية واٌجتماع
ملػػػػاركة الوالػػػػديف فػػػػي البرنػػػػامج العٍجػػػػي لمتػػػػدخ  المبكػػػػر لىطفػػػػاؿ والتػػػػي أدت تلػػػػى اكتسػػػػاب السػػػػموكيات 

(. 3ك 0228اييجابيػػة فػػي تحسػػيف تمػػؾ المىػػارات لػػد  أطفالىـ)الجمعيػػة اٌمريكيػػة لمنطػػا والمتػػة والسػػم ال 
فػي  Gwen,  Susanna,  Abidgail &  Tim (2010لفػرض مػ  نتػامج دراسػة )وتتفػا نتػامج صػحة ا

اوميػػة اسػػتخداـ المػػنىج اٌنت ػػامي الػػذي يعتمػػد عمػػى انت ػػا  أسػػاليب معينػػة مػػف العػػٍج مػػ  ملػػاركة الوالػػديف 
 الفعالة مما يءدي تلى تحسيف النطا لد  أطفالىـ.  
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  لػػد  اـطفػػاؿ التوحػػدييف بعػػد تطبيػػا البرنػػامج ويمكػػف ترجػػاع تحسػػف مسػػتو  اسػػتجابات التواصػػ        
 المعرفي اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي تلى العوام  التاليةك

الجمسػػات التمىيديػػة اٌرلػػادية لمعممػػي وأوليػػا  أمػػور الطفػػ  التوحػػديال ونمػػوذج لليػػة اٌتصػػاؿ بػػيف  .1
 تواص  لد  أطفاؿ التوحد.أفراد المجموعة ساعد عمى التحسف السري  ٌستجابات ال

طػػرؽ التػػدريس التػػي اعتمػػد عميىػػا البرنػػامج مػػف خػػٍؿ طري ػػة المناقلػػة والحػػوار تػػـ تػػدريب وػػٌء   .2
التعػػرؼ عمػػى " النػػوعال  -اـطفػػاؿ عمػػى ممارسػػة اسػػتجابات ومىػػارات التواصػػ  و التػػي تمثمػػت فػػيك

جىػػزة المنزليػػةال أدوات أجػػزا  الجسػػـال المٍبػػسال اـطعمػػةال والخمػػروات والفاكىػػةال أثػػاث المنػػزؿال اـ
المطبةال اـدوات العامػةال النباتػاتال الطيػورال الحيوانػاتال اـعػدادال ووسػام  المواصػٍت." لمسػاعدة 

 الطف  في قما  احتياجاته اليومية.

واعتمػػػػدت البحػػػػث الحػػػػالي عمػػػػى اٌنتبػػػػان تلػػػػى المحتػػػػو  الم ػػػػدـ مػػػػف جمسػػػػات البرنػػػػامج المعرفػػػػي   .3
تبػػػان اٌنت ػػػامي مػػػف خػػػٍؿ اٌنتبػػػان البصػػػري لحركػػػات صػػػور اٌلكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى توظيػػػال اٌن

الجمسات مف جىة )ويميف ويسار أعمى وأسف (ال وتتيير الخمفيةال )وت ديـ وترجي  وتكرار( الصورال 
واٌنتبػػػان السػػػمعيال لمتمميػػػذ والمعمػػػـ )اٌلكترونػػػي( لكممػػػات الجمسػػػات فػػػي لػػػك  م ػػػاط  فػػػي صػػػورة 

ات والجم  ال صيرةال وتعميا المعمػـ ومعممػي التخاطػب عمػى أناليدال و)ت ديـ وترجي  وتكرار( الكمم
كممات الجمسات في لك  ت سيـ وذن الكممات تلى م اط  وتجريد الم اط  تلى أحرؼ )عػف طريػا 
التػػدريب عمػػى مخػػارج الحػػروؼ( ثػػـ تجميػػ  وتركيػػب وػػذن اـحػػرؼ لتكػػويف كممػػاتال ونػػتج عػػف ذلػػؾ 

لتواصػػ   يػػر المفظػػي ـ مػػب أطفػػاؿ التوحػػدال تحسػػف فػػي اسػػتجابات التواصػػ  المفظػػي واسػػتجابات ا
عػػػف طريػػػا تحسػػػف فػػػي مسػػػتو  المتػػػة عنػػػد بعػػػض أطفػػػاؿ التوحػػػدال والػػػبعض اـخػػػر التعػػػرؼ عمػػػى 

 الكممات وايلارة تلى الصورال ونطا بعض اـحرؼ.      

أسػػموب النمذجػػة مػػف خػػٍؿ الفيػػديوك حيػػث يلػػاود الطفػػ  نموذجػػاي ح ي يػػا لطفػػ  ي ػػوـ بػػأدا  المىػػارة  .4
و اـخر  م  مصاحبة الموسي ى لىذا العرض حتى يسػاعد ذلػؾ عمػى جػذب انتباوػه نحػو خطوة تم

النظر تلى أدا  المىارة ال وأيما عم  نموذج مف المعممة أو الباحث لىذن المىارة ال ثػـ بعػدوا ي ػـو 
؛ دمحم Reamer, Brady & Hawkins (1998 بتنفيػذ المىػارة عمميػا بنفسػه. ويءكػد كػ  مػف )

ى أف أسػػػموب النمذجػػػة مػػػف الفنيػػػات التػػػي تح ػػػا اٌسػػػت ٍلية لمطفػػػ  التوحػػػدي ( عمػػػ0225أحمػػػد )
 وتدفعه تلى مزيد مف النمو وتعدي  السموؾ.

أسموب تحمي  المىاـك حيػث تػـ ت سػيـ المىػارة الواحػدة تلػى عػدة خطػوات صػتيرة ي ػوـ الطفػ  بػأدا   .5
 بة منه .ك  خطوة مست مة مما ٌ يسبب له المم  و يلعرن بسىولة المىمة المطمو 

استخداـ المعززات. حيث تـ استخداـ التعزيز المادي مث  الحمػو  والمكافػأة والتعزيػز المعنػوي مثػ   .6
كممػػػات التلػػػجي  والثنػػػا  والمػػػدح  بىػػػدؼ تلػػػجي  اـطفػػػاؿ عمػػػى أدا  المىػػػارة ال ممػػػا أد  تلػػػى رفػػػ  

نفس. ويءكػػد كػػ  الػػروح المعنويػػة لػػديىـ ومسػػاعداتىـ عمػػى تكػػرار السػػموؾ المر ػػوب وتأكيػػد الث ػػة بػػال
 Ciceroب(؛  -0220؛ عادؿ عبدس ) Dunlap & Fox (1999(؛ )0994مف رمماف دمحم)

& Pfadt (2002) ( عمػى أف التعزيػز بنوعيػه المػادي والمعنػوي يػءد  لرفػ  0225؛ دمحم أحمػد )
 الػػروح المعنويػػػة لػػػد  اـطفػػاؿ التوحػػػدييفال ويلػػػجعىـ عمػػى ال يػػػاـ باـعمػػػاؿ المسػػندة تلػػػيىـ بتركيػػػز

 وانتبان .

التػػػدريس بالطري ػػػة السػػػمعية البصػػػرية والتوجيػػػه المفظػػػي واليػػػدوي حيػػػث اسػػػتخدمت الباحػػػث التوجيػػػه  .7
المفظػػي واليػػدوي أثنػػا  تػػدريب اـطفػػاؿ والػػذي ألػػاع روح اـلفػػة بػػيف الباحػػث واـطفػػاؿ ممػػا يجعمىػػـ 

تػػدريب ممػػا يت بمػػوف أي توجيػػه مػػف الباحػػث وقػػد سػػاعد ذلػػؾ عمػػى سػػرعة اسػػتجابة اـطفػػاؿ أثنػػا  ال
( عمػى فاعميػة التوجيػه المفظػي واليػدوي Matson, 1990سػاوـ فػي تت ػاف مسػتو  المىػارة. ويءكػد)

 أثنا  تدريب اـطفاؿ التوحدييف عمى مىارات التواص . 

الت ػػويـك حيػػث حػػرص الباحػػث عمػػى ت ػػويـ مػػد  اكتسػػاب اـطفػػاؿ المىػػارات المسػػتىدفة مػػف خػػٍؿ  .8
ردوـ ع ػػب اٌنتىػػا  مػػف التػػدريب ومٍحظػػاتىـ مٍحظػػة دقي ػػة تكميػػال اـطفػػاؿ بػػأدا  المىػػارات بمفػػ

بىػػػدؼ تحديػػػد مػػػواطف ال صػػػور وت ػػػديـ التتذيػػػة الراجعػػػة الفوريػػػة ممػػػا سػػػاوـ فػػػي ب ػػػا  وتأكيػػػد أثػػػر 
 التدريب.
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الػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات تلػػى أف الطفػػ  التوحػػدي يتعػػرض لعديػػد مػػف الملػػكٍت التػػي تجعمػػه ٌ و     
تلػى مسػاعدة اآلخػريفال وعجػزن عػف التواصػ  وصػعوبات فػي ك الطعػاـ واللػراب  يعتمد عمػى نفسػهال ويحتػاج

وارتدا  المٍبس وخمعىا وصعوبات في النظافة اللخصية وعممية ايخراج واـماف بالذاتال وفى مو  تمؾ 
الملػػكٍت اتف ػػت وػػذن الدراسػػات مػػ  البحػػث الحػػالي قبػػ  واثنػػا  وبعػػد تطبيػػا البرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي 

نػػػػا  وبعػػػػد تطبيػػػػا م يػػػػاس ت ػػػػدير اسػػػػتجابات التواصػػػػ  بالنسػػػػبة لمبعػػػػديف اسػػػػتجابات التواصػػػػ  المفظػػػػي وأث
 واستجابات التواص   ير المفظيال 

(؛ ربيػػػ  032ك 0224(؛ السػػػيد عبػػػد النبػػػي)065ك 0223حيػػػث يلػػػير كػػػٍ مػػػف عبػػػد الػػػرحمف سػػػيد)       
الطف ال وما ٌ يفممه؛ وملكٍت  ( تلى اف وناؾ عادات اـك  واللرابال وما يفممه095ك 0225لكري)

متعم ة بالطعاـ واللراب تما في ايصرار عمى تناوؿ طعاـ معيفال أو ايصرار عمى أف ي دـ الطعاـ ويرتب 
 بنفس الطري ة عمى المامدة دوف أي تتيير وأيما العبث باـدوات وعدـ استخدامىا بصورة سميمة. 

نػػػي والتطبيػػػػا البعػػػدي لم يػػػاس ت ػػػدير اسػػػتجابات التواصػػػػ  وأثنػػػا  تطبيػػػا البرنػػػامج المعرفػػػي اٌلكترو      
لمبعديف استجابات التواص  المفظي واستجابات التواص   ير المفظيك  في الجمسة اـولى اٌختبػار ال بمػي 

(ال والجمسػػة الخامسػػة التعػػرؼ عمػػى اـطعمػػة 7التعػػرؼ عمػػى  ػػرؼ المنػػزؿ وخاصػػة  رفػػة المطػػبة فػػٍش )
(ال 4ال 3ال 0ال 0سػػػػػة التعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى الخمػػػػػػػػػػػػػػػروات والفاكىػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػٍش )(ال والجمسػػػػػة الساد0ال 0فػػػػػٍش )

(ال والجمسػػػػة العالػػػرة التعػػػرؼ عمػػػػى اـدوات 0ال 0والجمسػػػة التاسػػػعة التعػػػرؼ عمػػػػى أدوات المطػػػبة فػػػٍش )
د ( وجػػو 7(ال يتمػن مػف جػدوؿ)4العامػةال والسادسػة علػر اٌختبػار البعػدي طري ػة عمػ  سػندويتش فػٍش )

فروؽ دالة تحصامية في تناوؿ الطعاـ واللراب بيف ال ياسيف ال بمي والبعدي وذلػؾ لصػالن ال يػاس البعػدي. 
ووػذا يعنػى أف الطفػ  قػد اكتسػب مىػارة التعػرؼ عمػي  ػرؼ المنػزؿ وخاصػة  رفػة المطػبة وادوات المطػبة 

أصػػبن قػػادرا عمػػى حمػػ  وانػػواع اٌطعمػػة والخمػػروات والفاكىػػة واٌدوات العامػػة وطري ػػة عمػػ  سػػندويتش و 
الممع ػػة وومػػعىا فػػي الطعػػاـ ثػػـ ومػػعىا فػػي فمػػه بطري ػػة صػػحيحة وأيمػػا حمػػ  الكػػوب بيػػػػػػػػػػػدن وومعػػػػػػػػػػػه 
عمػػػػػػػػى فمه دوف سكب الميان عمى مٍبسه وبذلؾ يكوف قد ح ا اٌعتماد عمى نفسه واٌست ٍلية في تناوؿ 

 ; Matson (1990)ػػػػػػػػػا نتامػػػػػػػج الدراسػػػة الحاليػػػػػػػػػػة مػػػ  نتػػػامج دراسػػػات  الطعػػػػػػػػػػػاـ ال وبػػػػػػػػػػػذلؾ  تتفػػػ

MCClannahan (1990) ; Perry (1991)   حيػػث أثبتػت فعاليػة البػرامج التدريبيػػة فػي تنميػة مىػػارة
تنػػػاوؿ الطعػػػاـ واللػػػراب لػػػد  التوحػػػدييف حيػػػث أتيحػػػت لىػػػـ الفرصػػػة فػػػي اٌعتمػػػاد عمػػػى أنفسػػػىـ  وتح يػػػا 

ة دوف اٌعتمػػػاد عمػػػى التيػػػر حيػػػث يعبػػػر الطفػػػ  عػػػف نفسػػػه بالطري ػػػة التػػػي يفمػػػمىا أثنػػػا  تنػػػاوؿ اٌسػػػت ٍلي
 الطعاـ واللراب. 

ومػػػػػػف الدراسػػػػػػػات التػػػػػػػي أكػػػػػػدت عمػػػػػػػى فاعميػػػػػػػة التػػػػػػدريب عمػػػػػػػى مىػػػػػػػارات الطعػػػػػػاـ واللػػػػػػػػػراب دراسػػػػػػػة       
(Macarthur, Ballard & Artesian (1986 دريب حيػث تصػال وػذن الدراسػة برنػامج لمتػدخ  حػوؿ تػ

أطفػػاؿ التوحػػد عمػػى سػػموؾ الطعػػاـ واللػػراب مسػػت ميف بأنفسػػىـ ففػػي المرحمػػة اـولػػىك تػػـ اسػػتخداـ التعزيػػز 
والػػدواف  وت ميػػ  الصػػراخ ورفػػض الطعػػاـ واللػػراب وارتباطػػه بوقػػت ت ػػديـ الوجبػػة حتػػى يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى 

تعمػػػيـ ناجحػػػة بواسػػػطة اــ  اسػػػتجابة مناسػػػبة لمطعػػػاـ. أمػػػا فػػػي المرحمػػػة الثانيػػػةك تػػػـ اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات
ومحاولػػة تكػػويف سػػموؾ اٌسػػػت ٍؿ فػػي الطعػػاـ واللػػػراب لػػد  اـطفػػاؿ. وتػػـ متابعػػػة اـطفػػاؿ ولػػوح  أنىػػػـ 

ػػػػػػػذلؾ دراسػػػػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػـ وكػػػػػػػػأصػػػػػبحوا قادريػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوؿ الطعػػػػػػػػػػػػاـ واللػػػػػػػػػػػػراب مست ميػػػػػػػػػػػػػػػػػف بأنفسىػػػػػػػػ
(Inoue, Lizuka, & Kobayahi  (1994  التػي الػتممت عمػى تجػربتيف لتومػين أثػر برنػامج لتعمػيـ

مىػػارات الطعػػاـ واللػػراب باسػػتخداـ الكػػروت المصػػورة والتػػدريس بالفيػػديوال وتكونػػت العينػػة مكونػػة مػػف أنثػػى 
( 03-9ث يابانيػات تتػراوح أعمػاروف مػف )( تنػا4يابانية واحدة مف التوحدييف في سف المدرسة ايعداديةال )

سػػنة ولػػديىف تعاقػػة تخمػػال ع مػػي متوسػػطة مصػػاحبة لمتوحػػد. ففػػي التجربػػة اـولػػىك  تػػـ تػػدريب البنػػت عمػػى 
تناوؿ وجبة طعاـ وتناوؿ سوام  بعدواال وفي التجربػة الثانيػةك أعطيػت الفتيػات حزمػة لمتػدريب تمػمنت كػ  

اـ فػػي الفصػػ  الدراسػػي لت ػػويـ وتعػػدي  مىػػارات الطعػػاـ واللػػراب ( أيػػ3مػف الكػػروت المصػػورة والفيػػديو لمػػدة )
(؛ رونالػػدكٌو روسػػوال كػػوليف 0999التػػي تػػـ ت ويمىػػا وتعػػديمىا. وتػػـ اٌسػػتفادة مػػف دراسػػة ايػػرؿ   بالثػػازار )

( التػػػػػي تلػػػػػير تلػػػػػى 54-50ك 0228(؛ لميػػػػػا  عبػػػػػد الحميػػػػػد )0225(؛ سوسػػػػػف لػػػػػاكر )0223أورورؾ )
 الطعاـ ومىارات اللراب.  تجرا ات التدريب عمى مىارات
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( تلى أف وناؾ ملػكٍت  86ك 0225( ؛ سوسف لاكر ) 65ك 0225ويلير كٍ مف ربي  لكري )      
تتعما بالنظافة اللخصيةال  س  اليديف والوجهال وتجفيال اليديف والوجه بالفوطةال تنظيال اـسناف بالفرلاةال 

راج يسػػبب ملػػكمة كبيػػرة لػػد  بعػػض اـطفػػاؿ  وتملػػيف اللػػعرال وعػػدـ ال ػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي عمميػػة ايخػػ
التوحدييفال وما يتعما ببرودة كرسي المرحاض ذاته والذي قد يكوف سبباي قوياي يجع  بعض اـطفاؿ ي م ػوف 
ويتمػػاي وف. ممػػا يحػػتـ تجػػرا  ت يػػيـ دقيػػا لمعرفػػة أسػػباب التبػػوؿ الػػٍترادي وقػػد يعػػود السػػبب فػػي ذلػػؾ تلػػى 

فػػػي ايخػػػراجال وفػػػى مثػػػ  وػػػذن الحػػػاٌت ينصػػػن بتكثيػػػال التػػػدريب عمػػػى  تػػػأخر اكتسػػػاب ال ػػػدرة عمػػػى الػػػتحكـ
اسػػتخداـ الحمػػاـ ومنىػػاك طري ػػة الجػػرس والفػػراش وتػػتمخص طري ػػة عمػػ  وػػذا اـسػػموب فػػي أف الجػػرس يػػرف 
أوتوماتيكيا بمجرد أف يبم  الطف  نفسهال ووذن الطري ة البسيطة تساعد الطف  عمى توق  الوقػت الػذ  يجػب 

لحماـال واستخداـ بعض السموكيات التي تساعد عمى تنمية قػدرة الطفػ  عمػى الػتحكـ فػي عميه الذواب تلى ا
ايخػػراجال ومنىػػا اسػػتخداـ النجػػـو التلخيصػػية و يروػػا مػػف المعػػززات السػػموكية لمكافػػأة الطفػػ  عمػػى فتػػرات 

ؾ ٌبػد مػف الجفاؼ أثنا  النىار والمي ال ومف المستحسف أف يتـ اختيار البرامج اـكثر مٍ مة لمطف ال وكذل
 استلارة اـخصامي النفسي والذي يكوف في التالب مطمعاي عمى مختمال اـساليب والبرامج.

وأثنا  تطبيا البرنامج المعرفي اٌلكتروني والتطبيا البعػدي لم يػاس ت ػدير اسػتجابات التواصػ  لمبعػديف    
ى اٌختبػػار ال بمػػي كيفيػػة اسػػتجابات التواصػػ  المفظػػي واسػػتجابات التواصػػ   يػػر المفظػػيك فػػي جمسػػة اـولػػ

(ال 6عممية ايخراج و النظافة اللخصية عف طريا  سػ  اليػديف بالمػا  والصػابوف وتنلػيال اليػديف فػٍش)
( وجػود فػروؽ دالػة تحصػامية فػي عمميػة ايخػراج  بػيف ال ياسػيف ال بمػي والبعػدي وذلػؾ 7يتمن مػف جػدوؿ)

كتسب مىارة التعرؼ عمى طري ة تمكنه مف أدا  لصالن ال ياس البعدي. ووذا يعنى أف الطف  التوحدي قد ا
النظافػػػة اللخصػػػية بمفػػػردن كتسػػػ  اليػػػديف والوجػػػه وتجفيػػػال اليػػػديف والػػػوجىيف بالفوطػػػة وتنظيػػػال اـسػػػناف 
بالفرلػػػاة وتمليػػػػف اللػػػعر وومػػػ  العطػػػورال وبػػػػػػػػػػذلؾ  تتفػػػػا نتػػػامج الدراسػػػة الحاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  نتامػػػػػػػػػػػػج دراسػػػات 

(Carothers &Taylor (2004); Mcclannahan (1990  حيػث أثبتػت فعاليػة برنػامج تػدريبي
فػػي تحسػػف مىػػارات اـطفػػاؿ التوحػػدييف الخاصػػة بتسػػ  اليػػديف والوجػػه واـسػػناف وتملػػيف اللػػعر واسػػتخداـ 
العطور. وتحسف عممية ايخراج حيث استطاع الطف  التوحدي ال ياـ بعممية ايخراج بمفردن دوف المساعدة 

يف حيث تمكف مف الذواب تلى الحماـ بمفردن عند الحاجة وخم  مٍبسه بمفردن والجموس بطري ػة مف اآلخر 
صحيحة عمى الحمػاـ واسػتخداـ اللػفاط والمناديػ  بطري ػة جيػدة ثػـ ارتػدا  مٍبسػه و سػ  يػدن بعػد اٌنتىػا  

 ;Luiselli (1996)ػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػف مػػف عمميػػة ايخػػراج. وتتفػػا نتامػػػػػج الدراسػػة الحاليػػة مػػ  نتػػػػػػػػامج دراسػػات كػػػػػ

Reamer, Brady & Hawkins (1998); Bainbridge & Myles (1999)   حيػث اتف ػوا عمػى جػدو
بػػرامج التػػدريب فػػي تمكػػيف اـطفػػاؿ التوحػػدييف مػػف الػػذواب تلػػى الحمػػاـ بمفػػردوـ ال والتبػػوؿ داخػػ  التواليػػت 

ذلؾ خمػػػ  المٍبػػػس والجمػػػوس عمػػػى الحمػػػاـ بػػػدوف حفػػػاض ال وبػػػدوف أف يطمبػػػوا مسػػػاعدة مػػػف اآلخػػػريف وكػػػ
واستخداـ اللػفاط والمناديػ  بطري ػة جيػدة ثػـ ارتػدا  مٍبسػه و سػ  يػدن بعػد اٌنتىػا  مػف وػذن العمميػة. وتػـ 

(؛ سوسػف لػاكر 0223(؛ رونالدكٌو روسػوال كػوليف أورورؾ )0999اٌستفادة مف دراسة ايرؿ   بالثازار )
( التي تلير تلى تجرا ات التدريب عمى النظافة اللخصية 54-50ك 0228(؛ لميا  عبد الحميد )0225)

وال يػػاـ بعمميػػة ايخػػراج. ومػػف الدراسػػات التػػي أكػػدت عمػػى فاعميػػػػػػػػػػػة التػػدريب عمػػػػػػػػػػى ال يػػاـ بعمميػػػة ايخػػراج 
بعنػػواف " التػػدريب عمػػى التواليػػت وسػػموكيات  Dalrymple, Ruble & Parent (1992)دراسػػة 

( أب مػف لبػا  التوحػدييف الػذيف كػاف أبنػاءوـ  022ءية اآلبا  "ال وأجريت وػذن الدراسػة عمػى ) التوحدييف ور 
( سػػنة حػػوؿ التػػدريب عمػػى اسػػتخداـ التواليػػت وملػػكٍتهال وأسػػفرت النتػػامج عػػف 03.5فػػي متوسػػف عمػػر ) 

ال كمػا تػـ فعالية طرؽ التدريب عمى التواليتال حيث اكتسب اـطفاؿ مىارات التدريب عمى استخداـ التواليت
 تعدي  بعض الملكٍت السموكية المرتبطة بالتواليت والتتمب عمى المخاوؼ المرتبطة بالتواليت.
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( أف عمميػػة ارتػػدا   020ك 0223(؛ عبػػد الػػرحمف سػػيد ) 58ك 0225والػػارت دراسػػة سوسػػف لػػاكر )     
الصػحيحة ثػـ ت ػدـ لػه  المٍبس تمث  ملكمة كبيرة  عند الطف  التوحدي ويجب أف يػتـ ذلػؾ أمامػه بالصػورة

المساعدة بعد ذلؾ عند المرورة ال وفى مرحمة ٌح ة يمكننا لفت انتبان الطف  وتوجيه اوتمامه تلػى البطاقػة 
الممصػ ة عمػػى الثػػوب والتػػي تػػدؿ عمػػى الجىػػة الداخميػػة والجىػػة الخمفيػػة لمػػردا  ال كمػػا أف اـطفػػاؿ التوحػػدييف 

لحالػة الجػو السػامدة فػي وقػت مػاال فتػراوـ يرتػدوف المٍبػس  البا ما يكونػوف  يػر مػدركيف لمممػبس المناسػب 
الداخميػة الث يمػة فػي الصػيال أو مٍبػس مػف ال طػف الخفيػال فػي اللػتا  ال ولػذا يجػب تػوفير نػوع مػف الرقابػة 

 والمساعدة لمطف  دوف مماي ته. 
بات التواصػػػ  وأثنػػػا  تطبيػػػا البرنػػػامج المعرفػػػي اٌلكترونػػػي والتطبيػػػا البعػػػدي لم يػػػاس ت ػػػدير اسػػػتجا      

لمبعػػديف اسػػتجابات التواصػػ  المفظػػي واسػػتجابات التواصػػ   يػػر المفظػػيك فػػي الجمسػػة الرابعػػة التعػػرؼ عمػػى 
(ال والجمسة الثامنة التعرؼ 0ال 0(ال والجمسة السابعة التعرؼ عمى أثاث المنزؿ فٍش)0ال 0المٍبس فٍش)

البعػػػػدي وكيفيػػػػة لػػػػبس الحػػػػػػػذا   (الوالجمسػػػػة السادسػػػػة علػػػػر اٌختبػػػػار3ال 0ال 0عمػػػػى أجىػػػػزة المنػػػػزؿ فػػػػٍش)
( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة تحصػػػامية فػػػي كيفيػػػة ارتػػػدا  المٍبػػػس 7(ال ويتمػػػن مػػػف جػػػدوؿ)6ال 5والجاكػػػت فػػػػٍش)

وخمعىػػا  بػػيف ال ياسػػيف ال بمػػي والبعػػدي وذلػػؾ لصػػالن ال يػػاس البعػػديال ووػػذا يعنػػى أف الطفػػ  التوحػػدي قػػد 
واجىزن المنػزؿ وأصػبن قػادرا عمػى ارتػدا  ال مػيص  اكتسب مىارة التعرؼ عمي انواع المٍبسال وأثاث المنزؿ

و مػػػػا وفػػػػتن الػػػػذرامر وارتػػػػدا  البنطمػػػػوف و مػػػػا السوسػػػػنة والػػػػذرار وارتػػػػدا  التيلػػػػيرت ممػػػػا يجعمػػػػه ٌ يطمػػػػب 
المسػػػاعدة مػػػف المحيطػػػيف بػػػه أثنػػػا  ارتػػػدا  المٍبػػػس و خمعىػػػا ال وبػػػذلؾ تتفػػػا  نتػػػامج الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػ  

فػي أف البػرامج التدريبيػة   Ulianova (1989) ; Depalma & Wheeler (1991)دراسػات  
أتاحت لىطفاؿ التوحدييف فرصة اٌعتماد عمى النفس في ارتدا  المٍبس وخمعىػا دوف طمػب مسػاعدة مػف 

(؛ 0223(؛ رونالػػدكٌو روسػػوال كػػوليف أورورؾ )0999التيػػر. وتػػـ اٌسػػتفادة مػػف دراسػػة ايػػرؿ   بالثػػازار )
( التػػي تلػػير تلػػى تجػػرا ات التػػدريب عمػػى 54-50ك 0228بػػد الحميػػد )(؛ لميػػا  ع0225سوسػػف لػػاكر )

 مىارات ارتدا  المٍبس.
(؛ عبػػد الػػػرحمف  030ك 0220(؛ عبػػػد المطيػػال حسػػػيف )064ك 0990وتػػذكر كػػ  مػػػف ناديػػة دمحم )       
ال ( أف مػػف أسػػباب وقػػوع الطفػػػػػػ  التوحػػػػػػدي فػػػػػي الخطػػػػػر82ك 0225(؛ ربيػػ  لػػكري )023ك 0223سػػيد )

وعػدـ معرفػه ب واعػد اـمػػاف فػي المواقػال المختمفػػةال الحركػة الزامػدةال والنلػاط الزامػػدال ومػعال قػدرات الطفػػ ال 
أكػػ  مػػواد  يػػر صػػالحة لىكػػ  مثػػ  اـزرارال وب ايػػا الطعػػاـ الفاسػػدال التػػرابال ومػػعال خبػػرات الوالػػديف فػػي 

اآلبػػػا  الػػػذي يجعػػػ  الوالػػػديف توجيػػػه أطفػػػالىـال والتفكػػػؾ اـسػػػر ال والف ػػػر اللػػػديد لىسػػػرةال والطػػػٍؽال وسػػػفر 
رلػاد أطفػالىـ نحػو اـخطػػارال وتطػور اـجىػزة واـدوات فػي المنػزؿ ممػا تكػوف سػػببا  منلػتميف عػف توجيػه وا 
ؽ  فػػػي وقػػػوع اـطفػػػاؿ فػػػي حػػػوادث مختمفػػػة سػػػوا  حػػػوادث التػػػرؽ ال الكىربػػػا  ال اٌختنػػػاؽال التسػػػمـ ال اٌنػػػٌز

اـدوات الحػػػادة و يروػػػا مػػػف الحػػػوادث؛ مثػػػ  وػػػٌء   والسػػػ وط مػػػف اـمػػػاكف العاليػػػة ال الحرامػػػا ال اـدويػػػة ال
اـطفاؿ يجب مٍحظاتىـ باستمرار نظرا ـف الطف  منىـ في جز  مف الثانيػة قػد يمػت ف أي لػي  يبػد  لػه 

 متريا ويلرع في ابتٍعه قب  أف يدرؾ اللخص البالا ح ي ة ما يحدث. 
ى تربيػة أفػراد اـسػرة عمػى اخػتٍؼ أعمػاروـ ( أف اـماف بالػذات يعنػ 8ك 0997وتر  لميا  لعباف  )     

عمى التكيال م  البيمة المنزليةال وكيفية التعام  م  المستحدثات المنزلية بأماف مما يجعمىـ يحافظوف عمى 
( تلػػى أف اـمػػاف  36ك 0220حيػػاتىـ وممتمكػػاتىـ وعمػػى حيػػاة اآلخػػريف. وكػػذلؾ تلػػير حنػػاف عبػػد المػػنعـ )

خبػػػرات ومىػػػارات ٌزمػػػة لممحافظػػػة عمػػػى سػػػٍمته اللخصػػػية وسػػػٍمة بالػػػذات يىػػػدؼ تلػػػى تكسػػػاب الطفػػػ  
اآلخريف بجانبه مف خٍؿ تدريبه ومعايلته لبعض المواقال والظواور التػي يمكػف أف يتعػرض لىػا خػارج أو 

 داخ  المدرسة والمنزؿ حتى يتمكف مف تفاد  أو ت مي  حجـ اـمرار والخسامر التي يتعرض لىا.
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مج المعرفي اٌلكتروني والتطبيا البعدي لم ياس ت دير استجابات التواص  لمبعػديف وأثنا  تطبيا البرنا    
استجابات التواص  المفظي واستجابات التواص   ير المفظيك في الجمسة الثانية التعرؼ عمى النوع فػٍش 

عرؼ عمى (ال (ال و الجمسة التاسعة الت3ال 0ال 0(ال والجمسة الثالثة التعرؼ عمى أجزا  الجسـ فٍش )0ال 0)
(ال الجمسػػػة العالػػػرة التعػػػرؼ عمػػػى اـدوات العامػػػةال و الجمسػػػة الرابعػػػة علػػػر 0ال 0أدوات المطػػػبة فػػػٍش )

(ال و الجمسػػػػة السادسػػػػة علػػػػر اٌختبػػػػار البعػػػػدي طري ػػػػة 0ال 0التعػػػػرؼ عمػػػػى وسػػػػام  المواصػػػػٍت فػػػػٍش )
الة تحصامية ( وجود فروؽ د7يتمن مف جدوؿ)و (ال 3استعماؿ الم ص ل ص الورؽ اـماف بالذات فٍش )

فػػػي اـمػػػاف بالػػػذات بػػػيف ال ياسػػػيف ال بمػػػي والبعػػػدي وذلػػػؾ لصػػػالن ال يػػػاس البعػػػدي. ووػػػذا يعنػػػى أف الطفػػػ  
التوحػػػدي قػػػد اكتسػػػب مىػػػارة التعػػػرؼ عمػػػى النػػػوع وأجػػػزا  الجسػػػـ وأدوات المطػػػبة واٌدوات العامػػػة ووسػػػام  

لعبػػػث والمعػػػب بػػػاـدوات المواصػػػٍت وطري ػػػة اسػػػتعماؿ الم ػػػص ل ػػػص الػػػورؽال وأصػػػبن قػػػادرا عمػػػى تجنػػػب ا
الحادة وبالما  سوا  بالسباحة في البانيو أو سكب الما  عمى المٍبس والوجه وأيمػا تجنػب تنػاوؿ اـدويػة 
والعطور ومػواد النظافػة وومػ  اـلػيا  فػي الفػـ مثػ  البمػى وتجنػب الممػس أو المعػب بػأي سػمؾ كىربػا  أو 

ل ػػا  الرمػػاؿ عمػػى اـصػػدقا   مفػػاتين كىرباميػػة وأيمػػا تجنػػب التػػزاحـ أثنػػا  صػػعود  ووبػػوط سػػٍلـ الجمعيػػة  وا 
وبذلؾ يصبن الطف  قادرا عمى حماية نفسه مف وذن اـخطػػػػػػػػػػارال وتتفا نتامج الدراسػة الحالػػػػػة مػػػػ  دراسػػػػػػػة 

 (Abe (1997    حيػػث أثبتػػت فاعميػػة تػػدريب اـطفػػاؿ التوحػػدييف عمػػى كيفيػػة تجنػػب الحػػوادث وكيفيػػة
ى حيػػػاتىـ والتكيػػػال مػػػ  البيمػػػة التػػػي يعيلػػػوف فيىػػػا وذلػػػؾ مػػػف خػػػٍؿ تػػػوفير الخبػػػرات والمىػػػارات الحفػػػاظ عمػػػ

الٍزمػػة لتػػدريبىـ عمػػى الحفػػاظ عمػػى سػػٍمتىـ اللخصػػية وتفػػاد  اـخطػػار التػػي يتعرمػػوف لىػػا داخػػ  أو 
الفيػديو  خػارج المدرسػةال وقػد الػترؾ اآلبػا  مػ  المػدربيف أثنػا  التػدريب باسػتخداـ برنػامج محاكػاة مػف خػٍؿ

الذي يومن كيفية الذواب تلى اـتوبيس واحتياطات اـماف بالذاتال وقد ألارت النتامج تلى حدوث تحسػف 
في مىارات الحياة اليومية لمتٍميذ التوحدييف حػوؿ كيفيػة الػذواب تلػى المدرسػة بواسػطة اٌتػوبيس مسػت ميف 

( التي 62-58ك 0228ا  عبد الحميد )(؛ لمي005ك 0225بأنفسىـ. وتـ اٌستفادة مف راسة ربي  لكري )
تلير تلى كيفية تجنب وقوع الحوادث لد  اـطفػاؿ التوحػدييف مػف خػٍؿك معرفػة دراسػة العوامػ  واـسػباب 
المءدية لوقوع الحوادث مف البداية ومرورة تعميـ اـمػاف لجميػ  اـطفػاؿ التوحػدييف مػف خػٍؿ تػدريبىـ فػي 

ٍؿ اسػػتراتيجيات مختمفػػةال وت ػػديـ بػػرامج التوعيػػة لربػػا  مػػف قبػػ  المػػدارس أو المنػػزؿ أو الجمعيػػات مػػف خػػ
 وسام  اـعٍـ. 

تلػى تػدريس مىػارات التواصػ  لػد  التوحػدييف والمتخمفػيف ع ميػاال  Matson (1990ووػدفت دراسػة )     
 والتممت تجرا ات التدريب عمى طري ة التدريب عمى المىمة بالكام  مف خٍؿ النمذجةال والتدريس المفظػي

والتػػي اسػػتىدفت تعمػػـ  Depalma & Wheeler(1991وطػػرؽ التعزيػػز اٌجتمػػاعي. وأيمػػاي دراسػػة )
مىارات التواص  مف خٍؿ سمسمة البرامج الوظيفية لمتوحدييفال وجدت أف كثير مف اـطفاؿ التوحدييف فػي 

اٌنتبػان حاجة تلى تدريب مكثال عمى مىارات التواص  بلك  يتناسب م  ما لديىـ مف عيوب فػي مىػارات 
والمتةال والسموكيات المتداخمة ويجب أف يػتـ تعمػيـ مىػارات التواصػ  مػف خػٍؿ مواقػال الحيػاة اليوميػة. وقػد 

انػه يمكػف تعمػـ مىػارات التواصػ ال وتعػدي   Pirnce & Schreibman (1994 بينػت نتػامج دراسػة )
بعػػػة تحسػػػف المىػػػارات سػػػموكىـ خػػػٍؿ مىػػػاـ متعػػػددة وتحسػػػينه باسػػػتمرارال وذلػػػؾ باسػػػتخداـ الصػػػورال ثػػػـ متا

تلػى تػدريب  Carothers & Taylor (2004والسػموؾ بواسػطة المػدرب المتخصػص. والػارت دراسػة )
اـطفػػاؿ التوحػػدييف الػػذيف لػػديىـ عيػػوب فػػي ال ػػدرات الوظيفيػػة عمػػى تتمػػاـ أعمػػالىـ بأنفسػػىـ يت ػػاف مىػػارات 

ف المدرسة والمنزؿ لمتدريب عمى التواص ال واستخدمت وذن الدراسة ثٍث فنيات يمكف استخدامىا في ك  م
مىػػارات التواصػػ  والعنايػػة بالػػذات لىطفػػاؿ التوحػػدييف وػػيك النمذجػػة بالفيػػديوال الجػػداوؿ المصػػورةال تػػدريس 

 اـقراف أو اـل ا 
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" ٌ توجػد فػروؽ ذات دٌلػة تحصػامية بػيف رتػب درجػات المجموعػة  الفرض الثالث وينص عمى أنـو
 zلمتأكػػػد مػػػف صػػػحة الفػػػرض الثالػػػث لمبحػػػث تػػػـ حسػػػاب قيمػػػة تبعػػػي". التجريبيػػػة فػػػي ال يػػػاس البعػػػدي والت

 وجا ت النتامج كما يومحىا الجدوؿ التاليك Spss+14باستخداـ البرنامج ايحصامي 
 (8جدوؿ)

 اختبار ويمكوكسوف ومستو  الدٌلة لمفروؽ بيف 
 التواص رتب درجات المجموعة التجريبية في التطبي يف البعدي والتتبعي لم ياس استجابات 

 مستو  الدٌلة zقيمة  مجموع الرتب متوسف الرتب العدد الرتب البعد

 تواص  لفظي

 08.22 3.22 6 السالبة

 02.22 0.52 4 الموجبة  ير داؿ 2.97-

 2.22 2.22 2 المتساوية

تواص   ير 
 لفظي

 04.22 3.52 4 السالبة

 05.22 0.52 6 الموجبة  ير داؿ 2.87-

 2.22 2.22 2 المتساوية

 المجموع

 00.22 3.52 6 السالبة

 02.22 5.22 4 الموجبة  ير داؿ 2.93-

 2.22 2.22 2 المتساوية

عدـ وجود فروؽ ذات دٌلة تحصػامية ذات  ير دالة تحصامية مما يدؿ عمى  zأف قيمة ( 8جدوؿ)يتمن مف    
 . ي والتتبعي لم ياس ت دير استجابات التواص في التطبي يف البعدبيف رتب درجات المجموعة التجريبية 
 تفسير نتائج الفرض الثالث:

قػػد يرجػػ  تلػػى مػػا تػػـ خػػٍؿ المرحمػػة اـخيػػرة مػػف البرنػػامج مػػف تعػػادة تػػدريب أطفػػاؿ التوحػػد عمػػى تمػػؾ       
اـنلػػطة والمىػػاـ التػػي يتمػػمنىا البرنػػامج  ومػػا تػػـ مػػف تحسػػف فػػي اسػػتجابات التواصػػ  بعػػد تػػدريبىـ عميىػػا 

ؿ المرحمة الساب ة مف البرنامج  ووو اـمر الذي ساوـ  بلك  أساسي في استمرار ذالؾ التدريبال كمػا خٍ
وأد  بجانػب ذلػؾ تلػى  أ( تلػى مػا بعػد انتىػا  البرنػامج  وخػٍؿ فتػرة المتابعػةال-0222ير  عػادؿ عبػد س )

عنػى أف تػأثير البرنػامج مػا زاؿ ممػا يعدـ حدوث انتكاسة بعد انتىامهال وقد أد  تلى  استمرار وذا التحسفال 
وػػػذا ويمفػػػت مسػػتمرا حتػػػى بعػػػد اٌنتىػػا  مػػػف تطبي ػػػه بفاصػػػ  زمنػػى لػػػىريف بػػػيف ال يػػػاس البعػػد  والتتبعػػػى. 

الباحث اـنظار تلى امكانية اسػتخداـ برنػامج معرفػي الكترونػي مماثػ  قػامـ عمػى توظيػال اٌنتبػان اٌنت ػامي 
اـطفػاؿ مػف خػٍؿ تعػدي  سػموكياتىـال ويمػمف تلػى حػد  يسىـ في تحسػيف اسػتجابات التواصػ  لمثػ  وػٌء 

 كبير تح يا التطور المنلود في عممية تعميمىـ وتأويمىـال 
حيث ٌح  الباحث اثنػا  ال يػاس التتبعػي أف بعػض اـطفػاؿ تػذكروا بعػض اٌنلػطة واـ ػاني لػبعض     

حػث بالمراجعػة والتكػرار لمػا سػبا الجمسات التي قاموا بىا ووذا يرج  تلى وجػود جمسػات عديػدة قػاـ بىػا البا
مػػػف بجمسػػػات البرنػػػامج وخاصػػػة الجمسػػػات الختاميػػػة لمبرنػػػامج ممػػػا سػػػاعد وػػػذا عمػػػى اكتسػػػاب وتثبيػػػت تممػػػؾ 

وقػػد يرجػػ  ذلػػؾ أيمػػاي تلػػى اقتنػػاع اـسػػرة  اـنلػػطة لتحسػػيف اسػػتجابات التواصػػ  والمتػػة لػػد  أطفػػاؿ التوحػػد.
اـطفػػػاؿ التوحػػدييف حيػػػث لػػػج  بعػػض أوليػػػا  أمػػػور  بػػدور البرنػػػامج فػػي تػػػدعيـ السػػػموكيات المر وبػػة لػػػد 

اـطفاؿ التوحدييف عمى تكرار المىاـ التي يدربوف عميىا خٍؿ جمسات البرنامج في المنزؿال مما ساوـ فػي 
تكرار السموؾ المر وبال والتعرؼ عمى كممات أكثرال وكما ألار فريا العم  المعاوف لمباحػث فػي الجمعيػة 

ة الخاصػػة والمعممػة واــ تلػػى أف وػػٌء  اـطفػاؿ حػػدث لىػػـ تحسػف وامػػن فػػي المكػوف مػػف أخصػامية التربيػػ
سػػموكياتىـ الخاصػػة بمختمػػال اسػػتجابات التواصػػ  المفظػػي واسػػتجابات التواصػػ   يػػر المفظػػيال وتتفػػا نتػػامج 

اف  John & Nancy(2003وػذا الفػرض اسػتناداي تلػى مػا ذكػر فػي اٌدبيػات العالميػة فيػذكر كػٍ مػف )
عمػى اوميػة التػدخ  المبكػر  Philip (2009سػتمر فػي النمػو طػواؿ حيػاة الفػردال لػذلؾ أكػد )النمو المتوي م

لطفػػػ  التوحػػػد وخاصػػػة فػػػي مرحمػػػة مػػػا قبػػػ  الدراسػػػة. وكمػػػا طبػػػا البرنػػػامج عمػػػى أطفػػػاؿ الرومػػػةال وأطفػػػاؿ 
ما  التخمال الع مي مما أحدث تحسف في استجابات التواص ال وفي النىاية ٌ نممؾ تٌ ال وؿ أف التوحد لتز

 !زاؿ يحير العمما  والباحثيف
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 ثانيا: التوصيات
في مو  نتامج البحث الحالي فعالية برنامج معرفي الكتروني قامـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت ػامي فػي 
تحسيف استجابات التواص  لد  عينػة مػف اـطفػاؿ التوحػدييف مػف خػٍؿ التعامػ  مػ  وػٌء  اـطفػاؿ أثنػا  

المٍحظػػػةال واٌطػػػٍع عمػػػى نوعيػػػة البػػػرامج الم دمػػػة لىػػػـال وأسػػػاليب التعامػػػ   تطبيػػػا البرنػػػامجال ومػػػف خػػػٍؿ
 -معىـال توص  الباحث تلى مجموعة مف التوصيات في وذا المجاؿك

اٌوتماـ بألعاب الكمبيوترال لتعزيز اٌنتبػان اٌنت ػامي لػد  اـطفػاؿ عامػة وأطفػاؿ التربيػة الخاصػة  -1
 مف فمة التوحد والتخمال الع مي.

 نيةش الحاسبات ايبداعيةش لتعميـ اٌتصاؿ اٌجتماعي ـطفاؿ التوحد.استعماؿ ت  -2

مػػرورة مراعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة فػػي البػػرامج الم دمػػة لىػػذن الفمػػة مػػف اـطفػػاؿ مػػف حيػػث تخطيطىػػا  -3
 وتنفيذوا لتح يا الرعاية الفريدة لك  طف  عمى حدن.

 وٌء  اـطفاؿ. مرورة اٌوتماـ والتركيز عمى مبدأ التعزيز والتحفيز في تعميـ -4

نلا  فصوؿ خاصة بىـ وعم  برامج خاصة لىـ واسػتراتيجيات  -5 مرورة اٌوتماـ بفمة التوحدييف وا 
تعميمية وتربوية عمى أسس عممية وموموعية تراعى وٌء  اـطفاؿ وسمات لخصيتىـال وتتين 

 لىـ فرص نمو طبيعي.

 تعداد كوادر خاصة مءومة لمعم  م  اـطفاؿ التوحدييف. -6

فريػػا عمػػ  متكامػػ  ليتػػولى وػػذن الفمػػة مػػف طبيػػب أطفػػاؿال طبيػػب نفسػػيال أخصػػامي نفسػػي تػػوفير  -7
 واجتماعي تلى جانب المدرسة واـسرة.

 تجرا  دورات تدريبية متخصصة لمعامميف م  اـطفاؿ التوحدييف. -8

 تنلا  قسـ ب دارة التربية الخاصة يختص بىذن الفمة. -9

 سموكي  ير م بوؿ.مرورة وم  برنامج تدريبي خاص لمحد مف ك  نمف  -11

عمػػػ  دورات تدريبيػػػة لىسػػػرة الخاصػػػة بىػػػذن الفمػػػة لمػػػدوـ بأحػػػدث اـسػػػاليب فػػػي كيفيػػػة تعػػػدي   -11
 سموكياتىـ.

 مرورة تمافر الجىود التربوية والنفسية والصحية في سبي  تأوي  اـطفاؿ التوحدييف. -12

 ثالثا: البحوث المقترحة:
يػػػال اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػامي لتنميػػػة مىػػػػارات فعاليػػػة برنػػػامج معرفػػػػي الكترونػػػي سػػػموكي قػػػػامـ عمػػػى توظ -1

 التخاطب وايلارة لد  التوحدييفال في ك  مرحمة مف مراح  العمر.

 فعالية برنامج معرفي الكتروني سموكي لتعميـ فنوف الرسـ ومىارات التمويف. -2

 مد  فاعمية برنامج حركي لتنمية اٌنتبان اٌنت امي لد  عينة مف اـطفاؿ التوحدييف. -3

 ادي لمعممي وأوليا  أمور الطف  التوحدي لتعدي  اتجاواتىـ نحو أبنامىـ.برنامج ترل -4

 دراسة الكلال عف مد  فاعمية الت نيات الحديثة في عٍج اـطفاؿ التوحدييف. -5

 دراسة لتحديد معدٌت انتلار اـطفاؿ التوحدييف في المجتمعات العربية. -6

 دراسة لمكلال عف أسباب تعاقة التوحد. -7

 نمية المىارات الحياتية لد  عينة مف اـطفاؿ التوحدييف.برنامج تدريبي لت -8

 تعداد برنامج تدريبي لمحد مف السموكيات العدوانية التي يعانى منىا الطف  التوحدي. -9

 تعداد برامج تدريبية آلبا  اـطفاؿ التوحدييف في كيفية التعام  معىـ. -11

ت ػامي لػد  اـطفػاؿ عامػة وأطفػاؿ تعداد برنامج معرفي الكتروني قاتـ عمػى توظيػال اٌنتبػان اٌن -11
 ذوي اٌحتياجات الخاصة مف فمة التخمال الع مي.
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 العربيةالمراجع 
 ال عمافك دار وام  لمنلر والتوزي .التوحد الخصامص والعٍج(.  0224براويـ عبد س الزري ات )ت -1
تبػػػػػة اٌنجمػػػػػو "ال ال ػػػػػاورةك مكالطفػػػػػ  التوحػػػػػدي "التلػػػػػخيص والعػػػػػٍج(. 0224تبػػػػػراويـ محمػػػػػود بػػػػػدر) -2

 المصرية.
ال جامعػػة المنصػػورةك مركػػز تكنولوجػػا  المػػدخ  تلػػى تكنولوجػػا التعمػػيـ(. 0990أحمػػد حامػػد منصػػور) -3

 التعميـ.
ال ال ػاورةك دار النىمػة  الوسػام  التعميميػة والمػنىج(. 0972احمد خيري كػاظـال جػابر عبػد الحميػد ) -4

 العربية.
 .مكتبة اٌنجمو المصريةك  ال اورة (ال3ال )طػالطب النفسى المعاصر(. 0990أحمد عكالة)  -5
(. مػػػػد  فاعميػػػػة برنػػػػامج العػػػػٍج بالحيػػػػاة اليوميػػػػة فػػػػي تحسػػػػف حػػػػاٌت  0997بػػػػدر) دمحم تسػػػػماعي   -6

 المؤتمر الدولى الرابـع لمركـز ا راشـاد النفسـىال  اـطفاؿ ذو  التوحد
ػ  707ال ص صك0ال كميػػة التربيػػة ال  جامعػػة عػػيف لػػمسك ديسػػمبر ال

756. 
امػػػطراب اٌنتبػػػان لػػػد  اـطفػػػاؿ "أسػػػبابه وتلخيصػػػه (. 0999ام ػػػة دمحم بػػػدر)السػػػيد عمػػػي سػػػيد ال ف -7

 "ال ال اورة ك مكتبة النىمة المصرية لمتوزي . وعٍجه
ال ال ػاورة ك مكتبػة  يدراؾ الحسػى البصػر  والسػمعىا(.  0220السيد عمػى السػيد ال فام ػة دمحم بػدر)  -8

 النىمة المصرية.
 ك ال ػػاورةال  ة التربويػػة لىطفػػاؿ ذو  اٌحتياجػػات الخاصػػةاـنلػػط(. 0224السػػيد عبػػد النبػػى السػػيد ) -9

 مكتبة اٌنجمو المصرية.
ال ال ػػػاورةك دار الكتػػػب  تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ نظػػػرة مسػػػت بمية(. 0999التريػػػب زوػػػراف ال تقبػػػاؿ بىبىػػػاني) -11

 الحديثة.
ال ػاورة  ال  سيكولوجية الفمػات الخاصػة دراسػة فػى حالػة الذاتويػة(. 0999) تماـ لىامى عبد العزيز ت -11

 ال دار الكتب.
 بدوف دار نلر.ال ال اورةك  سيكولوجية ذو  اٌحتياجات الخاصة(. 0220)تماـ تلىامى عبد العزيز  -12
    تلػػػخيص  يػػػر العػػػادييف ذو  اٌحتياجػػػات الخاصػػػة (.0220)مميجػػػى باظػػػة  السػػػمي عبػػػد لمػػػاؿ  -13

 ال اورةك مكتبة زورا  اللرؽ.
مكتبػة اٌنجمػو ال ال ػاورةك  ابات التواصػ  وعٍجىػاامػطر . ( 0223لماؿ عبد السمي  مميجى باظة ) -14

 المصرية.
مػد  فاعميػة برنػامج تػدريبي آلبػا  اـطفػاؿ الػذاتوييف عمػى  .(2116) أـ كمثوـ عطية السػيد مامػي -15

كميػة  الرسـالة دكتـوراه تتيير اتجاوػاتىـ السػمبية نحػو أبنػامىـ الػذاتوييفال
 .التربية

(. دراسػػػة تلخيصػػػية م ارنػػػة فػػػى السػػػموؾ اٌنسػػػحابى لىطفػػػاؿ التوحػػػدييف 0220أميػػػرة طػػػه بخػػػش ) -16
ك ال الكويػػتمجمــة العمــوم التربويــة والنفســية الوأقػػرانىـ المتخمفػػيف ع ميػػا

 .73-47 كص ص ال (3)0ال سبتمبر
ف المدرسػػػػة " دليػػػػ  الوالػػػػديف والمدرسػػػػيو تػػػػدريب المتخمفػػػػيف فػػػػى المنػػػػزؿ (. 0999ايػػػػرؿ   .بالثػػػػازار ) -17

جمػػػةك عبػػػد الرقيػػػب أحمػػػد البحيػػػر (ال ر )ت" ال ومػػػدربى اـطفػػػاؿ بػػػالمنزؿ
 .مكتبة النىمة المصريةك  ال اورة
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ال )ترجمةك قسـ الترجمة والتعريػب  اـسس الداعمة لمتعميـ في الطفولة المبكرة(. 0225تيفاؿ عيسى) -18
 فمسطيفك دار الكتاب الجامعي.-بالدار(ال  زة

ال )ترجمػةك قسػـ الترجمػة والتعريػب  ـ والػتعمـ فػي الطفولػة المبكػرةتوجيػه التعمػي(. 0225تيفاؿ عيسى) -19
 فمسطيفك دار الكتاب الجامعي.-بالدار(ال   زة

رسالة  ال (. الجوانب النفسعصبية فى أوـ أمراض اـطفاؿ النفسية والعصبية0995تيماف أبو العٍ ) -21
 جامعة عيف لمس.ال ال كمية الطب  ماجستير

اليػػة برنػػامج سػػموكي لخفػػض امػػطراب التواصػػ  البصػػري لػػد  فع(. 0200ايمػػاف اـمػػيف محمػػود) -21
ال كميػػػة التربيػػػةال جامعػػػة جنػػػوب رســـالة ماجســـتير الاـطفػػػاؿ التوحػػػدييف

 .الوادي ب نا

ال ال اورة  "امطرابات النطا "دلي  أخصامي التخاطب والمعمميف والوالديف(. 0223تيىاب الببٍوي) -22
 ك مكتبة النىمة المصرية.

اٌردفك  –(ال عمػاف 0ال )ط التكنولوجيا في عممية التعميـ والػتعمـ(. 0993)بلير عبد الرحيـ الكموب -23
 دار اللروؽ لمنلر والتوزي .

( ال ال ػاورة 7)ج المعجـ عمى النفس والطب النفسى(. 0995جابر عبد الحميد وعٍ  الديف كفافى ) -24
 دار النىمة العربية . ك

عيــون النفســية العربيــة  شــبكة شــبكة ال(. معجػػـ المصػػطمحات النفسػػية ال  0224جمػػاؿ تركػػى )  -03
 .ا نترنت

ال جامعػػػػة عػػػػيف  طػػػػرؽ التواصػػػػ  لػػػػد  ذوي اٌحتياجػػػػات الخاصػػػػة(. 0202جمػػػػاؿ دمحم حسػػػػف نػػػػاف ) -26
 لمسك كمية التربية ال قسـ التربية الخاصة.

جامعػػػة  ال برنػػػامج تػػػدريبى لىطفػػػاؿ المعػػػاقيف(. 0224)ومنػػػى الحديػػػد  الخطيػػػب دمحم سػػػعيد جمػػػاؿ  -27
 .ال ت والبحوث التربوية معىد الدراساك ال اورة

عمػػافك  دار الفكػػر  –ال اـردف  م دمػػة فػػى ايعاقػػة السػػمعية(.  0998) الخطيػػب دمحم سػػعيد جمػػاؿ  -28
 لمطباعة والنلر والتوزي .

"ال تعػػػدي  سػػػموؾ اـطفػػػاؿ المعػػػاقيف " دليػػػ  اآلبػػػا  والمعممػػػيف(. 0993)الخطيػػػب دمحم سػػػعيد جمػػػاؿ  -29
 .عماف ك دار تلراؽ لمنلر والتوزي  -اـردف

ال (. تجربػػة سػػموكية لتعػػدي  السػػموؾ اٌجتمػػاعى لمطفػػ  " دراسػػة  حالػػة " 0998جمػػاؿ لػػكر  دمحم )  -31
ال جامعػػة  مجمـة الدراســات اــى الخدمــة ا جتماعيـة والعمــوم ا نســانية

 – 387(ال ص صك 5حمػػػػػوافك كميػػػػػة الخدمػػػػػة اٌجتماعيػػػػػةال أكتػػػػػوبر )
406. 

لتنميػػة مىػػارات التواصػػ  لػػد  اـطفػػاؿ (. فاعميػػة برنػػامج تػػدريبى  0225جيىػػاف حسػػيف سػػميماف )  -31
 كمية التربيةال جامعة قناة السويس.  رسالة ماجستيرالتوحدييفال 

 ال ال اورةك عالـ الكتب. تدارة المءسسات التربوية(. 0223حاف  فرج أحمدال دمحم صبري حاف ) -32
 لكتب.(ال ال اورةك عالـ ا3ال )ط التوجيه وايرلاد النفسى(.  0998حامد عبد السٍـ زوراف )  -33
الطف  التوحػدي خصامصػه السػموكية والتربويػة "اختبػارات ت ػيس (. 0226حساـ أحمد دمحم أبو سيال) -34

 "ال ال اورةك تيتراؾ لمنلر والتوزي .قدرته ال دمجه في المجتم 
 –اٌمػػطرابات النفسػػية فػػى الطفولػػة والمراو ػػة "اـسػػباب (. 0220)عبػػد المعطػػى حسػػف مصػػطفى  -35

 مكتبة ال اورة. ل اورةكا (ال4ط)   "العٍج –التلخيص 
(. المءلرات التلخيصية الفارقة لىطفاؿ ذو  اـوتيػـز )التوحػد( مػف 0996حسنى تحساف حموانى ) -36

كميػػة  الرســالة ماجســتيرال خػػٍؿ أدامىػػـ عمػػى بعػػض الم ػػاييس النفسػػية
 التربية ال جامعة أـ ال ر  بمكة المكرمة ال السعودية .
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وحػػدة م ترحػػة فػػى التربيػػة الوقاميػػة فػػى مػػنىج العمػػـ  (. فاعميػػة 0220حنػػاف عبػػد المػػنعـ مصػػطفى)  -37
لتنميػػػة الػػػوعى الوقػػػامى لػػػد  تٍميػػػذ الحم ػػػة اـولػػػى مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ 

 ال كمية التربية ال جامعة عيف لمس.رسالة ماجستيراـساسىال 

(. فاعميػػة اسػػتخداـ المعػػب فػػى الكلػػال عػػف اٌمػػطراب النػػاجـ عػػف 0220خالػػد عبػػد الػػرازؽ السػػيد ) -38
 .صػػمـ( –( وتعػػدد اـعاقػػة ) تعاقػػة ع ميػػة 72 -52ع ميػػة )ايعاقػػة ال

ال جامعػػة اـزوػػرال مػػايوال  مجمــة معوقــات الطفولــة الدراسػػة تلخيصػػية 
 .73-47ص صك  ال9

ال عمػػافك دار المسػػيرة  البػػرامج التربويػػة لىفػػراد ذوي الحاجػػات الخاصػػة(. 0226خولػػة أحمػػد يحيػػى) -39
 لمنلر والتوزع والطباعة.

 ال لركة المدينة المنورة لمطباعة والنلر.لمتعام  م  التوحد دليمؾ(.0223رابية حكيـ) -41

-( ال عمػػاف0ال )ط عمػػـ الػػنفس المعرفػػي(ك 0228رافػػ  النصػػير الز وؿالعمػػاد عبػػد الػػرحيـ الز ػػوؿ) -41
  اـردفك دار اللروؽ لمنلر والتوزي .

 لنىار.دار اك ال اورةال  المتز الذ  حير العمما  واـطبا  –التوحد ( ك 0225ربي  لكر  سٍمة ) -42
 مكتبة اٌنجمو المصرية.ك ال اورة   عمـ نفس ايعاقة(.  0220عبد العزيز موسى ) عمى رلاد  -43
ال الكويػػتك سمسػػمة عػػالـ  العػػٍج السػػموكى لمطفػػ (.  0993رمػػو  تبػػراويـ عبػػد السػػتار ولخػػروف )  -44

 المعرفة.
 مطبعة اٌنتصار. الجامعة المفتوحة ال ليبياكال  سيكولوجية ايعاقة(. 0994ال ذافى )دمحم رمماف  -45

التأويػػػ  اللػػػام  لمطفػػػ  المتوحػػػدال )الجمعيػػػة المبنانيػػػة  -(. أنػػػا و فريػػػا التأويػػػ 0226رنػػػا الكػػػردي ) -16
 .أطفال الخميج مركز دراسات وبحوث المعوقينالتوحد(ال -لىوتـز

ترجمػػػػةك أحمػػػػد ال )تعمػػػػيـ ذو  اٌحتياجػػػػات الخاصػػػػة(. 0223رونالػػػػدكٌو روسػػػػو ال كػػػػوليف أورورؾ ) -47
مراجعة ك  الف كام  ال عادؿ دمرداش ال عمى عبد العزيز اللامى ال أيم
 مركز اـوراـ لمترجمة والنلر.ك ال اورة(ال دمحم عنانى 

اـطفػػاؿ التوحػػدييف ال جوانػػب النمػػو وطػػرؽ جوانػػب النمػػو (. 0227ريتػػا جػػوردف ال سػػتيورات بيػػوؿ ) -48
 عالـ الكتب.ك ال اورة(ال ترجمةك رفعت محمود ال )  وطرؽ التدريس

ترجمػػػػةك أحمػػػػد عبػػػػد العزيػػػػػز ال )  عمػػػػـ اـمػػػػراض النفسػػػػػية والع ميػػػػة(. 0979ويف )سػػػػـ  –ريتلػػػػارد  -49
 .دار النىمة العربية كال اورة (السٍمة

 ال المنياك دار الىد  لمنلر والتوزي . تلكاليات حوؿ تكنولوجيا التعميـ(. 0222زينب أحمد أميف) -51

 ية.ال الكويتك اللو  معاناتى والتوحد(. 0990السعد ) عبد المطيال سميرة  -51
ال (. برنػػػامج متكامػػػ  لخدمػػػة تعاقػػػة التوحػػػد فػػػى الػػػوطف العربػػػى0998السػػػعد )عبػػػد المطيػػػال سػػػميرة  -52

ال المــؤتمر الــدولى الســابع  تحــاد ىيئــات الفئــات الخاصــة والمعــوقين
 .020 –57ديسمبرال ص صك ال اللوية كال اورة

رسػة اٌبتداميػة (. تعدي  أكثر الملكٍت السموكية ليوعا لد  اطفػاؿ المد0990سميرة عمى جعفر ) -53
ال معىػد الدراسػات  رسالة دكتوراهال باستخداـ برنامج ارلاد  فى المعب
 والبحوث التربويةال جامعة ال اورة .

(. مد  فاعمية برنامج عٍجى لتنمية اٌتصاؿ المتػو  لػد  بعػض  0220سىى أحمد أميف نصر ) -54
ة ال ال معىد الدراسات العميا لمطفولػ رسالة دكتوراهال  اـطفاؿ التوحدييف

 قسـ الدراسات النفسية واٌجتماعيةال جامعة عيف لمس 
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(. فاعميػػػػة برنػػػػامج تػػػػدريبى فػػػػى تخفيػػػػال حػػػػدة اٌمػػػػطرابات  0220سػػػػىير محمػػػػود أمػػػػيف عبػػػػدس )  -55
ال جامعػػة حمػػواف ال  مجمــة كميــة التربيــةالسػػموكية لػػد  الطفػػ  المتوحػػد. 

 .096 – 085ص صك  (ال4)8أكتوبرال 
تلخيصية لمخصامص السموكية والع ميػة واٌنفعاليػة لىطفػاؿ (. دراسة 0222سوسف لاكر الجمبى ) -56

ــــة . المصػػػػابيف  بالتوحػػػػد الطفػػػػولى فػػػػى العػػػػراؽ ــــوم التربوي ــــة العم مجم
 .75-49 كص ص الافر ال حزي(  36ع )ال والنفسية

"ال عٍجػػه –تلخيصػػه  –خصامصػػه  –أسػػبابه  "التوحػػد الطفػػولى (. 0225سوسػػف لػػاكر الجمبػػى ) -57
 ديف .مءسسة عٍ  ال كسوريا –دملا 

" نحـــو  المـــؤتمر الســـنوى يعتىػػا وخصامصػػىا. ب(. تعاقػػة التوحػػػد ال ط 0222لػػاكر عطيػػة قنػػػدي  )  -58
ال كمية التربيةال اضل لذوى ا حتياجات الخاصةأوتربوية رعاية نفسية 

 .022 –47ص صك  ال( 4)5 ال تبري جامعة المنصورة

لعربيػة واـجنبيػة تحميػ  لفػاؽ تربويػة متجػددة "نظػـ ريػاض اـطفػاؿ فػي الػدوؿ ا(. 0223لب  بدراف) -59
 "ال ال اورة ك الدار المصرية المبنانية لمطب  والنلر.م ارف 

(. تعػػػدي  السػػػموؾ العػػػدوانى لػػػد  اٌطفػػػاؿ باسػػػتخداـ برنػػػامج لمعػػػٍج 0990صػػػبحى عبػػػد الفتػػػاح ) -61
رسـالة ال الجماعى بالمعب وبرنامج لمتػدريب عمػى المىػارات اٌجتماعيػة

 ا.ال كمية التربية ال جامعة طنط دكتوراه

(. اٌتجاوػات اٌصػطٍحية فػي ايعاقػات  0223صٍح الػديف حسػيف اللػريالال محمػود دمحم تمػاـ)  -61
 .أطفال الخميج ذوي ا حتياجات الخاصةالنماميةال 

 ال اورةك مكتبة اـنجمو المصرية.   أسس عمـ النفس العامة(.  0992طمعت منصور  برياؿ )  -62

 .مكتبة اٌنجمو المصريةك ال اورةال ية الخاصةموسوعة الترب(.  0987عادؿ عز الديف اـلوؿ ) -63
(. بعػض أنمػػاط اـدا  السػموكى اٌجتمػػاعى لىطفػاؿ التوحػػدييف وأقػػرانىـ 0222عػادؿ عبػػد س دمحم ) -64

ال جامعة الزقازيا ال مايوال  مجمة كمية تربية بالزقازيق .المعوقيف ع ميا
 .35 – 9(ال ص صك 35)

 .مكتبة اٌنجمو المصريةك ال اورةال  ف  التوحد م ياس الط(.  0220عادؿ عبد س دمحم )  -65

مكانيػة اسػتخدامىا مػ  (.  0220عادؿ عبػد س دمحم ) -66 جػداوؿ النلػاط المصػورة لىطفػاؿ التوحػدييف وا 
 "ال -0-اـطفػػػاؿ المعػػػاقيف ع ميػػػا " سمسػػػمة ذوي اٌحتياجػػػات الخاصػػػة

 ال اورةك  دار الرلاد. 
 كال ػػاورة .التوحػػدييف ك دراسػػات التلخيصػػية و برامجيػػةاٌطفػػاؿ أ (. - 0220عػػادؿ عبػػد س دمحم )  -67

 دار الرلاد.
ب (. فعاليػػػة برنػػػامج تػػػدريبى لتنميػػػة بعػػػض المىػػػارات اٌجتماعيػػػة  - 0220عػػػادؿ عبػػػد س دمحم )  -68

سمسـمة اصصـدارات . مجمة بحوث كميـة اددابفػى لىطفاؿ التوحدييف 
 .37-00 كص (الص7ال جامعة المنوفيةال)الخاصة

تصػميـ البرمجيػات التعميميػة ونتاجىػا (. 0223دمحم ذيباف  زاويال حػاتـ يحيػى يػاميف ) عايد الىرشال -69
اـردف ك دامػػػرة المكتبػػػة  –ال جامعػػػة اليرمػػػوؾال اربػػػد وتطبي اتىػػػا التربويػػػة

 الوطنية لمطب  والنلر.

اٌردفك دار -ال عمػػػافوسػػام  اٌتصػػػاؿ والتكنولوجيػػػا فػػي التعمػػػيـ(. 0996عبػػد الحػػػاف  دمحم سػػػٍمة)  -71
 لمنلر والتوزي . الفكر

مكتبػػػة زوػػػرا  ال ال ػػػاورةك  الذاتويػػػة تعاقػػػة التوحػػػد عنػػػد اـطفػػػاؿ(. 0222سػػػميماف )سػػػيد عبػػػد الػػػرحمف  -71
 اللرؽ.

ال ػاورة ك  مكتبػة زوػرا  ال  سيكولوجية ذو  الحاجػات الخاصػة(.  0220عبد الرحمف سيد سميماف )  -72
 اللرؽ.
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ال صػييف فػػى التعامػ  مػ  الطفػ  التوحػػد دليػ  الوالػديف والمتخ (. 0223عبػد الػرحمف سػيد سػػميماف ) -73
 مكتبة زورا  اللرؽ.ك ال اورة

 ال اورةك مكتبة زورا  اللرؽ.ال ( 3ػط  )امطراب التوحد(. 0224عبد الرحمف سيد سميماف ) -74

الطفػػػػػ  التوحػػػػػد  ) الػػػػػذاتى ايجتػػػػػرار  (ال "ال يػػػػػاس  (. 0999) عبػػػػػد الػػػػػرحيـ بخيػػػػػت يـ عبػػػػػد الػػػػػرح -75
مركــــز اصرشــــاد   ى الســــادس المــــؤتمر الــــدولوالتلػػػخيص الفػػػػارؽ" ال 

 –07ص صك  (ال00)02 جامعػػػػة عػػػػيف لػػػػمسال نػػػػوفمبر ال الالنفســــى
72. 

(. فاعمية برنامج قامـ عمى أنلطة ال را ة ايلكترونيػة فػي تنميػة 0229عبد الرحيـ فتحي تسماعي  ) -76
بعض مىارات التدريس و اٌتجػان نحػو الػتعمـ ايلكترونػي لػد  معممػي 

 ال كمية التربية جامعة أسيوط.رسالة ماجستيرالمتة العربيةال 
قػاموس التربيػة الخاصػة وتأويػ   يػر (. 0990عبػد التفػار الػدماطى ) اللخص الالسيد عبد العزيز  -77

 .53 – 50صك ال اورةكمكتبة اٌنجمو المصريةال  العادييفال
تربيػػػػػة اـطفػػػػػاؿ والمػػػػػراو يف (. 0999زيػػػػػداف أحمػػػػػد السػػػػػرطاو  ) –عبػػػػػد العزيػػػػػز السػػػػػيد اللػػػػػخص  -78

 دار الكتاب الجامعى.ك المتحدةالعربية ال ايمارات كياالممطربيف سمو 
 02-7" مػػف سػػتة ألػػىر   (. دورة تدريبيػػة فػي الػػن ص الطفػػولي0223اللػػخص )السػػيد عبػد العزيػػز  -79

 ال جامعة عيف لمس. مركز ا رشاد النفسسال  3-8تلى 
ل ػػاورةك . اتعػػدي  سػػموؾ اـطفػػاؿ العػػادييف وذو  اٌحتياجػػات(. 0224اللػػخص )السػػيد عبػػد العزيػػز  -81

 مركز الفتن لمطباعة.

ال ال ػاورةك  م ياس المتسو  اٌجتمػاعى واٌقتصػاد  لٍسػرة(.  0226عبد العزيز السيد اللخص )  -81
 مكتبة اـنجمو المصرية.

ال ال ػػاورةك مكتبػػػة التربيػػػة الخاصػػة فػػػي البيػػت والمدرسػػػة(. 0227عبػػد الفتػػػاح عبػػد المجيػػػد اللػػريال ) -82
 اٌنجمو المصرية.

(. تواعػػػد السػػػٍمة فػػػى محتػػػو  مػػػنىج الصػػػفوؼ الثٍثػػػة اـولػػػى 0220فػػػرج )عبػػػد المطيػػػال حسػػػيف  -83
مجمـة الـيمن ال  ) بنػيف ( بالمممكػة العربيػة السػعودية لممرحمػة اٌبتداميػة

ص  (ال3) 04ال كميػة التربيػة ال جامعػة المنيػا  اى التربية وعمـم الـنفس
 .73-47صك 

 ية واٌجتماعية والىد  اٌسٍمى"اـسس النفس"عمـ نفس الطفولة (.  0223عبد المجيد منصور )  -84
 دار الفكر العربى.ال ال اورةك 

ال (3طػػػػال )سػػػيكولوجية ذو  اٌحتياجػػػات الخاصػػػة وتػػػربيتىـ(. 0220عبػػػد المطمػػػب أمػػػيف ال ريطػػػى ) -85
 دار الفكر العربى. كال اورة

(. فاعميػػػػة برنػػػػامج سػػػػموكى تػػػػدريبى فػػػػى تخفػػػػيض حػػػػدة أعػػػػراض 0997معمػػػػور )مػػػػٍ عبػػػػد المنػػػػاف  -86
المؤتمر الدولى اؿ التوحدييف ال مركز ايرلاد النفسىال امطراب اـطف

ال كميػة التربيػة ال جامعػة والمجال التربـوى  الرابع لمركز اصرشاد النفسى
 .97-45(ال ص صك 4)0ال عيف لمسال ديسمبر

عمػػػـ الػػػنفس المعرفػػػي "قػػػرا ات وتطبي ػػػات (. 0225عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد الػػػدرديرال جػػػابر دمحم عبػػػد س ) -87
 عالـ الكتب. ال ال اورةكمعاصرة"

 ال ال اورة ك مكتبة مدبولى.موسوعة عمـ النفس والتحمي  النفسى(.  0978عبد المنعـ الحفنى ) -88
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ــــاة (. تعاقػػػػة التوحػػػػد أو اٌجتػػػػرار خواصػػػػىا وتلخيصػػػػىاال 0995عثمػػػػاف لبيػػػػب فػػػػراج )  -89 مجمــــة الحي
اتحػػاد ويمػػة رعايػػة الفمػػات الخاصػػة ك ال ػػاورة الالطبيعيــة حــق لممعــوق 

 .70-45 كص صال ( 40)والمعوقيفال 
مجمـة الحيـاة ال المبكػر اب  ملػكمة التلػخيص والكلػالتػ(. تعاقػة التوحػد 0996عثماف لبيػب فػراج )  -91

اتحػػػاد ويمػػػات ك ال ػػػاورةال ال السػػػنة الثالثػػػة علػػػرالطبيعيـــة حـــق لممعـــوق 
 .006-0 كص ص (ال46ال)رعاية الفمات الخاصة والمعوقيف

اتحاد ىيئات رعايـة ال يمى ـطفاؿ التوحد(. برامج التدخ  العٍجى والتأو0220فراج ) لبيب عثماف  -91
ال السػػنة الثالثػػة الفئــات الخاصــة والمعــوقين بجميوريــة مصــر العربيــة

 .000-85ال ص صك (68)ديسمبرال  –علر 
 –تصػػػػنيفىا  –ايعاقػػػػات الذونيػػػػة فػػػػى مرحمػػػػة الطفولػػػػة "   تعريفىػػػػا (. 0220عثمػػػػاف لبيػػػػب فػػػػراج ) -92

ال ػػػػاورةك  ال" ىالتػػػػدخ  العٍجػػػػ –أسػػػػبابىا  –تلخيصػػػػىا  -أعرامػػػػىا  
  .المجمس العربى لمطفولة و التنمية ال

93- ( عمػافك دار الميسػرة لمنلػر  عمػـ الػنفس المعرفػي "النظريػة والتطبيػا"ال(ك 0224عدناف يوسال العتـو
 والتوزي  والطباعة.

دراسػػة تجريبيػػة عمػػى  -(. المعػػب كأسػػموب لحػػ  بعػػض الملػػكٍت  0992عػػزة خميػػ  عبػػد الفتػػاح )  -94
ال معىػػد الدراسػػػات العميػػػا  رســـالة ماجســـتير الةأطفػػاؿ مػػػا  قبػػ  المدرسػػػ

 لمطفولة ال جامعة عيف لمس.
(. اٌنىاؾ النفسػى لػد  لبػا  وأمىػات اـطفػاؿ التوحػدييف وعٍقتػه بػبعض 0224عصاـ دمحم زيداف ) -95

 -كميػة تربيػة ال مجمة البحـوث النفسـيةال المتتيرات اللخصية واـسرية
 .69-43 كص ال ص(0)جامعة المنوفيةال 

(. التلػػػخيص الفػػػارؽ بػػػيف التخمػػػال الع مػػػى وامػػػطرا بػػػات اٌنتبػػػان 0990طػػػاب خميػػػ  )عمػػر بػػػف الخ -96
رابطػػػة اٌخصػػػامييف النفسػػػييف المصػػػريةال دراســـات نفســـية   .التوحديػػػة

ال اورةك دار النىمة العربيةال مركز معوقات الطفولػةال جأمعػة اـزوػرال 
 .507-503ص صك  ال3

 الؿ المصػػابيف بالتوحديػػة )اٌجتراريػػة((. خصػػامص لبػػا  اـطفػػا 0993عمػػر بػػف الخطػػاب خميػػ  )  -97
ــة ــات الطفول ــة معوق ال (0)0 مركػػز معوقػػات الطفولػػة ال اـزوػػر الال مجم

 .349 – 335ص صك 
(. خصػػامص أدا  اـطفػػاؿ المصػػابيف بالتوحديػػة عمػػى اسػػتخبار  0994عمػػر بػػف الخطػػاب خميػػ  )  -98

ال السػنة مجمة الحياة الطبيعيـة حـق لممعـوق ال أيزنؾ للخصية اـطفاؿ
اتحػػػػػػػاد ويمػػػػػػػات رعايػػػػػػػة الفمػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة ك ال ػػػػػػػاورةال علػػػػػػػرالرابعػػػػػػػة 
 .080 – 077ال ص صك (49)والمعوقيفال

 مجمة معوقات الطفولـةال (. اـساليب العٍجية الفعالة فى التوحػد 0220عمر بف الخطاب خمي  )  -99
(ال  ص صك  9مركػػػز معوقػػػات الطفولػػػة ال جامعػػػة اـزوػػػرال مػػػايوال ) ال

387-406. 
 ال منلورات الجامعة المفتوحة. اساسيات طرؽ التدريس(. 0997)عمـ الديف عبد الرحمف الخطيب -111
(. فعالية برنامج قامـ عمى التفكير الجمعي في تنمية مىارات 0225عمي عبد المحسف عبد التواب ) -111

رســـــالة اٌتصػػػػػاؿ المتػػػػػوي لػػػػػد  تٍميػػػػػذ الصػػػػػال الثػػػػػاني ايعػػػػػداديال 
 ال كمية التربية جامعة أسيوط.ماجستير

(. دراسة ميدانيػة لبنػا  برنػامج ارلػاد  لعػٍج اٌطفػاؿ الممػطربيف  0989عيسى عبد س جابر )  -112
ال معىػػد الدراسػػات العميػػا  رســالة دكتــوراه .سػػموكيا  عػػف  طريػػا المعػػب
 لمطفولة ال جامعة عيف لمس.
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طػػرؽ التػػدخ   -التوحػػد تعاقػػػة التوحػػػد المعمػػػـو المجىػػوؿ "خصػػامص(. 0220فػػادي رفيػػا لػػبمي) -113
دليػػ  عممػػي  -والوسػػام  التعميميػػة وي تحمػػير الجػػو التربػػ- والعػػٍج

 "ال )مراجعة وت ديـ سميرة عبد المطيال السعد(.لممعمميف وأوليا  اـمور
قمػػػايا وملػػػكٍت فػػػي سػػػيكولوجية ايعاقػػػة ورعايػػػة المعػػػوقيف (. 0983عبػػػد الػػػرحيـ ) السػػػيد فتحػػػى  -114

 .دار ال مـك الكويتال النظرية و التطبيا
ال  4ال )ط جية اٌطفػػاؿ  يػػر العػػادييف والتربيػػة الخاصػػةسػػيكولو (. 0992فتحػػى السػػيد عبػػد الػػرحيـ )  -115

 دار العمـ.ك ال الكويت (0ج
ال ال اورة صعوبات التعمـال اـسس النظرية والتلخيصية والعٍجية(. 0998فتحي مصطفى الزيات ) -116

 ك دار النلر لمجامعات.
)دروس و وحػدة عمػـ الػنفس التربػوي (. 0228فميمة م رافال كريمة صياـال عبد الرحمف بمعروسػي ) -117

وزارة التعمػػػيـ العػػػالي والبحػػػث العممػػػيال المدرسػػػة العميػػػا فػػػي ال تطبي ػػػات(
ال جامعػة التكػويف المتواصػ ال السػنة العموـ اينسػانيةال التكػويف عػف بعػد
 الثالثة لسانس جمي  التخصصات.

الريػػاضال مءسسػػة الممػػؾ خالػػد  التوحػػد كيػػال نفىمػه ونتعامػػ  معػػهغال(. 0226فىػد بػػف حمػػد المتمػػوث) -118
 منلر.     الخيرية ل

ترجمػػهك عفيػػال )  التربيػػة المختصػػة دليػػ  لػػتعمـ اٌطفػػاؿ المعػػوقيف ع ميػػا(. 0994كريسػػتيف مػػايمز ) -119
العربيػػػػة لمرعايػػػػة الصػػػػحية  دورلػػػػة المػػػػوار ك عمػػػػاف -. اـردف ( الػػػػرزاز

 وتنمية المجتم .
 ر.الدار الدولية لمنلك ال اورة ال ذخيرة عمـو النفس(. 0988كماؿ دسوقى )  -111
ال دار الكتػػػاب  كالعػػػيفال موسػػػوعة التربيػػػة الخاصػػػة والتأوػػػ  النفسػػػى(. 0220الـ )كمػػػاؿ سػػػالـ سيسػػػ -111

 الجامعى.
ال ال ػػاورةك تكنولوجيػػا التعمػػيـ فػػي عصػػر المعمومػػات واٌتصػػاٌت(. 0220كمػػاؿ عبػػد الحميػػد زيتػػوف) -112

 عالـ الكتب.

 ب.عالـ الكتك ال اورةال التدريس لذو  اٌحتياجات الخاصة(. 0223كماؿ عبد الحميد زيتوف ) -113
(. أساليب جديػدة لعػٍج حػاٌت ايعاقػة ال أمػ  جديػد لعػٍج حػاٌت 0222اللربينى ) زكريا لطفى  -114

ــنفس المطمئنــة. اـوتيػػـز " أطفػػاؿ التوحػػد " ــة ال ال السػػنة الخامسػػة مجم
 ال( 60الجمعيػػة العالميػػة ايسػػٍمية لمصػػحة النفسػػيةال )ك علػػرال ال ػػاورة

 .95-40ص صك
 التعريػػػال وتلػػػخيص""  خػػػاص بػػػيف اٌعاقػػػات والمتٍزمػػػاتطفػػػ  (. 0224زكريػػػا اللػػػربينى )لطفػػػى  -115

 دار الفكر العربى. كال اورة
عمػػػى  أثػػػرناد المنزلػػػى و قتصػػػ(. برنػػػامج م تػػػرح لمتربيػػػة اـمانيػػػة فػػػي ا0997ٌ)أحمػػػد  لميػػػا  لػػػعباف -116

رســــــالة ال تمميػػػػػػذات الصػػػػػػال الثالػػػػػػث اٌعػػػػػػداد  تحصػػػػػػي  واتجاوػػػػػػات
 جامعة الواد .ال كمية التربية  الماجستير

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعػض مىػارات العنايػة بالػذات لػد   (.0228الحميد بيومي) لميا  عبد -117
ال كميػػػػػػة التربيةالجامعػػػػػػة قنػػػػػػاة  رســــــالة دكتــــــوراةاـطفػػػػػػاؿ التوحػػػػػػدييفال 

 السويس.
ك الكويػػػػت(ال  ترجمػػػػةك ونػػػػا  مسػػػػمـ)  اـطفػػػػاؿ التوحػػػػدييف "  مرلػػػػد لربػػػػا "ال(. 0994لورنػػػػا ويػػػػنج ) -118

 معاقيف.جمعية الكويتية لرعاية الال
مكتبػػة النىمػػػة ال ػػاورةك  الايعاقػػات الع ميػػة واٌمػػطرابات اٌرت اميػػة(. 0998لػػويس كامػػ  مميكػػه ) -119

 العربية.
الصػػػورة الرابعػػػة العربيػػػة المعدلػػػة مػػػف م يػػػاس اسػػػتانفورد بينيػػػه ل يػػػاس (. 0998لػػػويس كامػػػ  مميكػػػه ) -121

(ال كميػػػة 0ال )طوت يػػػيـ ال ػػػدرات المعرفيػػػة فػػػي حػػػاٌت الصػػػحة والمػػػرض
 جامعة عيف لمس. اآلداب ال
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(. دراسػػػة تلخيصػػػية لػػػبعض المتتيػػػرات المعرفيػػػة و يػػػر المعرفيػػػة لػػػد   0999ماجػػػد السػػػيد عمػػػارن ) -121
ال معىػػد الدراسػػات والبحػػػوث رســـالة ماجســـتيرال الطفػػ  المنتمػػا  نفسػػيا
 .التربوية ال جامعة ال اورة

مكتبة  زورا  ك رةال اوال تعاقة التوحد بيف التلخيص والتلخيص الفارؽ (. 0225ماجد السيد عمارن ) -122
 اللرؽ .

 –أعرامػػػػىا  –تصػػػػنيفىا  –سػػػػيكولوجية الطفػػػػ  التوحػػػػد  " تعريفىػػػػا (.  0225دمحم أحمػػػػد خطػػػػاب ) -123
 دار الث افة.ك عماف الالتدخ  العٍجى" –أسبابىا   –تلخيصىا 

(. أثػػر اسػػتخداـ بعػػض أنلػػطة المعػػب عمػػى النمػػو المعرفػػى لىطفػػاؿ 0996دمحم أحمػػد عبػػد المطيػػال ) -124
 ال كمية التربية ال جامعة المنوفية .رسالة ماجستيرال ضمرحمة الريا

دليػػ  اآلبػػا  و المتخصصػػيف فػػي العػػٍج (. 0224دمحم السػػيد عبػػد الػػرحمفال منػػي خميفػػة عمػػي حسػػف) -125
ال ال ػػاورةك دار الفكػػر العربػػي السػػموكي المكثػػال المبكػػر لمطفػػ  التوحػػدي

 لمطباعة والنلر.
امج الم دمػػػة لمتٍميػػػذ التوحػػدييف فػػػي المممكػػػة (. ت ػػػويـ البػػر  0227دمحم بػػف خمػػػال الحسػػيني اللػػػمري) -126

فػػػي التربيػػػة الخاصػػػةال الجامعػػػة  رســـالة ماجســـتيرالعربيػػػة السػػػعوديةال 
 اـردنية. 

التدريب ال مرلػد الػى الوالػديف و  –التعميـ  –التوحد " المفىـو (. 0222دمحم بف عبد العزيز الفوزاف ) -127
 دار عالـ الكتب لمطباعة والنلر.الرياضك  "الالمىنييف

ح يبػػة تدريبيػػة أكاديميػػة)عمـ الػػنفس (. 0228دمحم بػػف عبػػد س الجتيمػػافال عبػػد الحػػي عمػػي محمػػود) -128
جمعيػػػػة البػػػػر فػػػػي ايحسػػػػا ال مركػػػػز التنميػػػػة اـسػػػػريةالدبمـو  الالتربػػػػوي(

ايرلػػػػاد اـسػػػػريال المعتمػػػػد بمركػػػػز التػػػػدريب و خدمػػػػة المجتم البكميػػػػة 
 المعمميفال جامعة الممؾ فيص . 

ورلػة عمػ  عػف ال (. الخػدمات التػى ت ػدـ لمطفػ  اـوتيسػتؾ فػى مصػر0993دمحم حسيب الدفراو  )  -129
 .027 – 020. ص صك  مركز سيتىديسمبرال   اـوتيـز

(. الطفولػػة الذاتويػػة فػػى اـطفػػاؿ المصػػرييف ال الت يمػػات والمصػػاحبات 0998دمحم حسػػيب الػػدفراو  ) -131
ال الجمعية المصرية لمطػب المجمة المصرية لمطب النفسىال اٌكمينيكية

 .93 – 85ص صك (ال 00نفسىال )ال
(.اسػػموب المعالجػػة المعرفيػػة المتتػػاب  والمتػػزامف وعٍقتىػػا بػػبعض مىػػارات 0993دمحم ريػػاض أحمػػد ) -131

ال ػػػػرا ة لػػػػد  تٍميػػػػذ الصػػػػال الرابػػػػ  مػػػػف الحم ػػػػة اـولػػػػى مػػػػف التعمػػػػيـ 
 ال كمية التربية جامعة أسيوط.ماجستير رسالةاٌساسيال 

دربي لتنميػػة المعالجػػة المعرفيػػة المتتابعػػة والمتزامنػػة عمػػى (. أثػػر برنػػامج تػػ0997دمحم ريػػاض أحمػػد ) -132
ال دكتـورة رسـالةالفىـ ال رامػي لػد  التٍميػذ ذوي التحصػي  المػنخفضال 

 كمية التربية جامعة أسيوط.
(.التنبػػء بػػالنمو المعرفػػي فػػي مػػو  التفاعػػ  اٌجتمػػاعي 0999دمحم ريػػاض أحمػػد وعمػػاد أحمػػد حسػػف) -133

ــةدراسػػة تجريبيػػةال لػػد  تٍميػػذ المرحمػػة اٌبتداميػػة  ــة مجم ال ا زىــر تربي
 .64-0ص صك 

(. م يػػػػاس التفاعػػػػ  اٌجتمػػػػاعي واٌسػػػػري والمدرسػػػػي 0999دمحم ريػػػػاض أحمػػػػد وعمػػػػاد أحمػػػػد حسػػػػف) -134
 .8-0ال ص صكمجمة تربية اسيوطلمطف ال 

(. تحسػيف مىػارات التعػرؼ واثػرن عمػى الفىػـ ال رامػي لػد  0222دمحم رياض أحمد و دمحم جػابر قاسػـ) -135
ال مجمــــة تربيــــة اســـــيوطفمػػػػي التحصػػػػي  فػػػػي ال ػػػػػرا ةال التٍميػػػػذ منخ

 .365-330(ال ص صك06)0
(. بعػػض المتتيػػرات الديموجرافيػػة المتعم ػػة بمعت ػػدات المعممػػيف حػػوؿ ادارة 0223دمحم ريػػاض أحمػػد ) -136

كميــة التربيــة حجػرة الدراسػػة مػف وجىػػة نظػػروـ وكمػا يػػدركىا تٍميػذوـال 
 .66-0ال ص صك0الاسيوط



 

112 

 

عاليػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية ال ػػرا ة المتكػػررة لزيػػادة الطٍقػػة واثػػرة فػػي (. ف0229دمحم ريػػاض أحمػػد )  -137
التعػػػرؼ والفىػػػػـ ودافعيػػػػة ال ػػػػرا ة لػػػػد  تٍميػػػػذ ذوي صػػػػعوبات ال ػػػػرا ةال 

 .354-082(ال ص صك0)05المجمة تربية اسيوط
 . دبيك مكتبة الفٍح. فف اٌتصاؿ المتوي ووسام  تنميته(. 0999دمحم دويـ الظفيري) -138
ال ػاورة ك الجىػاز المركػز  لمكتػب ال (2  )طاٌمطرابات النفسػية فػي اـطفػاؿ(. 0979دمحم لعٍف ) -139

 .الجامعية
(. فعالية برنامج ارلاد  فرد  اتنمية بعض مىارات التواص  المتو  0225دمحم لوقى عبد المنعـ ) -141

ال  رســـالة ماجســـتير. لػػد  عينػػػة مػػف اـطفػػػاؿ التوحػػدييف ) اـوتيػػػـز (
 . كمية التربية ال جامعة طنطا

ك ال ال ػػاورةمجمــة نصــال الــدنيا. (. "التوحػػد" مػػرض محيػر يىػػدد أطفػػاؿ الخمػػيج0220دمحم عػز الػػديف ) -141
 .67-09ص صك ( 579) مءسسة اـوراـال مارسال

(ال ال ػػػاورةك مركػػػز 0ال )طمىػػػارات اٌتصػػػاؿ فػػػف ايسػػػتماع والتحػػػدث(. 0999دمحم عبػػػد التنػػػي حسػػػف) -142
 .تطور اـدا  والتنمية

مكتبػة النىمػة ك ال ػاورة ال وكيال نعػدوـ لمنمػج غ وـ ذو  اـويتـز غمف (. 0223دمحم عمى كام  ) -143
 المصرية.

و الػػػػػذاتو  ال اٌنطػػػػػوا  حػػػػػوؿ الػػػػػذات و معالجتػػػػػه"  أالطفػػػػػ  التوحػػػػػد  (. 0220دمحم قاسػػػػػـ عبػػػػػد س ) -144
 كمية التربية ال جامعة حمبك دار الفكر. الاتجاوات حديثة

اٌردفك دار المسػػيرة -ال عمػػافنظريػػة والتطبيػػاتكنولوجيػػا التعمػػيـ بػػيف ال(. 0222دمحم محمػػود الحيمػػة) -145
 لمنلر والتوزي .

 (ال ال اورةك دار المعارؼ.0)ط  النفس أسراروا وأمرامىا(. 0990حمودن ) عبد الرحمف محمود  -146
ال الطب النفسى لمطفولة والمراو ة الملكٍت النفسية والعٍج  (.0225حمودن )عبد الرحمف محمود  -147

 طة المءلال.ك مطبوعة بواسال اورة( ال 0)ط
(. بعػػض أنمػػاط السػػموؾ الػػدافعي لممعمػػـ كمػػا يػػدركىا الطػػٍب وعٍقتىػػا 0998محمػػود دمحم لػػبيب ) -148

 (.02جامعة اـزور ال)  مجمة كمية التربيةبالدافعية لديىـ ال 
(. عٍقة توجىات المعمميف نحو دعـ التحكـ م اب  اٌست ٍؿ الذاتي كما 0222محمود دمحم لبيب ) -149

مجمة كمية التربية الجنسيف بالتنظيـ الذاتي لديىـال يدركىا الطٍب مف 
 (.92ال )جامعة ا زىر

(. فاعميػة برنػامج تػدريبي فػي تنميػة المىػارات اٌجتماعيػة لػد  عينػة مػف 0227مجدي فتحي  ػزاؿ) -151
 التربيػػػة فػػػيرســـالة ماجســـتير اـطفػػػاؿ التوحػػػدييف فػػػي مدينػػػة عمػػػافال 

 ة.كمية الدراسات العمياال الجامعة اٌردني الالخاصة
(. فعاليػػة برنػػامج ترلػػادي سػػموكي 0204مصػػطفى ابػػو المجػػد سػػميماف مفمػػ  وخالػػد سػػعد سػػيد دمحم) -151

في تنمية بعض جوانب السموؾ التكيفي لد  أطفاؿ الرومة الػذاتوييف 
ــز ا رشــاد النفســسبمدينػػة قنػػاال  ــع عشــر مرك . المــؤتمر الســنوي الراب

 .07-0جامعة عيف لمس. ص صك 
ال ال ػاورةك تحيػا  التػراث مفىوـ الوسػام  التعميميػة والتكنولوجيػا. (0990مصطفى حسف عبد الرحمف) -152

 ايسٍمي لمنلر والتوزي .

ال اٌتصػػػاؿ والوسػػػام  التعميميػػػة قػػػرا ات أساسػػػية لمطالػػػب والمعمػػػـ(. 0220مصػػػطفى عبػػػد السػػػمي  ) -153
 ال اورةك مركز الكتاب لمنلر.

اصػػػػ  الميسػػػػر فػػػػي خفػػػػض (. فاعميػػػػة العػػػػٍج بالتكامػػػػ  الحسػػػػي و التو 0202مػػػػرون عبػػػػد الحفػػػػي  ) -154
ال رسالة ماجسـتيرامطراب التواص  المفظي لد  اـطفاؿ التوحدييفال 

 كمية التربيةال جامعة جنوب الوادي ب نا.
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ال مجمــة كميــة تربيــة  (. فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي تػػأويمي لمطفػػ  التوحػػدي 0220منػػى خميفػػة عمػػي ) -155
 . 035-023(ال ص صك 37الزقازياال ينايرال )

ترجمػػةك فػػوز  عيسػػى عبػػد ال )  التربيػػة اٌجتماعيػػة فػػى ريػػاض اـطفػػاؿ(. 0990ميػػريٍ كيارانػػدا )  -156
 دار الفكر العربي.ك ال اورة(ال  الفتاح حسف

(. فعالية اسػتخداـ برنػامج عٍجػي معرفػي سػموكي فػى  0220نادية ابراويـ عبد ال ادر أبو السعود ) -157
ال امىـتنمية اٌنفعاٌت والعواطال لد  اـطفاؿ المصابيف بالتوحدية ولب

 ال جامعة عيف لمس . ال معىد الدراسات العميا لمطفولة رسالة دكتوراه
 ال اٌسكندريةك منلأة المعارؼ.التربية الصحية واـماف(.  0990نادية دمحم رلاد )  -158
اـردفك دار الفكػػر  -ال عمػػافقاممػػة ت ػػدير السػػموؾ التوحػػدي(. 0224نػػايال بػػف عابػػد تبػػراويـ الػػزراع) -159

 لمنلر والتوزي .
سمسػػة كتػػب ث افيػػػة لػػىرية يصػػػدروا المجمػػس الػػػوطني  -(ك ث افػػة طفػػػ 0988مػػاف الىيتػػػي)وػػادي نع -161

  (.030لمث افة والفنوف واآلدابال الكويتك عالـ المعرفة ال)
(. تصػػميـ برنػػامج لتنميػػة السػػػموؾ اٌجتمػػاعي لىطفػػاؿ المصػػػابيف  0220والػػة فػػءاد كمػػاؿ الػػػديف ) -161

العميػػا لمطفولػػة ال ال معىػػد الدراسػػات  رســالة دكتــوراه. بػػأعراض التوحػػد
 جامعة عيف لمس .

الذاتيػػػةال  –(. الػػػدٌٌت اللخصػػػية لىطفػػػاؿ المصػػػابيف بػػػاـوتيـز 0997وػػػد  عبػػػد العزيػػػز أمػػػيف ) -162
 ال كمية اآلداب ال جامعة عيف لمس.رسالة ماجستير

 " الجدةك مركز جدة لمتوحد.خفايا التوحد "الكاله وأسبابه وتلخيصه( 0224وفا  اللامي ) -163
 " الجدةك مركز جدة لمتوحد.سيمات التوحد "تطووا وكيفية التعام  معىا( 0224وفا  اللامي ) -164
ال اٌسػكندريةك منلػػأة تكنولوجيػا التعمػيـ والػػتعمـ فػي التربيػة الريامػية(. 0220وفي ػة مصػطفى سػالـ)  -165

 المعارؼ.
(. اسػػػتخداـ حميػػػة التػػػذا  الحػػػالي مػػػف الجمػػػوتيف و الكػػػازيف تسػػػاعد 0222ياسػػػر بػػػف محمػػػود الفىػػػد ) -166

 - ال الريػاض(05)ال السػنة الثالثػة ال مجمة عالم ا عاقة .لتوحدأطفاؿ ا
 .022-47المممكة العربية السعوديةال ص ص

(.ايسػػىامات النسػػبية لػػبعض المتتيػػرات اـسػػرية فػػي كػػ  مػػف الػػذكا  0227ياسػػر عبػػد س حفنػػي ) -167
السػػام  والػػذكا  المتبمػػور والػػذكا  العػػاـ لػػد  تٍميػػذ المرحمػػة اٌبتداميػػة 

ال كميػة مجمـة البحـث اـس التربيـة وعمـم الـنفسبر وفػيٍتال باستخداـ ال
 (.4ال )02التربية جامعة المنياال 

(.مػػد  فاعميػػة التػػدريب عمػػى المىػػارات اٌجتماعيػػة فػػي خفػػض بعػػض 0229ياسػػر عبػػد س حفنػػي ) -168
مجمـة دراسـات اٌمطرابات السموكية والوجدانية لػد  اـطفػاؿ الصػـ. 

 (.4)05عة حموافال ال كمية التربية جامتربوية واجتماعية
شبكة العمـوم   ( ك مخاطر استيراد اٌفكار والمناوج والملاك  وجىات نظر0223يحيى الرخاو  )  -169

 .ال اٌنترنتالنفسية العربية
 دار ال مـ.ك ايمارات العربية المتحدةال المدخ  الى التربية الخاصة(. 0995يوسال ال ربوطى ) -171
 .عالـ الكتبك ال اورة(ال كريماف بدرك ترجمة  )اصةطفاؿ ذو  اٌحتياجات الخـا(. 0224يولي  ) -171

ال ال ػاورةك دار موسوعة تنمية الطف  وملػكٍته "اـسػباب وطػرؽ العػٍج"(ك  0223يسرية صادؽ )  -172
قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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 استمارة مٍحظة عف الطف  التوحدي ) تعداد الباحث (.
 قاممة بأسما  السادة المحكميف عمى م ياس استجابات التواص .

 ) تعداد الباحث(..د  أطفاؿ التوحدم ياس استجابات التواص  ل
 برنامج قاممة بأسما  السادة المحكميف عمى البرنامج المعرفي اٌلكتروني 

البرنامج المعرفي اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسيف 
   أطفاؿ التوحد )تعداد الباحث (.استجابات التواص  لد

 أوليا  أمور الطف  التوحدي مف خٍؿ جمسات تمىيدية ترلادية لمعممي و
 تطبيا البرنامج المعرفي اٌلكتروني.

رفي اٌلكترونػػػػػي ال ػػػػػامـ عمػػػػػى توظيػػػػػال ػتجػػػػػرا ات تطبيػػػػػا البرنػػػػػامج المعػػػػػ
 د  أطفاؿ التوحد.   لػف استجابات التواصػي في تحسيػاٌنت ام .اٌنتبان

ا  تع يػب عمػى الجمسػػات مػف خػػٍؿ صػور فوتو رافيػة لىطفػػاؿ التوحػد أثنػػ
 أدا  بعض استجابات التواص .

فادات(.  مرف ات )مواف ات وا 
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فَٞخ ٝيٜ رؼٞ حىٔي٘مٞخص حىظٜ طٜيٍ ػنِ حىطفنو فنٜ ٍوظينف حىَ٘حقنف حىظنٜ ٝظؼنَٝ   :حىـخّذ حىؼخّٜ   
ي ٍنيٛ حّطزنخه ٕنٌٓ حىٔني٘مٞخص ػينٚ حىطفنو ىٖخ فٜ أٗقخص ٍوظيفش ه٦ه حىًٞ٘ . حىََؿ٘ ٍِ ٓٞخىطنٌ طليٝ

ىننِ  ؤًٗىل كظٚ ّظَنِ ٍِ حىظ٘وٞٚ حىٜلٞق ىلخىظٔ ػيَخً رؤّٔ ىٞٔض ْٕخك اؿخرش ٛلٞلش ٗأهنَٙ هطن
حىٌَٖ ٕ٘ حىظليٝي حىيقٞق ىَيٛ حّطزخه حىؼزخٍحص حىَظ٠َْش ػيٚ حىطفو ٍِ ه٦ه ٍخ ٜٝيٍ ػْٔ ٍنِ أَّنخ١ 

ص حىَْخٓنزش ىنٔ ٍنغ ح١هنٌ فنٜ ح٥ػظزنخٍ أُ ٕنٌٓ حىَؼيٍ٘نخص ٍخيٓي٘مٞش ٍوظيفش كظٚ ّنظَنِ ٍنِ طقنيٌٝ حىون
َْٓٝش ىيغخٝش ٗىِ ٝظٌ حٓظويحٍٖخ ا٥ رغَٝ حىزلغ حىؼيَٜ فق٢ .

 ور ك كبْعلىْحع ُْوكونكبْمونكْ،،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْالْبنوْاألعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هلةْب
   ٝف٠و أُ ٝنُ٘ ٗكٞيحً ؟ 1
   ؟ اٝٔٝٔظطٞغ ح٣ؿخرش ػيٚ ٓئحه ر٢ٞٔ ٍؼو حَٓل  2
   ٝنٍَ ٍخ ٝقً٘ رٔ ٍِ ّ٘خ١ رْفْ حىظَطٞذ مو ًٝ٘ ؟ 3

4 
حىظْطنن٢ٞ حىقفننِ . ٝظؼينق رخ١ّ٘ننطش ح٥ٕظِحُٝننش ىفظننَس ١٘ٝيننش ٍؼننو حىنَٓننٜ أٗ حىلٜننخُ حىٖننِحُ 

 ػيٚ مَٜٓ أٗ حىََحؿٞق ؟
  

   أٛ٘حص غَٞ ٍفٍٖ٘ش ٗٝنٍَٕخ أغيذ حى٘قض ؟ رقً٘ ربٛيحٍ 5
   ٝظؼخٍو ٍغ حىْخّ ٗمؤٌّٖ غَٞ ٍ٘ؿ٘ىِٝ أٗ مؤٌّٖ قطغ أػخع؟ 6
   ؟( حىل٘حىٝض ) ٝفٌٖ حىقٜٚ حىوٞخىٞش  7

8 
ٍؼننو طغٞننَ ٍنننخُ حىنَٓننٜ  رٔنن٢ٞمننخُ  ٗىنن٠ٝ٘ننطَد اًح طننٌ أٛ طغٞٞننَ فننٜ رٞجظننٔ حىَلٞطننش كظننٚ 

 أىن ؟..طْظٌٞ حىيؼذ . حىوخٙ رٔ  
  

   ٝقً٘ رِٖ أكي أػ٠خء حىـٌٔ أٗ حىـٌٔ مئ ؟ 9
   ٜٝخد رْ٘رخص َٛحم أٗ ٟلل ريُٗ ٓذ ٗحكي ؟ 10

11 
ٝقؼني ػينٚ أٝني مَٓنٜ أٗ  ٍؼنو  فٜ كخىش قيق أٗ ٟنٞق  ػْيٍخ ٝنُ٘ٝؤهٌ أٟٗخع غَٞ ٍَٝلش 

 غَٝزش ؟ رطَٝقشٝقف ػيٚ ٍؿو ٗحكيس أٗ ْٝخً 
  

   ػيى حىنيَخص حىظٜ ٝظنيَٖخ ١فيل ؟طقو  12

13 
ٝف٠و حىيؼذ رـِء ٍِ حىيؼزنش رني٥ً ٍنِ حىيؼنذ رخىيؼزنش ميٖنخ ٍؼنو اىحٍس ػـينش ٓنٞخٍس ٛنغَٞس أٗ 

 فظق ٗغيق أٍُحٍ حىٍْ٘ ؟
  

َٝؼش مخىََٗكش؟ٝقف  14 ًحص حىلَمش حٔى ٞخء     ٦ٝ٘١ً أًٍخ ح١ٗ

   ٠َٝد ّفٔٔ ر٘يس أٗ ٝؼٞ ٝيٓ ؟  15
   ؟ ٝظـْذ حىْظَ فٜ ػُٞ٘ حٟهَِٝ ػْيٍخ ٝظليػ٘ح اىٞٔ 16
   حىن ؟…ٝقيي حىظٜفٞق رخىٞي. رؤٛ طقيٞيحً ى٠هَِٝ. ٝٔظطٞغ طقيٞي حٟهَِٝ ٝ٘خٍٗ رؤٛ 17
   َٝخٍّ أّ٘طش ٗحٕظَخٍخص قيٞيش ؟ 18
   أغطٞش حىز١ََخّخص ٗحىؼ٦َص ٗح١١زخه حىٜغَٞس ؟: ٝلذ طيَٗٝ ح١ٗٞخء ٍؼو  19

20 
ش أٗ حىٔنزخكش رَْٞنخ ٝف٘نو فنٜ ْٝـق فٜ اّـخُ ٍَٖش ػيٜ ىٍؿش ٍنِ حىٜنؼ٘رش ٍؼنو قٞنخىس ػـين

 أىحء ٍَٖش رٔٞطش ٍؼو ٍر٢ ٍُح َٝ حى٦َرْ ؟
  

   أىن ؟.. ……حىنٍ٘س –ٝٔظطٞغ أُ ٝيؼذ ىؼزش ؿَخػٞش ٍغ ح١١فخه ٍؼو ح٥ٓظغَخٝش   21

   ٝنٍَ ٍخ َٝٔؼٔ ٍِ حٟهَِٝ رؼي َٓخػٔ ٍزخَٗس ؟ 22

23 
حىظٜنفٞق أٗ غٞنَ ًىنل ٍنِ حىلَمنخص  ٝقً٘ رخىظوز٢ٞ رخىٞي أٗ حىيؼذ رخ١ٛخرغ أٗ هنز٢ حىنَأّ أٗ

 حىـَٔٞش حىظنَحٍٝش ؟
  

  ٝٔظويً ََٟٞ أّض ػْي ح٣ٗخٍس اىٜ حٟهَ ؟ 24
 
 

25 
اًح ٓؤىظٔ أّنض ػنخِٝ ىنزِ ٝقن٘ه : ّفْ حىـَيش حىظٜ ًمَطٖخ ىٔ ػْي طقيٌٝ ٌٕح حىٜ٘ء ٍؼ٦ ٌٝمَ
   أّض ػخِٝ ىزِ ؟: 

   ٝٔظطٞغ طنِ٘ٝ ٛيحقخص ؟ 26
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   ص ٓزق أُ َٓؼٖخ ٗٝق٘ىٖخ فٜ ٍ٘قف غَٞ ٍْخٓذ ؟ٝنٍَ ؿَو أٗ ميَخ 27
   ٝـيْ فظَحص ١٘ٝيش ْٝظَ فٜ حىف٠خء أٗ اىٜ حىلخث٢ ىُٗ ٕيف ٗحٟق ؟ 28
   ؟( أّخ ) ٝٔظطٞغ حىظؼزَٞ ػِ ّفٔٔ ر٠ََٞ  29
   ٝظَٖ حّفؼخ٥ص ٍؼو حىغ٠ذ أٗ حىفَف فٜ طؼخٍئ ٍغ حٟهَِٝ  30
   َٝىى ميَخص غَٞ ٍفٍٖ٘ش ؟ 31
   ل ريؼزش ٍؼْٞش ٍِ رِٞ أىؼخرٔ فٜ مو ٍَس ؟ ٝظَٔ 32
   ٝفٌٖ حىفَه رِٞ ميَش ف٘ه ٗطلض أٗ َِٝٞ َٗٗخه ؟ 33
   ٝيظفض ػْي َٓخع ح١ٛ٘حص حىََطفؼش ؟ 34
   ٝئَٔ أٗ ٝل٠ْٔ أٗ َٝٔنٔ ؟ ػْيٍخ ٝظ٠خٝق 35
   رخىنيَخص ؟   ح٣ٗخٍس ىٔ ٍَِٝ٘ٞ اىٜ ٍخ َٝٝيٓ رٞيٓ أٗ ٝٔلذ ٝيك ىيلٜ٘ه ػيٜ ٍخ َٝٝي ري٥ً  36

ح٣ٛنَحٍ ػينٜ ٟٗنغ ح١ٗنٞخء  أَٜٗٝ ػيٜ حٍطيحء ّفْ حىيزْ أٗ ّفْ ح١ى٘حُ أمؼنَ ٍنِ ٍنَس  37
   ؟   ٗحكيفٜ ّظخً ٍؼِٞ أٗ حىَٔٞ ٍِ ١َٝق 

   ٝؤطٜ ػْيٍخ طْخىٛ ػيٞٔ ؟ 38
   ىُٗ أُ ٝظَٖ ّفٍ٘حً ٍِ ًىل ؟( حىَْخىٝو . حىَيق . مخىظَحد ) ٝؤمو حىَ٘حى حىَْفَس  39
   رـ٘حٍٓ ؟  ( ح١د .ح١ً ) ٖٝظٌ ر٘ؿ٘ى  40
   رؼٞ حىنيَخص أٗ ح١َٓخء ر٘نو غَٞ ٕخىف ٗىْٞ رغَٝ حىظ٘حٛو ٍغ حٟهَِٝ ؟ ْٝطق 41
   َٝفٞ طغَٞٞ ّ٘ػٞش حىطؼخً حىظٜ ٝؤميٖخ ٗٝقظَٜ ١ؼخٍٔ ػيٜ ّ٘ػِٞ أٗ ػ٦ػش ؟ 42
   رؼٔ أٗ ٍخ ٗخرٔ ًىل ؟ ٝؤهٌ أٟٗخع غَٞ ٛلٞلش أػْخء حىَٜ٘ مؤُ َٜٝ٘ ػيٜ أ١َحف أٛخ 43
   َٝٔل ح١ؿٔخً حىٔخهْش أٗ حىزخٍىس ٥ٗ ٝظَٖ اكٔخّ َٓٝغ رخ١ىٌ ؟ 44

45 
ٝٔظـٞذ ىَلخ٥ٗص حٟهَِٝ ىيظفخػو ٍؼنٔ  كظٚ ٥ ٞٔٝغَٞ ػْٞٞٔ أٗ ٝغ٠َٖخ رٞيٓ أٗ ٝٔي أًّ

 ؟
  

   ٝقً٘ رظَىٝي ح١غخّٜ أٗ ح٣ػ٦ّخص ؟ 46
   ٍؼْٞش أٗ َٝٔل ريؼزش ٍف٠يش أٗ غَٞ ًىل ؟ َٝفٞ أُ ْٝخً قزو أُ َٝخٍّ ١قّ٘ 47
   ْٝخً ٓخػخص قيٞيش اىٜ كي ٍخ ؟ 48
   ْٝظَ ّظَس ؿخّزٞش ى٢ٗٞخء أمؼَ ٍِ حىْظَ حىَزخَٗ ىٖخ ؟ 49
   خ١ٍٝ ٥ٗ ٝؼطٜ حٕظَخٍخً ى٤ٛخرخص حىظٜ أٛخرظٔ ؟رٜٝطيً ر٘يس  50
   ٗح٣ٝقخػخص ٗاػ٦ّخص حىظيٞفُِٝ٘ ؟ ىيٝٔ ًحمَس ق٘ٝش ىظٌمَ ح١ٍخمِ أٗ ح١ٗٞخء أٗ ح١غخّٜ 51

52 
حىََٗكنش . ٛن٘ص حىَنْٔنش حىنَٖرخثٞنش : ٍِ َٓخع ٛ٘ص ح١ىٗحص حىَٞنخّٞنٞش  ٍؼو  ؾِْٝػ

 ٍ٘طٍ٘ حىغٔخىش ؟ . 
  

   ٝيف ّفٔٔ أكٞخّخً فٜ كَمش ىحثَٝش ىُٗ أُ ٝ٘ؼَ رخىيٗحٍ ؟ 53
   ٝظلَك مؼَٞحً ٥ٗ ٝٔظقَ فٜ ٍنخُ ؟ 54

 

 

 ...................: اٌلهعخ اٌؾوعخ

 :......................اٌلهعخ اٌى١ٍخ
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 التواص  لد  أطفاؿ التوحد استجابات م ياسبأسما  السادة محكمي  قاممة
 حى٘ظٞفش   ا سم  ً

 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ أستاذ  أحمد عثماف صالن طنطاو  أ.د.   4

 جامعة عيف لمس –كمية التربية ب أستاذ التربية الخاصة  ىالسيد أحمد الكيٍنػأ.د.   2
 جامعة عيف لمس –كمية التربية ب أستاذ الصحة النفسية  تىانى محمػد عثماف أ.د.   5
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـأستاذ   فحمدي لاكر محمود عبد الرحمأ.د.   0

 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـأستاذ   صٍح الديف حسيف دمحم اللريالأ.د.   7

 الزقازيا جامعة–كمية التربية ب أستاذ الصحة النفسية ادؿ عبدس محمػدعػػأ.د.  6
 جامعة عيف لمس–كمية التربية ب ةأستاذ ورميس قسـ الصحة النفسي عبدالرحمف سيػد سميمافأ.د.  5
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـأستاذ   أحمد تبراويـ حسانيف بعبد الرقيأ.د.   8

 أسيوط جامعة - التربية كميةبتربوي ال نفسال عمـ أستاذ  عماد أحمد حسف عمى عيسىأ.د.   4

 عيف لمس جامعة - الطفولة لمدراسات العميا معىدبأستاذ عمـ النفس   المجيد ال عبدفايزة يوسػأ.د.   44
 عيف لمس جامعة - الطفولة لمدراسات العميا معىدب أستاذ عمـ النفس  ػءادة دمحم عمى وديةفػد. أ.  44
 أسيوط جامعة - لتربيةا كميةب تربوي ال نفسال عمـ أستاذ  دمحم رياض أحمد عبد الحميـأ.د.   42

 جامعة حػمواف - كمية التربيةالتربوي باذ ورميس قسـ عمـ النفس أست  مصطفى دمحم الحارونىأ.د.   45
 أسيوط جامعة - التربية كميةب المساعد تربوي ال نفسال عمـأستاذ   منتصر صٍح عمر سميمافأ.ـ.د.   40
 أسيوط جامعة - التربية كميةالمساعد ب تربوي ال نفسال عمـأستاذ   نور الىد  عمر دمحم عبد الرحمفأ.ـ.د.   47
 الزقازيا جامعة–كمية التربية ب مدرس الصحة النفسية  عمى زيدالعربى دمحمد.  46
 جامعة عيف لمس –كمية التربية التربوي بمدرس عمـ النفس   ػاف رزؽ زينب لعبػػد.   45
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  سميرن دمحم احمد حسيفد.   48

 أسيوط جامعة - بيةالتر  كميةالمساعد ب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  وريد  دلعباف سيد أبو زيد.   44

 أسيوط جامعة - التربية كميةالمساعد ب تربوي ال نفسال عمـمدرس   عمى صٍح عبد المحسف حسفد.   24

 أسيوط جامعة - التربية كميةالمساعد ب تربوي ال نفسال مـمدرس ع  دمحم عبد العظيـ أحمد سيدد.   24

 جامعة عيف لمس –كمية التربية ب الخاصة مدرس التربية  الرازؽ  دمحم مصطفػػى عبدد.   22
 الوادي جنوب جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـمدرس   وابمحمود صفوت عبد الو د.   25

 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  محمود دمحم تماـ عامرد.   20

  أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  الحديبي بعبد التوا فمصطفى عبد المحسد.   27
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 ِٓ ِملَ

 ػٍٟ أؽّل دمحم ؽَبَ
 أ١ٍٛٛ-خ ثّلهٍخ اٌزوث١خ اٌفىو٠خِؼٍُ روث١خ فبٕ

 اٌزوث١خ فٟ اٌّبعَز١و ٌلهعخ ٌٍزَغ١ً

 (روثٛٞ ٔفٌ ػٍُ رقٖٔ)

 

 إشـــراف
 

  .ى / ٍلَ٘ى دمحم ٗزٞذ كِٔأ
 أٍزبم ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ             

 عبِؼخ عٕٛة اٌٛاكٞ –و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ ثمٕب ػ١ّلٚ

 ٝخَٓ ػزي هللا كفْٜ كِٔى /  
 اٌزوثٛٞ اٌَّبػل  اٍزبم ػٍُ إٌفٌ

  عبِؼخ عٕٛة اٌٛاكٞ -و١ٍخ اٌزوث١خ ثمٕب

 ً 0241 -ٕـ 4153
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 حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي حٓظـخرخص ٍقٞخّ
 

رؤّننٔ ػَيٞننش طزننخىه ىَٓننخىش ٍؼْٞننش رننِٞ ٗوٜننِٞ أٗ أمؼننَ ( أ -2002ػننخىه ػزنني هللا )ٝؼننَف حىظ٘حٛننو          

ً رظيننل حىؼَيٞننش ٍننِ هنن٦ه حىؼيٝنني ٍننِ حىطننَه ٗح١ٓننخىٞذ َٝننؼ٦ُ ١ننَفِٞ فٖٞننخ رلٞننغ َٝنننِ ىنننو ٍْٖننخ أُ ٝقنن٘

ٍِ ؿٖش  receptive أٗ حٓظقزخىًٞخ, ٍِ ؿٖش expressiveَٗٝنِ أُ ٝنُ٘ ٌٕح حىظ٘حٛو طؼزًَٞٝخ , حىَوظيفش

 .مَخ َٝنِ أ٠ًٝخ ىيظ٘حٛو أُ ٝنُ٘ ىفظٞخ أٗ غَٞ ىفظٜ, أهَٙ

 

-96: 2010, دمحم كٔنِ ّنخفغؿَنخه (, )42-38: 2005,ػيٜ ػزي حىَلٔنِ حىلنيٝزٜ)ٟٗٝ٘ق      

 -,أ٥ًٗ حطٜننخه ىفظننٜ:  قنني ٝنننُ٘:اىننٚ أُ ْٕننخك ػ٦ػننش أّنن٘حع ٍثٞٔننٞش ى٦طٜننخه ٍننِ كٞننغ حىيغننش(   120

, طؼزٞنَحص حى٘ؿنٔ: ٗأٗننخىٔ-, ٗػخًّٞنخ حطٜنخه غٞنَ ىفظنٜ -مظخرٜ, ٍٍٜ٘ أٗ ًٍَٓ٘, ٗف٘ٛ: ٗأٗنخىٔ

, ىغنش حى٘قنض, ىغنش حىَننخُ ٗحىلَمنش ,ىغنش ح٣ٗنخٍس, كَمنخص حىـٔنٌ, حىظ٘حٛنو حىَننخّٜ, حىظ٘حٛو حىؼْٜٞ

 ,ٗػخىؼًخ م٦َٕخ ٍؼًخ -حىيَْ

 
 

 -حىظ٘حٛو حىيفظٜ:
 

 ٠ىٛٔنٛا, ٌنل٠ُٙ ٌغ٠ٛنخ ؽ١ٍٖخ ٕ٘بن ٠ىٓ ٌُ فبْ, اٌزٛؽل أٛفبي ٌلٜ حىيغ٘ٛ حىظطٍ٘ فٟ ٠زّضً     

 لننلهارُٙ ّٔننٛ فننبْ, اٌَبكٍننخ أٚ اٌقبَِننخ ػّننو ؽزننٝ ف١ٙننب ٠ؼ١ْننْٛ اٌزننٟ ث١ئننبرُٙ ِننٓ اوزَننجٛ٘ب لننل

 .ِؾلٚك ٠ىْٛ ٍٛف اٌَّزمجً فٟ ٌل٠ُٙ ٚاٌزٛإً اٌٍغخ عّبي فٟ ه٘بٚرطٛ
 

 -حىظ٘حٛو غَٞ حىيفظٜ:
 

 غ١و اٌطوق فالي ِٓ ا٢فو٠ٓ ِغ اٌزٛإً ٠زؼٍّْٛ ؽ١برُٙ ثلا٠خ ِٕن ح١١فخه أْ فٟ  ٠زّضً     
  .اٌٍفظٟ غ١و اٌزٛإً ِٓ مٌه ٚغ١و اٌجىبء فالي ِٓ ٠زُ اٌزٛإً ٘نا ِٓ ّىً ٚأٚي, اٌىال١ِخ

 

 -:ح٥ٓظـخرش
 

 اٍنزغبثخ أٞ ثؤٔٙنب ٚرؼنوف اٌطفنً ػٕنل اٌٍغنخ ْٔنؤح ٌزف١َو ٓنَْٞ للِٙب اٌزٟ اٌّفب١ُ٘ أؽل ٟ٘     
 .اعزّبػٟ رلػ١ُ ػٍٝ ٌٍؾٖٛي اٌطفً ػٓ رٖله

 

 -:حىظ٘كي
 

 36 ٍٓ لجً رظٙو ٚلل ّٖٔٛ فزوح فالي ٌٍطفً رؾلس اٌزٟ إٌّبئ١خ االٙطواثبد ِٓ ٔٛع ٘ٛ     

ويمثػػ  امػػطراب التوحػػد متٍزمػػة  . حىَْننخثٜ اٌزؾ١ٍٍننً اٙننطواثبد ٟننَِ الٙننطواةا ٘نننا ٠ٖٚننٕف ّننٙو
أعػػػراض لىػػػا بعػػػض المظػػػاور ايكمينيكيػػػة منىػػػا امػػػطراب اٌنتبػػػان  وايدراؾ ومػػػعال فػػػي العٍقػػػات اٌجتماعيػػػة 

 والمىارات المفظية والسموؾ الحركي التي يعانى منىا الطف  المتوحد .

 

 اٌغوٗ ٌناد اٌَّزقلَ اٌّم١بً فٟ ػ١ٍٙب اٌطفً ٝلٜو زٟاٌ اٌلهعخ: اٌجؾش ٘نا فٟ اٌّؼل
 
( 3-5ٖٝيف ٌٕح حىَقٞخّ اىٚ ط٘وٞٚ كخ٥ص حىظ٘كي فٜ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو حىيفظنٜ ٗغٞنَ حىيفظنٜ ىيفجنش حىؼََٝنش )    

 ْٓش 
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 :أىف حىَقٞخّ ٍِ رؼيِٝ َٕخ
 ( فقَس.12ٗػيى فقَحطٔ )   رؼي حٓظـخرخص حىظ٘حٛو غَٞ حىيفظٜ -4
 (فقَس.32ٗػيى فقَحطٔ )    حى٘حٛو حىيفظٜ رؼي حٓظـخرخص -0

 

 حىظؼيَٞخص حىَ٘ؿٖش ىيفخكٚ:
 

 ٍؼيٌ ػخىٛ(.-ٍؼيٌ حىظَرٞش حىوخٛش-ٝؼزؤ حىَقٞخّ ٍِ قزو )ٗىٜ ح١ٍَ -4
 حىَْخٓزش ىـَٞغ حىفقَحص ٗرؤمزَ قيٍ ٍِ حىيقش. شٝطيذ ٍِ حىفخكٚ ح٣ٗخٍس اىٚ ح٥ٓظـخر -0
 ش طخٍش ١ٗغَحٝ حىيٍحٓش فق٢.ٝطيذ ٍِ حىفخكٚ حىظؼخٍو ٍغ ٌٕٓ حىَؼيٍ٘خص رَٔٝ -5

 

 طؼيَٞخص ططزٞق حىَقٞخّ:
 

 اٍنزغبثبد: األٚي اٌجؼنل - ثؼنل٠ٓ ٌن  ِمَنّخ (90= ْ اٌفمنواد ِنٓ ِغّٛػنخ اٌّم١بً ٠ًّْ     

 ػٍنٝ ٠ٚؾزنٛٞ اٌٍفظٟ حىظ٘ٛو اٍزغبثبد: اٌضبٟٔ ٚاٌجؼل, فقَس12 ػٍٝ ٠ٚؾزٛٞ اٌٍفظٟ غ١و اٌزًٕٛ

 اٌزنٟ اٌّٛالنف ِقزٍنف فنٟ اٌطفنً ػنٓ رٖنله اٌزنٟ ٛو١بداٌَنٍ ثؼ٘ ػٓ رؼجو فموح ٚوً - فموح50

 اٌَنٍٛو١بد ٘ننٖ أطجنبق ِنلٞ رؾل٠نل ٍن١بكرىُ ِٓ اٌّوعٛ .ا١ٌَٛ فالي ِقزٍفخ أٚلبد فٟ ٌٙب ٠زؼوٗ

 فننالي ِننٓ ثزْق١ٖننٗ رمننَٛ اٌنننٞ ٌٍطفننً إٌّبٍننت اٌزمننل٠و ػٕننل( √) اّننبهح ٚٙننغ ٚ اٌطفننً ػٍننٝ

 .(ٚاٌل٠ٗ اٌطفً أِو ٌٟٚ ِٚمبثٍخ ٌٍطفً ِوالجزه
 

ىننِ حىَٖنٌ ٕن٘ حىظليٝني  ؤًٗىل كظٚ ّظَنِ ٍِ حىظ٘وٞٚ حىٜلٞق ىلخىظٔ ػيَخً رؤّٔ ىٞٔض ْٕخك اؿخرش ٛنلٞلش ٗأهنَٙ هطن    
حىيقٞق ىَيٛ حّطزخه حىؼزخٍحص حىَظ٠َْش ػيٚ حىطفو ٍِ ه٦ه ٍخ ٜٝيٍ ػْنٔ ٍنِ أَّنخ١ ٓني٘مٞش ٍوظيفنش كظنٚ ّنظَنِ ٍنِ طقنيٌٝ 

  ظزخٍ أُ ٌٕٓ حىَؼيٍ٘خص َٓٝش ىيغخٝش ٗىِ ٝظٌ حٓظويحٍٖخ ا٥ رغَٝ حىزلغ حىؼيَٜ فق٢ .ٍخص حىَْخٓزش ىٔ ٍغ ح١هٌ فٜ ح٥ػيحىو
 

 ( أٍخً ح٥ٓظـخرش حىَْخٓزش  ىلخىش حىطفو ػيٚ حىْل٘ حىظخىٜ:√ٝقً٘ حىفخكٚ رٟ٘غ اٗخٍس )
 

 : طؼْٜ أُ حىَٔش أٗ حىٔي٘ك حىوخٙ رخىفقَس ٥ طظَٖ ػيٚ حىطفو ّٖخثٞخ.(  يفعلأريح) طْطزق ٥ -

 .ّخ أٚ اٌٍَٛن اٌقبٓ ثبٌفموح ٠ظٙو ِٓ فزوح اٌٝ أفوَٜأْ اٌ طؼْٜ (٠فؼً اٌٝ ؽل ِب)رٕطجك أؽ١بٔب   -

 ثْنىً اٌٛلنذ ِؼظنُ فنٟ ٠ظٙنو ثنبٌفموح اٌقنبٓ اٌَنٍٛن أٚ حىٔنَش أْ رؼٕٟ (٠فؼً ٔؼُ)كائّب   رٕطجك -

 اٌزم١نن١ُ اٌّوفننك ٔز١غننخ ثغننلٚي ٚرمننبهْ وىننً اٌّم١ننبً ػيننٚ اٌننلهعبد رغّننغ ِالؽظننخ.كائننُ

 .ٌّم١بًثب
 

 ور ك كبْعلىْحع ُْوكونكبْمونكْ،،
 ُعلٚي ٔز١غخ اٌزم١١

 اٌلهعخ ػلك اٌفمواد أثؼبك اٌفمواد هلُ اٌَّزٜٛ
حىٍٜ٘س 

 ح٥ٗىٞش
حىَلٌٗف

* 
حىٍٜ٘س 

 حىْٖخثٞش
يفع  تلى  ٌ يفع 

 حد ما

 ٔؼُ ٠فؼً

حىزؼي ح١ٗه حٓظـخرخص  1

 حىظ٘ٛو غَٞ حىيفظٜ
40 12 28    

خص حىزؼي حىؼخّٜ حٓظـخر 2

 حىظ٘ٛو حىيفظٜ
50 12 38    

  66 24 90 حىَـَ٘ع
 رم١ُ إٌز١غخ

 اٙطواة ّل٠ل اٙطواة ِزٍٜٛ اٙطواة ث١َٜ حٟطَحد ي٥ ٝ٘ؿ رف١َو اٌلهعبد

اٌلهعخ اٌى١ٍخ 

 ٌٍطفً
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 اٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ ثبٌفبؽٔ:

 

   ............................................................... اٍُ اٌفبؽٔ: -   

 ػاللخ اٌفبؽٔ ثبٌطفً   -    

 ِؼٍُ روث١خ فبٕخ ِؼٍُ اٌٖف 

   

 ِلح اٌزؼبًِ ِغ اٌطفً )اكا وبْ اٌفبؽٔ ِؼٍُ(

 ػلك إٌَٛاد ػلك اٌْٙٛه

  
 

 اٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ ثبٌّفؾٛٓ:
   ................................................................................. : االٍنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننُ 

 .........................................................................اٌزبه٠ـ

    20................/................./...................: ربه٠ـ ا١ٌّالك   ......................................: اٌغٌٕ 

    ............................................................... كهعخ اٌنوبء:   ................................................................................ اٌؼّو:
              

 

 حىفجش حىؼََٝش حىؼخىؼش حىفجش حىؼََٝش حىؼخّٞش حىفجش حىؼََٝش ح١ٗىٚ

4 5 6 7 8 9 11 11 12 

         
 

 ب :اٌغٙخ اٌٍّزؾك ثٙ
 غَٞ ٍيظلق ٍَمِ طيهو ٍزنَ ٍَمِ ٍظؼيى حىفجخص حىوخٛش ٍَمِ ىيظ٘كي ٍيٍٓش هخٛش ػخىٝش ٍيٍٓش كنٍ٘ٞش

      

 

 إٌَخ اٌلها١ٍخ : )فبٓ ثبٌطٍجخ اٌؼبك١٠ٓ(
 حىََكيش ح٥رظيحثٞش ٍَكيش حىَٟٗش

 حىٔخىّ حىوخٍْ حىَحرغ حىؼخىغ حىْخّٜ ح١ٗه طَٖٞيٛ ك٠خّش

        

 

 )اما وبْ اٌطفً ِٓ مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبٕخ( فئخ اٌز١ٕٖف :
 أهَٙ حٟطَحد َّخثٜ ٓي٘مٞخص ٗزش ط٘كي ط٘كي ط٘كي ٍغ اػخقش ػقيٞش اػخقش ػقيٞش ٗيٝيس اػخقش ػقيٞش ٍظ٘ٓطش اػخقش ػقيٞش رٔٞطش
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 حٓظـخرخص حىظ٘حٛو غَٞ حىيفظٜ: حىزؼي ح١ٗه

 
ً 

 أٗىٞش

ً 

 حىٔي٘ك/ حىَٖخٍس    ّٖخثٞش
يفعل إلى  يفعل  

 حد ما

ّؼٌ 

 ٝفؼو
    (. هِِ اٌؼ١ٓ اٌفيع, اٌزغ١و فٟ اٌزٕفٌ,: ِضً)ثوكٚك فؼً اكهاوٟ  –٠َزغ١ت ألٕٛاد اٌج١ئخ  1 1

رؼل٠ً اٌغَُ ٌجلا٠خ  ْقٔ ِؼ١ٓ ٌّلح كل١مخ ِٓ فاليث ٠ٙزُ: ِضً )٠َزغ١ت ألٕٛاد األّقبٓ  2 2

 .(اظٙبه اال٘زّبَ , أٚ رؾبّٟ اٌزفبػً ِغ ّقٔ أٚ غوٗ

   

٠جؾش ثؼ١ٕ١ٗ ػٓ ِىبْ ٕٛد اٌّزؾلس اٌنٞ ٠ىْٛ فبهط : ِضً)٠ل٠و ػ١ٕ١ٗ ٚهأٍٗ ٌّٖله ٕٛد 3 3

 .( هإ٠زٗ ٔطبق

   

    .١ْ٠و اٌٝ ٕٛهح اٌٖٛد اٌنٞ ٠َّؼٗ ِٓ ث١ٓ اٌٖٛه 4 4

    (.اٌٝ اٌّزؾلس ػٕل ٍّبع اٍّٗ ٚع٠ٗٙلٚه  :ِضً)٠ٕظو اٌٝ ػ١ٕٟ ٚفُ اٌّزىٍُ  5 5

    . (ػٍٝ األلً صالصخ)ك اٌؼبئٍخ ػٕل ر١َّزُٙ اٌٝ أفوا ١ْ٠و 6 6

    . (ػٍٝ األلً صالصخ)اٌٝ ؽ١ٛأبد ِؤٌٛفخ ػٕل ر١َّزُٙ  ٠ٕظو 7 7

    (.أ٠ٓ ىعبعزه ؟ _٠ٕظو اٌٝ اٌيعبعخ اٍزغبثخ اٌٝ: ِضً)ٌٗ اٌٝ وٍّبد ِؤٌٛفخ ٠َزّغ ثبفز١بهٖ 8 8

ؽ١ٛأبد ِؤٌٛفخ رىْٛ ٕٛه أٚ  أهثؼخ ِٓ ٍزخػٍٝ األلً )ٕٛه ؽ١ٛأبد(  4) ١ْ٠و اٌٝ  9 9

 (.أٌؼبة

   

     (.إٌَٛ , األوً , اٌجىبء , ػٍٝ األلً صالصخ أفؼبي: ِضً )٠قزبه ٕٛه رقزٔ ثؤفؼبي اٌؾووخ  10 10

     (.ِٓ اٌض١بة اٌّقزٍفخ(  4) ػٍٝ األلً )١ْ٠و اٌٝ ػلك ِٓ اٌض١بة اٌّزٕٛػخ ػٕل اٌطٍت  11 11

    . (ػٍٝ األلً صالصخ)ٌغَُ ِٓ فالي ٕٛهح ك١ِخأػٚبء ِٓ ا ثؼ٠٘ئّو اٌٝ  12 12

    (. ٚأٔذ رّل٠ٓ ٠ل٠ه( رؼبي ٕ٘ب : ) ِضً  )٠زغبٚة ِغ اٌطٍجبد اٌج١َطخ ثبإل٠ّبءاد  13 13

      (.فن إٌّل٠ً ٚاَِؼ ٚعٙه: ِضً  )ؤِو٠ٓ ث٠ط١غ األٚاِو اٌّىٛٔخ ِٓ عيئ١ٓ ِزواثط١ٓ  14 14

    . (أػطٕٟ ٍِؼمخ ٚأػطٟ ِبِب اٌىٛة: ِضً  )١ٓ غ١و ِزواثط١ٓ ٠ط١غ األٚاِو اٌّىٛٔخ ِٓ عيئ 15 15

ػٕلِب رزٛلف األَ ػٓ ٘ي اٌطفً , فبٌطفً : ِضً  )٠جبكه ثؼًّ ؽووبد ٌالٍزّواه فٟ ْٔبٛ ِؤٌٛف  16 16

  (.٠ٙي ٌىٟ رَزّو األَ فٟ مٌه

   

    .ِؤٌٛف اّبهح اٌٝ أٔٗ ٠و٠ل هفؼٗ أٚ أمبمٖ ِٓ ِٛلف غ١و –٠وفغ مهاػبٖ ٌألَ  *1 17

     . ثبإلّبهح( أظو اٌٝ ) ١ٌمٛي  –٠ّل ٌؼجخ ث١لٖ ١ٌو٠ٙب ا٢فو٠ٓ ال ٠زقٍٝ ػٕٙب  17 18

ِٓ أعً اٌجلء فٟ اٌزٛإً , ١ٌٌ ألٔٗ ال  –٠ؼطٟ اٌٍؼجخ اٌٝ ّقٔ ِؤٌٛف ٌٗ رٍمبئ١ب  ٚػٕل اٌطٍت  18 19

 .٠و٠ل اٌٍؼجخ

   

ِل اٌنهاع أٚ ا١ٌل , أفن ٠ل اٌىج١و, : ِضً ), ٌٍز١ٙٛؼ  ثبإلّبهح٠ِٛٝء رٍمبئ١ب  ١ٌؼجو ػٓ ؽبعبرٗ  19 20

 (.أ٠ٚب  اٌغّغ ث١ٓ اإل٠ّبءاد

   

    (.ٛبئوح , لّو, ػٖفٛه , ١ٍبهح: ِضً )١ْ٠و اٌٝ أ١ّبء ثؼ١لح فٟ اٌقبهط   20 21

٠ضت , ٠ٙي , ٠ؾون اٌنهاػ١ٓ , ٠ؾون ٍٚطٗ , ٠ؾون هأٍٗ ِٓ : ِضً  )٠زؾون ِغ ا١ٌٍّٛمٝ  21 22

 .(عٕت ٢فو

   

23 22 
    (.ِىؼجبد :ِضً)ػٕل ٍئاٌٗ ثبٍزؼّبي ١ٕغخ اٌغّغ  ٠ؼطٟ أوضو ِٓ ّٟء ٚاؽل

24 23 
    ..(.فوّخ,فوّخ–لٍُ ,لٍُ : ِضً)اٌٖٛه ػٕل اٌطٍت أٚ ٠غل ىٚط ِٓ األكٚاد

    .اٌٖٛهح ١ْ٠و اٌٝ األفطبء فٟ *2 25

    .(ثؼ٘, وض١و, ػل٠ل ِٓ :ِضً)١ْ٠و اٌٝ ٕٛه رؼجو ػٓ وٍّبد  *3 26
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    (.أوضو, الً, ل١ًٍ :ِضً)١ْ٠و اٌٝ ٕٛه رؼجو ػٓ وٍّبد  *4 27

    .ِٖٛهحِزٍٍََخ ِؼب ِٓ لٖخ  أعياء 5 - ٠3ٚغ ِٓ  *5 28

    .ال ٠زغٕت إٌظو ِجبّوح اٌٝ ػ١ْٛ األعو٠ٓ *6 29

٠َّه ٠ل اٌْقٔ ٠ٚمٛكٖ اٌٝ :ِضً )٠َزقلَ األفو١٠ٓ وؤكاح ٌزٍج١خ ؽبعبرٗ ٚهغجبرٗ  *7 30

 (.ٟء اٌنٞ ٠و٠لٖاٌْ

   

    (.افزؼ اٌجبة –النف اٌىوح : ِضً )٠ٕفن اٌزؼ١ٍّبد اٌّٛعٙخ ا١ٌٗ  *8 31

    (األٌُ:ِضً )٠َزقلَ رؼج١واد ٚع١ٙٗ ِٕبٍجخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ؽبٌزٗ اٌؼ٠ٛٚخ  *9 32

    .ثطو٠مخ ِؼ١ٕٗ صبثزخ( ِىؼجبد-ألالَ-١ٍبهاد ٕغ١وٖ: ِضً) ٠ورت األ١ّبء 04 33

 –اٌزؾل٠ك فٟ األ١ّبء اٌالِؼخ :ِضً ) ت ٌٍّض١واد اٌجٖو٠خ ثطوق غ١و ٛج١ؼ١خ٠َزغ١ *11 34

 (.اغّبٗ اٌؼ١ٕ١ٓ

   

    .٠ٕغنة اٌٝ األٌؼبة اٌزٟ رٖله إٔٛاد ّٔط١ٗ *11 35

36 25 
 -٠مَٛ ثزل٠ٚو األ١ّبء ثْىً ّٔطٟ : ِضً) ٠َزقلَ األٌؼبة ثْىً غ١و ٚظ١فٟ

 .(اٌز٠ٍٛظ ثٍَه اٌٙبرف -رلٚه ػغالد ا١ٌَبهح

   

    .٠ٖؼت ػ١ٍٗ رؾ٠ًٛ أزجب٘ٗ ِٓ ّٟء ألفو *12 37

38 26 
    .ال ٠َزط١غ ثزور١ت ِغّٛػخ ٕٛه رؼجو ػٓ لٖخ ِزٍٍََخ

39 27 
    (.فٛاوٗ-فٚبه-وواد-ِىؼجبد:ِضً)٠فزمل اٌملهح ػٍٝ ر١ٕٖف ِغّٛػبد ِقزٍفخ

40 28 
ِوثغ  -ٕٛهح ٛفً رٕمٖٗ أٞ ػٚٛ: ِضً)٠فمل اٌملهح ػٍٝ اوّبي ٕٛهح ٔبلٖخ 

 (.ٛبٌٚخ ٠ٕمٖٙب هعً–٠ٕمٖٗ ٍٙغ 
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 حٓظـخرخص حىظ٘ٛو حىيفظٜ:حىزؼي حىؼخّٜ 

 
 

ً 

 أٗىٞش

ً 

 ّٖخثٞش
   حىٔي٘ك/ حىَٖخٍس   

 يفعل

يفعل إلى 
 حد ما

ّؼٌ 

 ٝفؼو

    .٠ٖله إٔٛاد اٌٝ اٌّزؾلس ػٕل ٍّبع اٍّٗ  1 1
    (.الصخ ػٍٝ األلً ص)أفواك اٌؼبئٍخ ػٕل ر١َّزُٙ   ٠َّٟ 2 2
    (.ػٍٝ األلً صالصخ )ؽ١ٛأبد ِؤٌٛفخ ػٕل ر١َّزُٙ  ٠َّٟ 3 3
    (.ّٟء ِٓ إٕٔبف ِقزٍفخ (  15 – 10) ػٍٝ األلً ِٓ  )ِؼظُ أٍّبء األ١ّبء  ٠ؼوف *1 4
ػٍٝ األلً أهثؼخ ِٓ ٍزخ ؽ١ٛأبد ِؤٌٛفخ رىْٛ ٕٛه أٚ )ٕٛه ؽ١ٛأبد (  4)  ث١ّ٠ٓ١ي  *2 5

 (.أٌؼبة

   

     .(ػٍٝ األلً غوفز١ٓ ) ٠ئّو اٌٝ اٌغوفخ اٌّطٍٛثخ  –ؼوف ػٍٝ غوف ِٕيٌٗ ٠ز 4 6
٠ىوه وٍّبد , ِمبٛغ ِٓ لٖخ ,أٚ ٠ؼجو ثب٠ّبءاد رؼجو ػٓ ا٘زّبِٗ : ِضً  –٠َزّغ اٌٝ لٖٔ  5 7

 .ٚفّٙٗ

   

 ػٍٝ أٔٙب رؼٕٟ أٔٗ غ١و ِٛعٛك أٚ( وال ) أٚ ( ال ) ٠فُٙ  –( ٍٍج١خ ) ِؼبهٙخ  أهاء٠ىْٛ   6 8

 .( ٘نٖ ١ٌَذ ٍِؼمخ  -أٚ  -٘نٖ ١ٌَذ ٌه  -, ٚاٌوف٘  -ال ٠ٛعل - :ِضً )ِقزفٟ 

   

    (.صالصخ أػٚبء ِٓ اٌغَُ األلً ػٍٝ) ٠زؼوف ػٍٝ أػٚبء ِٓ اٌغَُ 7 9
     (.اٌّوث١خ  :ِضً)أٚ أٞ اٍُ ٠ؼٕٟ ثٗ اٌْقٔ  –ِغ اٌز١١ّي " ِبِب " أٚ " كاكا " ٠مٛي  8 10
     .اما وبْ ّٙٓ ِفوكارٗ اٌزؼج١و٠خ " ِب ٘نا ؟ " هكا ػٍٝ  –ٓ ِؤٌٛف١ٓ ٌٗ ٠َّٟ ّٟء أٚ ١ّئ١ 9 11
     .اٍّٗ اٌؼبكٞ أٚ ِب ٠ْبثٗ مٌه  –٠َزقلَ اٍّٗ ١ْ١ٌو اٌٝ ٔفَٗ  10 12
     .أٔب , ٌٟ , ٍِىٟ: ِضً  –٠َزقلَ ّٙبئو اٌٍّى١خ  11 13
وج١و, : ِضً  )أْ ٠مٛي وٍّخ أٚ اصٕز١ٓ  ٠فُٙ ٠َٚزط١غ –٠َزقلَ اٌىٍّبد اٌزٟ رؼجو ػٓ األؽغبَ  12 14

  (.ٕغ١و , ٕغ١و علا  

   

ٚلل ال ٠ىْٛ ٔؾ٠ٛب ٕؾ١ؾب  , ٠ّىٓ أْ ٠ؾٛي " أٔب " ٠مٛي  –١ْ٠و اٌٝ ٔفَٗ َِزقلِب  اٌّٚبئو  *3 15

   (.أٔب أه٠ل ػ١ٖو: ً٘ رو٠ل ػ١ٖو ؟ ٠غ١ت : ػٕلِب ٠َؤي : ِضً  )ِٕظٛه اٌىالَ

   

    (.فٟ , فبهط , ػٍٝ , رؾذ , ثغبٔت : ِضً )١ٌٛٙؼ اٌّىبْ  –٠ٕطك ؽوف عو ٚاؽل  13 16
٠قوط إٔٛارب   ٠ٚؼًّ أٞ ٕٛد ١ٌؤفن كٚهٖ  –٠َزغ١ت ٌّئصواد اٌٖٛد أٚ اٌىالَ ثبٕلاه إٔٛاد  *4 17

 .ثْىً رٍمبئٟ ٌٍزؼج١و ػٓ ؽبعبرٗ

   

أٍّبء األ١ّبء اٌزٟ ٠وغجٙب ٠نوو   -٠ؼجو ٌفظ١ب  ػٓ هغجبرٗ ٚؽبعبرٗ أصٕبء عٍٍٛٗ ػٕل رٕبٚي اٌطؼبَ  14 18

ٔٛع أٚ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌطؼبَ , اٌْواة أٚ األٚأٟ اٌّوئ١خ ( + ال ) أوضو , فالٓ , رؾذ : ِضً )

 (.ٚاٌجؼ١لح ػٕٗ 

   

أؽ١بٔب  ٌزَبػلٖ فٟ ػ١ٍّخ رنوو اٌّؼٍِٛبد أٚ  –وٍّخ لبٌٙب أؽل أِبِٗ  أفو٠وكك آفو وٍّخ أٚ ٠وك  15 19

 .اٌزؼ١ٍّبد 

   

     .(ِبِب اؽ١ٍّٕٟ  -رؼٕٟ  -ِبِب  :ِضً ) –عّال ِٓ وٍّخ ٚاؽلح  ٠َزقلَ 16 20
ِضٍٟ أْ ٕ٘بن ٌؼجخ : ِضً  )٠زىٍُ ػٓ رغبهثٗ َِزقلِب  ثؼ٘ اٌىٍّبد غ١و اٌّفِٙٛخ ٚاٌىٍّبد  17 21

اٍٛجٟ ِٓ اٌطفً أْ ٠قجو ٚاٌل٠ٗ ثّب  _أيػٟ ػغٍخ ١ٍبهح أٚ اوَوٞ لٍُ  :ِضً _أىَود أصٕبء اٌٍؼت 

  (. ؽلس 

   

عٍّخ ِٓ وٍّز١ٓ أٚ صالس وٍّبد ١ٌزىٍُ ػٓ رغبهثٗ فٟ  –٠ؾىٟ ِب ؽلس ٌٗ َِزقلِب  عّال  ل١ٖوح  *5 22

ً ّهثّب ٠ىْٛ اٌزوو١ت اٌٍغٛٞ ٌٍغ. اٌّبٟٙ , ثبِىبٔٗ اٌجمبء ػٍٝ ٔفٌ اٌّٛٙٛع ٌلٚه٠ٓ أٚ أوضو 

 فبٛٝء 
 

   

بفخ وٍّبد , رؼ١ٍمبد , ٚرٛلغ ٠َبػل فٟ ٍوك لٖخ ِفٍٚخ ثبٙ –٠ْزون فٟ اٌمٖٔ ٚاٌؾىب٠بد  *6 23

 اٌـ ... أؽلاس 

   

    (.أثغٝ ػ١ٖو , ِغ اٌَالِخ : ِضً )٠مٍل ّٔٛمط أِبِٗ   –٠مٍل عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ وٍّز١ٓ  18 24
    (.٠ؤوً  اؽّلأكفغ ١ٍبهح , : ِضً  )١ٌٌ ِمٍلا   –٠َزقلَ عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ وٍّز١ٓ  19 25
    (.ِبِب رّْٜ ّؼو٘ب : ِضً  )ٍّبد و  صالس٠َزقلَ عّال  ِىٛٔخ ِٓ  20 26
    (. اّوةأٔب : ِضً  )لل ٠َزقلِٗ ػٍٝ ٔؾٛ غ١و ٕؾ١ؼ  –٠َزقلَ اٌفؼً اٌّبٟٙ  *7 27
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      .(ثبثبد -ثبثب ,ِبِبد -ِبِب:ِضً ) ؼغ١و ٕؾ١ لل ٠َزقلِٗ ػٍٝ  ٔؾٛ –٠َزقلَ ١ٕغ اٌغّغ  *8 28
     .( ألالَ -لٍُ : ِضً  )٠ٕظُ ٠َٕٚك ١ٕغ اٌغّغ ثبفواٛ  21 29
    .(ثبثب  -ثبثب :ِضً)ٍفع ِمبٛغ ٍبوٕخ ِزٍٖخ ز٠ 22 30
ِضً )إٔٛاد ل١ٖوح أٚ ٠ٍٛٛخ ٌٙب ٔغّبد ِقزٍفخ رجلٚ وبٌزؼغت  –٠قوط إٔٛاد ِمٍلا  ٕفخ اٌزؼغت  23 31

 (.اٌّوػ ٚاالٔل٘بُ : 

   

٠ؾوف أٚ ٠ؾنف ٔٙب٠خ  –٠ؾنف األٕٛاد اٌَبوٕخ فٟ ٔٙب٠خ اٌىٍّبد ٚثؼٚٙب فٟ ٔٙب٠خ اٌىٍّبد  *9 32

 (.ووح   -ٍو٠و,وٛ –ثبة,ه٠و -ثب: ِضً) ٚثؼ٘ اٌجلا٠بد اٌّزّٕٚخ األٕٛاد اٌَبوٕخ

   

     .ثىٍّز١ٓ أٚ صالس ٠غٕٟ آفو وٍّخ فٟ اٌَطو أٚ ٠مٍل اٌغيء اٌّزىوه –٠ؾبٚي أْ ٠غٕٟ األغبٟٔ ثىٍّبد  *11 33
    .ػٕلِب ٠طٍت ِٕٗ ٠مٛي اٍّٗ   24 34

    (.ٌجٓ ثَى٠ٛذ ؽٍٜٛ :ِضً)ثؼ٘ اٌطؼبَ اٌّؤٌٛف ػٕلِب ٠واٖ ٠َؤي ػٓ  25 35

    .)ثبثب هاػ:ِضً)٠وثٜ االٍُ ٚاٌفؼً فٟ ِمطغ ِٓ وٍّز١ٓ   26 36

    .٠َزؼًّ اٌىٍّخ اٌزٟ رؼٕٟ اؽز١بط اٌن٘بة اٌٝ اٌؾّبَ 27 37

    (.١ٍبهح ثبثب:ِضً )١ٌؼجو ػٓ اٌٍّى١خ ٠وثٜ وٍّز١ٓ  28 38

    .ٌٕ ػٕلِب ٠َؤي ٌٚل أٚ ثٕذ٠قجو ػٓ اٌغ 29 39

    .٠َزط١غ أْ ٠غل أػٍٝ ٚ أٍفً أ١ّبء ػٕل اٌطٍت 30 40

    .٠َزؼًّ وٍّبد أؿ, أفذ, عل, علح 31 41

    .رٕزّٟ اٌٝ فئخ ِؼ١ٕخ ٠َّٟ اٌٖٛهح اٌزٟ ال 32 42

    .ٚاٌموة ٚاالرغبٖ ٚفٛق ٠ٖف اٌّٛلغ أٚ اٌؾووخ ِٓ ٔبؽ١خ اٌجؼل 33 43

    (. غوفخ افٛرٗ –غوفخ ٚاٌل٠ٗ :ِضً)ػٕل اٌلفٛي اٌٝ غوف األفو١٠ٓ ٠َزؤمْ  34 44

    (.٠ٕبَ-٠ْوة-٠ؤوً:ِضً) ٠َزط١غ ر١َّخ األفؼبي اٌزٟ ٠وا٘ب فٟ ٕٛه 35 45

كٚه أَ روػٝ  -كٚه ٛج١ت ٠ىْف ػٍٝ ِو٠٘:ِضً )٠مٍل أكٚاه األفو١٠ٓ أصٕبء اٌٍؼت  36 46

 (.أٛفبٌٙب

   

ٕٛهح  -ٕٛهح رّضً ا١ًٌٍ:ِضً )ث١ٓ ِغّٛػخ ٕٛه رملَ ا١ٌٗ ١ّ٠ي أٚعٗ االفزالف  *11 47

 (.رّضً إٌٙبه

   

    (.ٕٛهح لطخ-تٕٛهح وٍ:ِضً)١ّ٠ي أٚعٗ إٌْبثخ ث١ٓ ِغّٛػخ ٕٛه رملَ ا١ٌٗ  *12 48

    .٠زنوو هلُ ر١ٍفْٛ ِٕيٌٗ  أٚ ػٕٛاْ ِٕيٌٗ 37 49

    .اٌز١ٍفي٠ْٛالٔبد زنوو األِبوٓ أٚ األ١ّبء أٚ األغبٟٔ ٚاإل٠مبػبد ٚاػ٠ 38 50

 (*هلُ اٌفموح )فموح ٟٚ٘ رؼجو ػٓ  24= اٌفمواد اٌّؾنٚفخ فٟ اٌّم١بً
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 (4ٍِؾك )

 تحسين ا نتباه ا نتقائس اس توظيال عمى القائم اصلكترونس المعراس قائمة بنسماء السادة محكمس البرنامج
 التوحد أطفال لدى التواصل استجابات

 ظٞفشحى٘ اٌسـ ً

 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ أستاذ  أحمد عثماف صالن طنطاو  أ.د.   4
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـأستاذ   فحمدي لاكر محمود عبد الرحمأ.د.   2
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـأستاذ   يالصٍح الديف حسيف دمحم اللر أ.د.   5
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـأستاذ   أحمد تبراويـ حسانيف بعبد الرقيأ.د.   0
 أسيوط جامعة - التربية كميةبتربوي ال نفسال عمـ أستاذ  عماد أحمد حسف عمى عيسىد. أ.  7
 عيف لمس جامعة - االطفولة لمدراسات العمي معىدبأستاذ عمـ النفس   المجيد فايزة يوسػال عبدأ.د.   6
 جامعة عيف لمس – اآلدابووكي  كمية  أستاذ عمـ النفس  فتحى مصطفى اللرقاو  أ.د.   5
 عيف لمس جامعة - الطفولة لمدراسات العميا معىدب أستاذ عمـ النفس  فػءادة دمحم عمى وديةأ.د.   8
 جامعة طنطػػػأ –ية كمية التربب أستاذ الصحة النفسية  الطيب عبدا لظاورمحمػػد أ.د.   4

 طنطػػػأ جامعة –كمية التربيةب المساعد التربوي النفس  ـأستاذ عم  د اللوي ىػأبو زيد سعيأ.ـ.د.   44
 أسيوط جامعة - التربية كميةب المساعد تربوي ال نفسال عمـأستاذ   منتصر صٍح عمر سميمافأ.ـ.د.   44
 أسيوط جامعة - التربية كميةب المساعد تربوي ال نفسال عمـأستاذ   نور الىد  عمر دمحم عبد الرحمفأ.ـ.د.   42
 أسيوط جامعة - التربية كميةب المساعد تدريسال وطرؽ  المناوج مدرس  أسامه محمود دمحم دمحمد.   45
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  رجب أحمد عمى بنوبىد.   40
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  سميرن دمحم احمد حسيفد.   47
 أسيوط جامعة - التربية كميةب المساعد تربوي ال نفسال عمـمدرس   وريد  دلعباف سيد أبو زيد.   46
 الوادي جنوب جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـمدرس   الوواب د. محمود صفوت عبد  45
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  محمود دمحم تماـ عامرد.   48
 أسيوط جامعة - التربية كميةب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  الحديبي بعبد التوا فمصطفى عبد المحسد.   44
 أسيوط جامعة - لتربيةا كميةبتدريس ال وطرؽ  المناوج مدرس  د. منصور عبد الفتاح أحمد دمحم  24
 أسيوط جامعة - التربية كميةالمساعد ب تربوي ال نفسال عمـ مدرس  عمى صٍح عبد المحسف حسفد.   24
 جامعة عيف لمس –كمية التربية ب بوي التر مدرس عمـ النفس   دمحم أحمد ويبهد.   22
 أسيوط جامعة - التربية كميةالمساعد ب تربوي ال نفسال عمـمدرس   دمحم عبد العظيـ أحمد سيدد.   25
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ـــــــــــوي   محت
ــــــــامج  البرن
المعراـــــــــس 
 ا لكترونس

جمسات 
ا سبوع 
 لمبرنامج 

ايرس موضوعا جمسات البرنامج المعراس ا لكترونس القائم  اَش
عمى توظيال ا نتباه ا نتقائس اس تحسين استجابات التواصل 

  طفال التوحد

 الصفحة

 063 السٍـ والتحية(-تعارؼاٌست باؿ العاـ ) ال 3  2  1 1جمسة 1
 067 ال بمياٌختبار  2جمسة

 4جمسة 076 التعرؼ عمى النوع والسموكيات الصادرة مف اـصوات 2  1 3جمسة 2
 6جمسة 080 التعرؼ عمى أجزا  الجسـال صفات ك  منىا. 2  1 5جمسة 3
ٍي منىا. 2  1 7جمسة 4  8جمسة 085 التعرؼ عمى أنواع المٍبسال ومميزات ك
 11جمسة 092 التعرؼ عمى أنواع اـطعمة. 2  1 9جمسة 5
6 
 

 12جمسة 095 الفاكىة--التعرؼ عمى الخمروات 4  3  2  1 11جمسة
 14جمسة 020 التعرؼ عمى أثاث المنزؿ 2  1 13جمسة 7
 16جمسة 026 التعرؼ عمى أجىزة المنزؿ 3  2  1 15جمسة 8
 18جمسة 000 التعرؼ عمى أدوات المطبة 2  1 17ةجمس 9
 21جمسة 005 التعرؼ عمى اـدوات العامة 3  2  1 19جمسة 11
 22جمسة 000 والنبتاتالتعرؼ عمى الطيور  2  1 21جمسة 11
 24جمسة 005 التعرؼ عمى الحيواناتال اـصوات الصادرة عف الحيوانات. 4  3  2  1 23جمسة 12
 26جمسة 034 والن ود ومعرفة المفرد والجم -وعد اـليا  التعرؼ عمى اٌعداد 5  4  3  2  1 25جمسة 13
14 
 

عمى وسام  المواصٍت وصال وسام  المواصٍتال التعرؼ  2  1 27جمسة
 28جمسة 040 أصوات وسام  المواصٍت.

  6  5  4  3  2  1 29جمسة 15
7  8  9 
 

 31جمسة 048 لبعدياٌختبار ا
  6  5  4  3  2  1 31جمسة 16

7  8  9  11  11  
12  13  14 

 اٌختبار البعدي
 32جمسة 

تع يب عمى الجمسات مف خٍؿ صور فوتو رافية لىطفاؿ التوحد أثنا  أدا  بعض   
 استجابات التواص .

 ( البرنامج المعرفي اٌلكترونيCDواسطوانة )
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جمسات 
 سبوعا 

برنامج اصرشادي لمعممس وأولياء أمور الطفل التوحدي من ايرس موضوعا جمسات ال
 خَل تطبيق البرنامج المعراس ا لكترونس

 الصفحة

جلسة  4
4 

 046 التعارؼ والتعريال أفراد الجمعية.

جلسة  4
2 

 047 التعارؼ والتعريال أفراد الجمعية وأوليا  أمور الطف  ألتوحدي.

جلسة  5,  2
5 

 048 .نظرة عامة عف امطراب التوحد

 

 

مفىػػوـ امػػطرابات التواصػػ ال والتػػي تلػػم  امػػطرابات )المتػػةال الكػػٍـ(ال وأسػػباب اٌمػػطراباتال مفىػػوـ 
طريقـــة نطـــق النطػػػاال ملػػػاك  النطػػػاال أنػػػوع عيػػػوب النطػػػاال أسػػػباب ملػػػاك  النطػػػاال كيفيػػػة المسػػػاعدةال 

ة والمتويػةال برنػامج العػٍج اللػام  لمنطػا الكلػال المبكػر عػف اٌمػطرابات الكٍميػ الحروف ا بجدية 
والمتةال واٌعتبارات العامة في التواصػ  والتػدريب عمػى النطػاال ونلػاطات وألعػاب لمتػدخ  المبكػر لػذوي 

ٍي مػػػػػف معممػػػػي التخاطػػػػب وأوليػػػػػا  اومػػػػور الطفػػػػػ  لمتخاطػػػػػب.-اٌحتياجػػػػات الخاصػػػػة وتوزي  اـدوار لكػػػػ
 التوحدي.

 

جلسة  0
0 

 049 ف أساليب التعام  م  الط

جلسة  0
7 

تباع التعميمات ) الطمب واٌمتثاؿ(.  052 تصدار اـوامر وا 

7  :
40 

جلسة 
6 

 050 ال مف خٍؿ البرنامج المعرفي اٌلكترونياٌنتبان اٌنت اميتنمية مىارة 

47 
جلسة 

5 

تنمية مىارة التركيز مف خٍؿ تمييز المتلابىاتال مف خٍؿ البرنامج المعرفي 
 اٌلكتروني

050 

46 
جلسة 

8 

النظاـ مف خٍؿ التلبيؾ ونموذج تلية اٌتصاؿ بيف المرس  والمست ب  
 .والرسالة
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مفىػػػػـو اٌتصػػػػاؿ التربػػػػويال وأوػػػػداؼ اٌتصػػػػاؿ و وظامفػػػػهال و خصػػػػامص عمميػػػػة 
اٌتصػػػاؿال وأنمػػػاط اٌتصػػػاؿال بالنسػػػبة لػػػػ المرسػػػ )أوليا  أمػػػور الطفػػػ  التوحػػػديال 

لتوحػػػػػػدي(ال الرسػػػػػػالة)البرنامج المعرفػػػػػػي معممػػػػػػي التخاطػػػػػػب(ال المسػػػػػػت ب )الطف  ا
ايلكتروني(ال الوسيمة)قناة اٌتصاؿ بيف التمميػذ والمعمػـ ايلكترونػيال قنػاة اتصػاؿ 
بػػػيف الطفػػػ  ألتوحػػػدي والمعمػػػـ(ال والمجػػػاؿ أو بيمػػػة اٌتصػػػاؿال والتتذيػػػة الراجعػػػةال 

 ومعوقات اٌتصاؿ في حجرة الدراسة.

 

 

 

باع  وعال ة اإلدااس واالنتباع واإلدراك  مر وت االنتباع  ومشاال مو منواع االنت
وماونات مو مرادل االنتباع  وو ضاف  االنتبضاع  وتيضني  االنتبضاع  وخيضاف  
االنتباع   االنتباع والتلقافية مو الخبرة  العوامل الخارجيضة والداخليضة المضة رة فضي 

العنايضر   االنتباع  ومدددات االنتباع  واالنتباع والتعلت  واالنتباع والتعر  علضى
 ونماذج الرلترة مو االنتباع االنتقافي.

 

 

 

بلػػػرح مػػػوجز عػػػف جمسػػػات البرنػػػامج المعرفػػػي ايلكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى توظيػػػال 
 اٌنتبان اٌنت امي )الرسالة( لد  أطفاؿ التوحد)عينة الدراسة/المست ب (ال
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 ".: " التعارف والتعريالموضوع الجمسة
 ( دقي ة. 32 - 02)  وقت الجمسة:
 الجمسةاليدف من 
 التعارؼ بيف الباحث والمعمميفال وخما جو مف اـلفة والحب والث ة المتبادلة بينىما. -1

تعطا  فكرة موجزن عف البرنامج والىدؼ منه والفوامد التي ستعود عمى اـطفاؿ  -2
 وعميىـ منه.

 تعريال المعمميف بالمبادا العامة يدارة الفص . -3

 اعيد الجمسات التالية. اٌتفاؽ عمى خطة سير العم  واٌتفاؽ عمى مو  -4
 التتذية الراجعة  –المناقلة والحوار  -المحامرة الفنيات المستخدمة: 

 اصجراءات
يبػدأ الباحػث الجمسػة ب ل ػا  التحيػة عمػى المعممػيف والترحيػب بىػـ ويلػكر لىػـ حمػور : المقدمة -أ

ه تليػه وذلػؾ لخمػا الجمسةال ثـ ي ـو بت ديـ نفسه تليىـ ثـ يطمػب مػف كػ  معمػـ أف ي ػـو بتعريػال نفسػ
 جو مف اـلفة والث ة المتبادلة.

 المحتوى  -ب
 ( ي دـ الباحث فكرة موجزن عف البرنامج ومممونه والفوامد التي ستعود عميىـ مف وذا البرنامج.0)
( ي ػػـو الباحػػث بت ػػديـ عػػرض مػػوجز لممعممػػيف عػػف طبيعػػة امػػطراب التوحػػد والػػذي يعػػد بمثابػػة 0)

 الباحث اآلثار الناتجة عف وذا اٌمطراب.  حالة مرميةال كما يبيف لىـ 
( ي ػػـو الباحػػث بت ػػديـ عػػرض مػػوجز لممعممػػيف عػػف المبػػادا العامػػة يدارة  رفػػة الصػػالال ويبػػيف 3)

لىـ في وذا الجز  مف الجمسة أف ما ي ـو به المعمـ داخ   رفػة الصػال مػف أعمػاؿ لفظيػة أو 
عم  عمى تح يا اـوداؼال والتػي تحػدث عممية مف لأنىا أف تخما مناخاي تربوياي مٍمماي مما ي

تتييػػر نحػػو اـفمػػ  فػػي سػػموؾ اـطفػػاؿال كمػػا ي ػػـو الباحػػث بتعمػػيـ المعممػػيف أٌو أف اـطفػػاؿ 
يسيموف السموؾ ويظىروف عدـ اٌمتثاؿ بصفة عامة تما لمحصوؿ عمى تعزيزات ايجابية ال أو 

ه انتبػػان المعممػػيف تلػػى أف لتجنػػب المواقػػال التػػي تسػػبب لىػػـ الممػػ  وعػػدـ اٌرتيػػاح ال ويػػتـ توجيػػ
اـسموب الذي يتبعه المعمـ مف أكثػر العوامػ  قابميػة لمتتييػر وعندمػذ يػتمكف الباحػث مػف ت ػديـ 
رءيػػة عامػػة عػػف المبػػادا العامػػة يدارة الفصػػػ  كطري ػػة يعػػدادوـ لتتطيػػة ٌح ػػة لىسػػػاليب 

 .(Barkley, 1998, 503 – 505)السموكية الخاصةال ويناقلىـ فيىا ومف وذن المبادا ما يمي 
 

 

يجــب أن تكــون القواعــد والتعميمــات المعطــاة لاطفــال ذوي التوحــد واضــحة ومختصــرة وان تقــدم اــس )أ( 
 ك  حيان بشكل معمن ومرئسأغمب ا 

مػػف اـمػػور المػػرورية فػػي ايدارة المثمػػي لىطفػػاؿ ذوي امػػطراب التوحػػدال ذكػػر التوجيىػػات بومػػوح والطمػػب مػػف 
اتسػػػاع  –اـطفػػػاؿ تكراروػػػا بصػػػوت مرتفػػػ  وعػػػرض مجموعػػػات ال واعػػػد واـمػػػور المرتبطػػػة بىػػػا )تلػػػارات التوقػػػال 

 ( بصورة سامدة داخ   رفة الصال.العينيف وأساليب التذكير " توقال وانظر واستم  "
 .)ب(يجب تقديم المعززات والمكاائات والتغذية الراجعة لاطفال بصورة أكثر اورية وبصورة أكثر انتظاماً 

 )ج(يجب تقديم المعززات والمكاائات والتغذية الراجعة لاطفال بصورة أكثر تكرارية:
مع ا طفال اس أغمب ا حيـان ذات حجـم أكبـر  )د( يجب أن تكون المعززات والتغذية الراجعة المستخدمة

 أو قوة أكبر.
)ىـ( يجب تقديم التعزيـزات والمكاائـات المناسـبة اـس أغمـب ا حيـان لتعزيـز السـموك المتوااـق قبـل توقيـع 

 العقاب:
 ا وذا يعنى أف الع اب يجب أف يظ  في حالة مف التوازف النسبي م  المكافمات و تٌ فمف يكوف مف المحتم  أف يح

ٌي ال واسػتخدامه لمػدة أسػبوع تلػى أسػبوعيف قبػ  توقيػ  الع ػاب حتػى يح ػا  النجاحال ولذلؾ ف نه مف المروري أف يػتـ ت ػديـ التعزيػز أو
الع ػػاب الػػذي تسػػتخدمه ب مػػة أقصػػى فاعميػػة لػػه ال فمػػف يتحسػػف اـطفػػاؿ فػػي أ مػػب اـحيػػاف مػػ  اسػػتخداـ تكمفػػة اٌسػػتجابة ) أسػػموب 

م  التعزيػز بسػػبب السػػموؾ  يػػر المتوافػػا ( أو زمػػف التوقػال عػػف اـنلػػطة المر وبػػة ) أسػػموب ع ػػابي ع ػابي  يتمػػمف ف ػػد أحػػد وسػػا
يتمػمف التراجػػ  أو التوقػػال عػػف ت ػػديـ التعزيػػز اٌيجػػابي عمػػى أسػاس السػػموؾ  يػػر المتوافػػا ( لػػديىـ تذا كانػػت نسػػبة تتاحػػة التعزيػػز 

ميػػة لىطفػػاؿ ذوي امػػطراب التوحػػد يجػػب أف يكػػوف عمػػى أسػػاس منخفمػػة داخػػ  حجػػرة الدراسػػة ال ولػػذلؾ فػػ ف ترتيػػب اـحػػداث اليو 
 اييجابيات قب  السمبيات .

 )و( يجب تغيير تمك المعززات أو المكاائات المستخدمة مع ىؤ ء ا طفال بصورة أكثر تكرارية: 
مى امتداد الوقت ال ولذلؾ يجػب وذا يعنى أف عوام  / أساليب التعزيز تف د قيمتىا بصورة أكثر سرعة م ارنة باـطفاؿ العادييف ع  

ٍي ك  أسبوعيف تلى ثٍثة أسػابي ( لٍحتفػاظ بال ػدرة أو الفاعميػة لمبرنػامج  أف تتتير قوامـ المكافمات داخ  الفصوؿ مف لف ـخػر )مث
مج بمجرد تنحيىا في تح يا الدافعية نحو تحفيز السموؾ المتوافا لد  الطف  ال ويمكف تعادة مث  وذن المكافمات فيما بعد تلى البرنا

 جانباي لفترة مف الوقت ال و الباي ينتج عف ذلؾ تحسف ظاوراي في قيمة أساليب التعزيز مف خٍؿ عدـ وجودوا أو عدـ تتاحتىا . 

 ( يتي  الباحث لممعممين الفرصة لطرح أية تساؤ ت واصجابة عنيا من قبل الباحث  ومناقشتيم اييا. 4)
 الممخص  -ج
جمسة بلكر المعمميف والثنػا  عمػيىـ وحػثىـ عمػى مػرورة اٌلتػزاـ وحمػور جميػ  جمسػات البرنػامج ( ينىى الباحث ال0)

 م  اـطفاؿ مما يساعد ذلؾ عمى التخمص مف وذن اآلثار المارة.
 ( حث المعمميف عمى أف يمعوا في اعتباروـ مث  وذن المبادا.0)
 الجمسات ال ادمة مف البرنامج.( اٌتفاؽ عمى اـعراض التي سوؼ يتـ العم  عمى خفمىا في 3)

                                                 

( ) طلض اَٗحف   , أكَي كٔخً دمحم/ ٌٕح حىزَّخٍؾ ىيٍحٓش قخً رٔ حىزخكغ 

                                                    ٝخَٓ ػزي هللا كفْٜ كِٔ/ ٍلَ٘ى دمحم ٗزٞذ كِٔ، ٗحىيمظٍ٘ / ح١ٓظخً حىيمظٍ٘ 

 ( 1اجللسة ) 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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 ()قخثٜٜ ٗأٗىٞخء أٍٍ٘ أ١فخه حىظ٘كي ىظلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو   ٍِ ه٦ه ططزٞق حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ حىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظؿئخص طَٖٞيٝش ىَؼيَ ح٥ٓز٘ع

 
 

 

 

 عٍَبد
 االٍجٛع
 االٚي

 

ا١ٌَٛ 

 اٌضبٟٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع الجمسة: " التعارف والتعريال ".
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 اليدف من الجمسة   
أف يتعػػػرؼ أفػػػراد المجموعػػػة مػػػف المعممػػػيف وأوليػػػا  اـمػػػور عمػػػى الباحػػػث وعمػػػى  -1

 بعمىـ البعض. 
أفراد المجموعة تقامة عٍقة تنسانية طيبة مبنية عمى الث ة المتبادلة بيف الباحث و  -2

 مف ناحيةال وبيف أفراد المجموعة بعمىـ البعض مف ناحية أخر .
تعرؼ أوـ ما يحبه وير به اـطفػاؿ؛ وذلػؾ لتحديػد أنػواع المعػززات المناسػبة لكػ   -3

 طف .

تعطا  فكرة ـفراد المجموعة عف البرنػامج التػدريبي وأوميتػه والىػدؼ منػه والفوامػد  -4
 مج.التي ستعود عميىـ مف وذا البرنا

 تحفيز وتلجي  أفراد المجموعة عمى التفاع  البنا  خٍؿ جمسات البرنامج. -5

 اٌتفاؽ عمى خطة سير العم  وتحديد الجدوؿ الزمني لمراح  التدريب. -6

 المناقلة والحوار.الفنيات المستخدمة: 
 

 

 اإلجراءات

 المقدمة  -أ
ب بىػػػـ ويلػػػكر لىػػػـ يبػػػدأ الباحػػػث الجمسػػػة ب ل ػػػا  التحيػػػة عمػػػى أفػػػراد المجموعػػػة والترحيػػػ 

حمػػور الجمسػػة ال ثػػـ ي ػػـو الباحػػث بت ػػديـ نفسػػه تلػػيىـ ال وأنػػه ي ػػـو بعمػػ  برنػػامج لكػػ  مػػف أطفػػاؿ 
التوحد الذيف يعانوف مف ن ص في استجابات التواص  ولمعمميىـ وأوليا  أمػوروـال وأنػه يريػد ايفػادة 

تػين لىػـ فرصػة تعػرؼ مف لرامىـ وتوجيىاتىـ في ذلؾ الموموع في تطار عدد مف الجمسات ال ثػـ ي
بعمىـ البعض ؛ وذلؾ لخما جو مف اـلفة والحب والث ة المتبادلة بينىما وبيف الباحث م  تظىار 

 عٍمات اٌوتماـ بىـ مف جانب الباحث.
 

 

 

 

 ة لك  مف المعمـ وأفراد المجموعة.عمى ميعاد الجمسة التالي( اٌتفاؽ 4)
 
 المحتوى  -ب
يلرح الباحث ـفراد المجموعة مفىـو البرنامج التدريبي م  التركيز لىـ عمػى فكػرة البرنػامج وممػمونه  (1)

تػدريب عمػى مجموعػة النلػاطات والمىػارات واآلثار النفسية التي يمكف أف تترتػب عمػى اٌلػتراؾ فػي ال
 التي ي دمىا البرنامج.

( لمعرفػة البينػات 0حظة عف أطفالىـ التوحػدييف )ممحػا( تطبا الباحث عمى أفراد المجموعة استمارة م0ٍ)
 (. 3فاؿ التوحد)ممحااـولية. وم ياس استجابات التواص  لد  أط

الم ػا ات التاليػػة والمٍممػة لىػـ لتىيمػػة جػو ترلػادي يتمتػػ  ( يػتـ اٌتفػاؽ مػػ  أفػراد المجموعػة عمػػى مواعيػد 3)
 بالراحة واـمف والث ة . 

( يتـ اٌتفاؽ م  أفراد المجموعة عمى مجموعة ال واعد والخطوط الرميسة التي يجب عميىـ تتباعىا داخ  4)
 الجمسات والتي تتمث  في الن اط التاليةك
 ) أ ( اٌلتزاـ وحمور جمي  جمسات البرنامج.
 )ب( الملاركة في ك  اـنلطة التي ت دـ لىـ.

 )ج( تبدا  الرأي والمناقلة والحوار بحرية م  احتراـ رأ  التير.
 ) د( التعاوف فيما بينىماال م  تومين أف لك  فرد مف أفراد المجموعة دور  

مػرورة ال يػاـ )وػ( مرورة تطبيا ما يتعممونه في الجمسػات عمميػاي مػ  اـطفػاؿ داخػ  اـسػرة والمدرسػة مػ  
 بعم  الواجب المنزلي الذي سيكمفوف به.

 الممخص -ج  
(ال وم يػػاس اسػػتجابات 0مٍحظػػة عػػف الطفػػ  ألتوحػػدي)ممحا ( يعطػػى الباحػػث ـفػػراد المجموعػػػة اسػػتمارة0)

(الويطمػػػػب مػػػػنىـ تحديػػػػد مػػػػد   لػػػػدة وتكراريػػػػة حػػػػدوث تمػػػػؾ 3محاالتواصػػػػ  لػػػػد  الطفػػػػ  ألتوحػػػػدي)م
لتػػػي يجػػػب تتباعىػػػا تجػػان وػػػذا السػػػموؾ مػػػمف البرنػػػامج وذلػػػؾ كواجػػػب السػػموكيات لتحديػػػد ايجػػػرا ات ا

 منزلي. 
( ينىى الباحث الجمسة بلكر أفراد المجموعة والثنا  عميىـ وحثىـ عمػى مػرورة اٌلتػزاـ وحمػور جميػ  0)

جمسات البرنامج والتنبيه عميىـ بأنه عمػ  تطػوعي مػف اجػ  أطفػالىـال  ويومػن لىػـ الباحػث أف نجػاح 
 التزامىـ وحموروـ جمي  الجمسات قال عمى تعاونىـ معاي ؛ لتحسيف سموؾ أطفالىـ وعمى البرنامج يتو 

 .( اٌتفاؽ عمى ميعاد الجمسة التالية وتحديد معالـ ما سوؼ يحدث فيىا3)

 ( 2اجللسة ) 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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 ()قخثٜٜ ٗأٗىٞخء أٍٍ٘ أ١فخه حىظ٘كي ىظلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو   ٍِ ه٦ه ططزٞق حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ حىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظؿئخص طَٖٞيٝش ىَؼيَ ح٥ٓز٘ع

 

 

 

 
 عٍَبد

 الٍجٛعا
 االٚي

 

ا١ٌَٛ 

 اٌضبٟٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع الجمسة: نظرة عامة عن اضطراب التوحد.
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 
 اليدف من الجمسة   

المجموعػػػػة مػػػػف المعممػػػػيف وأوليػػػػا  اـمػػػػور بمعمومػػػػات عػػػػف تزويػػػػد أفػػػػراد  -1
 امطراب التوحدال امطرابات التواص 

 توعية أفراد المجموعة بحالة الطف  الذي يعاني مف امطراب التوحد. -2

   
 -التتذيػػػة الراجعػػػة  –المناقلػػػة والحػػػوار  -المحامػػػرة  الفنيـــات المســـتخدمة:

 الواجب المنزلي.
 

 اإلجراءات

 المقدمة  -أ
الباحػػث الجمسػػة ب ل ػػا  التحيػػة عمػػى أفػػراد المجموعػػة والترحيػػب بىػػـ ويلػػكر لىػػـ يبػػدأ 

 حموروـ والتزامىـ بميعاد الجمسة التي تـ اٌتفاؽ عميىا في الجمسة الساب ة. 
 المحتوى   -ب
( ت ػػدـ الباحػػث ـفػػراد المجموعػػة نظػػرة عامػػة عػػف امػػطراب التوحػػد تلػػتم  وػػذن النظػػرة 0)

 عمى الن اط التاليةك 

 ( مفىـو امطراب التوحد.  ) أ
 )ب( اـعراض اـساسية التي تميز امطراب التوحد.

 )ج( كيال نتعرؼ عمى امطراب التوحدغ " المعايير التلخيصية لىذا اٌمطراب " .
 ) د ( أسباب امطراب التوحد.

 ) و ( عٍج اٌمطراب. 
يف اسػػػتجابات يبػػػيف الباحػػػث ـفػػػراد المجموعػػػة تنػػػه قػػػاـ بومػػػ  برنػػػامج عٍجػػػي لتحسػػػ      

التواصػػ ال وي ػػـو الباحػػث ب رلػػاد أفػػراد المجموعػػة حتػػى تكػػوف البيمػػة المنزليػػة مىيػػأة لتعػػدي  
سػػػموؾ الطفػػػ  التوحػػػدي ال ويومػػػن لىػػػـ انػػػه سػػػيتـ تػػػدريبىـ عمػػػى بعػػػض المىػػػارات خػػػٍؿ 

ٍي مف معممي التخاطب وأوليا  اـمور.  الم ا ات التالية. م  توزي  اـدوار لك

 

 

 

 

 

 

 
(يعػػػػرض الباحػػػػث وػػػػذن المعمومػػػػات بلػػػػك  مػػػػوجز ومبسػػػػف ب ػػػػدر ايمكػػػػاف بحيػػػػث يتػػػػين ـفػػػػراد 0)

عمى الن اط الرميسة التي بحاجة تلى تح ي ىاال ويجيػب الباحػث صورة أكبر المجموعة التركيز ب
ت أفراد المجموعةال  عمى تساٌء

  
(ي ػػػػػـو الباحػػػػػث بلػػػػػرح مػػػػػوجز عػػػػػف أمػػػػػطرابات التواصػػػػػ ال والتػػػػػي تلػػػػػم  أمػػػػػطرابات )المتػػػػػةال 0)

الكٍـ(الوأسػباب اٌمػػطراباتال ولػرح مفىػػـو النطػاال ملػػاك  النطػاال ثػػـ لػرح عيػػوب النطػػاال 
تال مػػػا وػػػي أسػػػباب ملػػػاك  النطػػػاال الٍزمػػػة" وأنػػػواع عيػػػوب النطػػػاال  ثػػػـ ايجابػػػة عمػػػى تسػػػاٌء

الكٍمية تعتبر مػف ملػاك  النطػاال وػ  اـذف أو ملػاك  اـذف فػي الصػتر تػءثر عمػي تػأخر 
النطػا والكػػٍـال وػ  الطفػػ  يسػتطي  التتمػػب عمػى الملػػكمة الوظيفيػة لمنطػػاال وػ  الطفػػ  يػػتعمـ 

لنطػػا ومخػػارج الحػػروؼ صػػحيحةال وػػ  مػػف  اـصػػوات فػػي وقػػت واحػػدال كيفيػػة مسػػاعدة الطفػػ 
 طريقة نطق الحروف ا بجدية  لديىـ ملكمة في النطا نستطي  مساعدتىـال كيفية المساعدةال

الكلػػال المبكػػر عػػف اٌمػػطرابات الكٍميػػة والمتويػػةال وفيمػػا يمػػي قاممػػة بػػأوـ المءلػػرات عمػػىال 
ال واٌعتبػػارات التوحػػد فػػاؿاٌمػػطرابات الكٍميػػة والمتويػػةال العػػٍج اللػػام  لمنطػػا و المتػػة ـط

العامػػػػػة فػػػػػي التواصػػػػػ  و التػػػػػدريب عمػػػػػى النطػػػػػاال ونلػػػػػاطات وألعػػػػػاب لمتػػػػػدخ  المبكػػػػػر لػػػػػذوي 
 ..لمتخاطب-اٌحتياجات الخاصة

 التوحد.( ي ـو الباحث بلرح موجز عف أمطرابات 0) .
 

 
 
 الواجب المنزلس  –الممخص  -ج
 ( ي ـو الباحث بتمخيص ما تـ في وذن الجمسة.0)
 اؽ عمى ميعاد الجمسة التالية وتحديد معالـ ما سوؼ يحدث فيىا . (اٌتف0)

( ينىى الباحث الجمسة بلكر أفراد المجموعة والثنا  عميىـ وحثىـ عمى مرورة 3)
 اٌلتزاـ وحمور جمي  جمسات البرنامج

 

 

 

 ( 3اجللسة ) 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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 ()قخثٜٜ ٗأٗىٞخء أٍٍ٘ أ١فخه حىظ٘كي ىظلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو   ٍِ ه٦ه ططزٞق حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ حىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظؿئخص طَٖٞيٝش ىَؼيَ ح٥ٓز٘ع

 

 

 

 

 
 عٍَبد
 االٍجٛع
 االٚي

 

ا١ٌَٛ 

 اٌضبٟٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اليب التعامل مع الطفل.موضوع الجمسة: أس

 

 ( دقي ة. 32 – 02)وقت الجمسة:
 

 اليدف من الجمسة :  
تعريػػػال أفػػػراد المجموعػػػة بكيفيػػػة التعامػػػ  مػػػ  الطفػػػ  الممػػػطرب سػػػوا  داخػػػ   -0

الجمعيػػة أو داخػػ  المنػػزؿ مػػف خػػٍؿ اسػػتخداـ أسػػاليب تعػػدي  السػػموؾ بىػػدؼ 
 .زيادة السموكيات المر وبة وخفض السموكيات  ير المر وبة

 تعادة بنا  العٍقات اييجابية بيف الطف  والوالديف وبيف الطف  والمعمـ. -0
 

 الواجب المنزلي. -التتذية الراجعة  –المناقلة والحوار  -المحامرة الفنيات المستخدمة: 
 اإلجراءات

 المقدمة   -أ
ـ يبدأ الباحث الجمسة ب ل ا  التحية عمى أفراد المجموعة والترحيب بىـ ويلػكر لىػ 

حمػػػوروـ والتػػػزامىـ بميعػػػاد الجمسػػػة التػػػي تػػػـ اٌتفػػػاؽ عميىػػػا فػػػي الجمسػػػة السػػػاب ةال وت ػػػديـ 
 التتذية الراجعة الخاصة بالواجب المنزلي الخاص بالجمسة الساب ة.

  
 المحتوى   -
( يوجػػه الباحػػث انتبػػان أفػػراد المجموعػػة تلػػى أف عػػٍج اـعػػراض اـساسػػية ٌمػػطراب 0)

ٌنتبان والتواص  يءد  تلى عٍج اٌمطراب ال واف سػموؾ التوحد المتمثمة في ن ص ا
اينسػػػاف سػػػموؾ مػػػتعمـ فالطفػػػ  يػػػتعمـ السػػػموؾ السػػػوي ويػػػتعمـ السػػػموؾ  يػػػر السػػػوي ال 
وسػػػػموؾ الطفػػػػ  يمكػػػػف تعديمػػػػه واف تعػػػػدي  السػػػػموؾ يعمػػػػ  عمػػػػى الػػػػتخمص مػػػػف تمػػػػؾ 

 اـعراض . 
اصػػة بتحسػػيف وتعػػدي  ( مػػف ونػػا يػػتـ تحويػػ  انتبػػان أفػػراد المجموعػػة تلػػى اـسػػاليب الخ0)

السػػػموؾ بىػػػدؼ زيػػػادة السػػػموكيات المر وبػػػة مػػػف خػػػٍؿ اسػػػتخداـ مػػػا يعػػػرؼ بأسػػػاليب 
ايثابػػػةال وخفػػػض السػػػموكيات  يػػػر المر وبػػػة مػػػف خػػػٍؿ اسػػػتخداـ مػػػا يعػػػرؼ بأسػػػاليب 

 المعاقبة.
( يعػػػرض الباحػػػث عمػػػى أفػػػراد المجموعػػػة اـسػػػاليب الخاصػػػة بتعػػػدي  السػػػموؾ " أسػػػاليب 3)

 المعاقبة " بلك  موجز وذلؾ عمى النحو التاليك أساليب –ايثابة 
 

 
 

 ووى أساليب تستخدـ لزيادة السموكيات المر وبة ومنىاك)أ(أساليب اصثابة 
 وجب التعزيز الم -
فػػي وػػو مكافمػػة الطفػػ  بعػػد قيامػػه بالسػػموؾ الصػػحين الػػذي يتػػدرب عميػػه وقػػد يكػػوف التعزيػػز اييجػػابي أمػػا  * 

معنوية لفظية لمطف  وذلؾ بػاف تمتػدح طفمػؾ وتلػجعه عنػد أدامػه لمسػموؾ المر ػوب الجيػد بػاف  لك  معززات اجتماعية
اٌبتسػػػامة لطفمػػػؾ او لمػػػس لػػػعرن ويػػػدن او عناقػػػه ....... " او  يػػػر لفظيػػػة ك -أحسػػػنت  –لػػػاطر  –ت ػػػوؿ لػػػه " برافػػػو 

وت بيمه او التربيت عمى كتفػه ال ويجػب أف ترافػا المعػززات اٌجتماعيػة  يػر المفظيػة معػززات لفظيػة ٌف وػذا يزيػد مػف 
ٍي بعم  رام  في الوقت الذي تربت فيه عمى ظىرن . ٍي أف ت وؿ لمطف  ل د قمت فع  قوة المعزز اٌجتماعي فمث

كػأف ت ػدـ لطفمػؾ كػ  أنػواع الطعػاـ او اللػراب التػي  معػززات ماديػةوف التعزيز اييجابي في لػك  وقد يك * 
 يفممىا وكذلؾ اـليا  واـنلطة التي يحبىا كاـلعاب والذواب لمرحمة وال صص والرسـ..... و يروا.

تكػوف نجػـو او  ة بمعنػى أف تعطػى طفمػؾ رمػوز معينػة قػدمعززات رمزيوقد يأخذ التعزيز اييجابي لك   * 
ن اط او كوبونات أو أقراص بٍستيكية وذلؾ عند تأديته لمسموؾ الجيد عمى أف تستبدؿ وػذن الرمػوز فيمػا بعػد بمعػززات 

 أخر  " ودايا ال ن ود ال ..... " ووذا النوع مف التعزيز مفيد لىطفاؿ الذيف ٌ يستجيبوف لممدين.
 الية: يؤكد الباحث  اراد المجموعة عمى النقاط الت*  

يجب ت ديـ التعزيز مبالرة ع ب قياـ الطف  بالسموؾ المر وب فيه ـنه في حالة تأجي  التعزيز قػد ي ػـو الطفػ  بسػموؾ 
لخر  ير مر وب فيه وعندما يتـ التعزيز بعد ذلؾ فاف الطف  يعت د بأف وذا التعزيػز كػاف لمسػموؾ اـخيػر ممػا يلػجعه 

 ػػوب فيػػه مػػرة أخػػر  ممػػا يجعػػ  العػػٍج يػػأتي بنتػػامج عكسػػية . وتجنػػب عػػدـ عمػػى ال يػػاـ بتكػػرار وػػذا السػػموؾ  يػػر المر 
الوفا  بالوعد في ت ديـ التعزيز. والتنوع في أساليب التعزيز وتجنب تكرار أساليب التعزيػز " الطعػاـ ال اللػراب ال النجػـو 

تلػباع بالنسػبة لمطفػ  فيف ػد  ال الىدايا ال ...... " المستخدمة حتى ٌ تف د أوميتىا. ومػبف كميػة التعزيػز حتػى ٌ يلػك 
 المعزز أوميته. وأف تومن لمطف  سبب حصوله عمى التعزيز كأف ت وؿ له " وذن مكافمة عمى تعاونؾ م  اخوتؾ" 

وػػو أف ت ػػيـ سػػموؾ طفمػػؾ سػػوا  فػػي صػػورة لفظيػػة أو فػػي صػػورة مكتوبػػة يبػػراز ن ػػاط ال ػػوة ون ػػاط    التتذيػػة الراجعػػة -
ت انػػػه أو عػػػدـ تت انػػػه لخطػػػوات العمػػػ  المكمػػػال بػػػه ولػػػذلؾ فعميػػػؾ بتزويػػػد طفمػػػؾ المػػػعال فػػػي سػػػموكه ؛ ليعػػػرؼ مػػػد  ت

بمعمومػػات حػػوؿ أدامػػه كػػأف ت ػػوؿ لػػه مػػثٍ " أنػػى معجػػب بمػػا قمػػت بػػه " فػػي حالػػة اـدا  الجيػػد ال أمػػا فػػي حالػػة اـدا  
لػػ  فرصػػة المػػعيال فػػيمكف مدحػػه باعتبػػارن محاولػػة جيػػدة مػػ  تومػػين أخطامػػه الح ي يػػة ال واف تعطػػى طفمػػؾ الػػذي يف

 أخر  لتمثي  الدور لنفس الخطوات مرة أخر  بعد تم ى التتذية الراجعة التصحيحية . 
ووى أف يحدث تتير لىدا  نتيجة مٍحظة سموؾ ي ـو به لخص لخػر ال أي أف ت ػـو أنػت بػدور النمػوذج  النمذجة  -

مر وب أماـ طفمؾ كػي يٍحظػه ويعػرؼ " النمذجة المبالرة الحية " بمعنى أف تءد  اٌستجابة الصحيحة او السموؾ ال
كيفيػػة اـدا  السػػميـ عػػف طريػػا مٍحظتػػه لػػؾ مػػ  تثػػارة انتبػػان طفمػػؾ لمعمػػ  خطػػوة خطػػوة ثػػـ اطمػػب مػػف طفمػػؾ أف ي ػػـو 

 بتكرار اٌستجابة مف جديد عمى أف تكرر وذن الخطوات حتى يتمكف طفمؾ مف اـدا  السميـ لمسموؾ المر وب .
ولكػف مػػ  تلػراؾ طفمػػؾ فػي العمػػ  وحثػه عمػػى مسػاعدتؾ حتػػى نىايػة العمػػ  " عميػؾ ال يػػاـ بػنفس الخطػػوات  

 النمذجة بالملاركة " 
 الواجب المنزلس    –الممخص  -ج

وتحديػػد معػػالـ مػػا سػػوؼ يحػػدث فيىػػاال ٌتفػػاؽ عمػػى ميعػػاد الجمسػػة التاليػػة احػػث بتمخػػيص مػػا تػػـ فػػي وػػذن الجمسػػةال و ي ػػـو الب         
 . د المجموعة والثنا  عميىـ وحثىـ عمى مرورة اٌلتزاـ وحمور جمي  جمسات البرنامجينىى الباحث الجمسة بلكر أفراو 

 ( 4اجللسة ) 
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 موضوع الجمسة : إصدار ا وامر
 وِاتباع التعميمات ) الطمب وا متثال (          

 
 ( دقي ة. 32 – 02) وقت الجمسة:

 اليدف من الجمسة   
 تعميـ أفراد المجموعة أساليب أكثر فاعمية يصدار اـوامر. -1

مسػػاعدة الطفػػ  عمػػى أف يطيػػ  التعميمػػات ويػػءد  المىػػاـ  تعمػػيـ أفػػراد المجموعػػة كيفيػػة -2
 التي يكمال بىا " تنمية مىارة تتباع التعميمات " . 

 

 الواجب المنزلي . -التتذية الراجعة  –المناقلة والحوار  -المحامرة  الفنيات المستخدمة:
 اإلجراءات

 المقدمة   -أ
عػػػة والترحيػػػب بىػػػـ وتلػػػكر لىػػػـ يبػػػدأ الباحػػػث الجمسػػػة ب ل ػػػا  التحيػػػة عمػػػى أفػػػراد المجمو  

حمػػػوروـ والتػػػزامىـ بميعػػػاد الجمسػػػة التػػػي تػػػـ اٌتفػػػاؽ عميىػػػا فػػػي الجمسػػػة السػػػاب ةال وت ػػػديـ التتذيػػػة 
 الراجعة الخاصة بالواجب المنزلي الخاص بالجمسة الساب ة.

 المحتوى  -ب
أد   ( يبػػيف الباحػػػث ـفػػػراد المجموعػػػة ح ي ػػػة أف جميػػػ  أوامػػػروـ ليسػػػت متسػػػاوية فبعمػػػىا مثػػػ 0)

وأجبؾ لىا احتماؿ منخفض في حػث الطفػ  عمػى اٌمتثػاؿ بينمػا بعػض اـوامػر اـخػر  مثػ  
 مف فممؾ لت  التميفزيوف لىا احتماؿ أكبر في تح يا اٌمتثاؿ مف جانب الطف  

 إعطاء ا وامر بصورة أكثر ااعمية )أ(
تعطػػا  اـوامػػر يلػػرح الباحػػث ـفػػراد المجموعػػة الطري ػػة / الكيفيػػة التػػي يػػتـ مػػف خٍلىػػا  

وامػر ت صػػد تتباعىػا بصػػورة عميػػؾ أف تصػدر ف ػػف أ بصػورة أكثػػر فاعميػة وذلػػؾ عمػى النحػػو التػاليك
ٌ تعطى أوامر كثيرة جداي في وقت واحد. لك  العبارات وليس اـسممة. و  أف تأخذ اـوامر مستمرة.

مػف وجػود اتصػاؿ  تأكػد مػف أف الطفػ  منتبىػاي لػؾك تأكػدو  أف تكوف وذن اـوامر بسػيطة ومختصػرة.
وعميػػػػؾ أف تصػػػػدر اـوامػػػػر فػػػػي  يػػػػاب مػػػػؾ فحػػػػاوؿ أف تػػػػدير وجػػػػه طفمػػػػؾ تليػػػػؾ. بصػػػػري مػػػػ  طف

اجعػػ  طفمػػؾ يعيػػد تكػػرار اـمػػر لػػؾ مػػرة أخػػر  و  الملولػػات الخارجيػػة " التميفزيػػوف أو الكاسػػيت " 
 لتومين أي سو  فىـ قب  أف يستجيب الطف  وليست وناؾ حاجة لتكرارن م  ك  طمب . 

 

 

 نم لدى طفمك ميارة إتباع التعميمات وذلك عمى النحو التالس ب( 
 الا عمى طفمؾ ثٍثة أو أربعة تعميمات مترابطة وبسيطة كأف ت وؿ له ك -

 بالصابوف . * ا س  يدؾ            * افتن الصنبور " الحنفية " .

 جفال " نلال " يدؾ جيداي بالفوطة *            * أ ما الصنبور " الحنفية " . 
قػػدـ نموذجػػا مػػف اٌسػػتجابة المتوقعػػة لكػػ  واحػػدة مػػف التعميمػػات بػػأف ت ػػـو بتمثيػػ  مػػا تطمبػػه مػػف  -

 طفمؾ في ك  خطوة مف الخطوات الساب ة وذلؾ أماـ طفمؾ وي ـو وو بمٍحظتؾ.
 عادة تل ا  التعميمات التي أل يتىا عميه .اطمب مف طفمؾ ت  -
 قدـ لطفمؾ التعزيز المناسب عندما ينجن في تعادة تل ا  التعميمات .  -
 ا ىتمام با متثال من جانب طفمك )ج( 
عندما يطي  طفمؾ وذن التعميمات وينفذوا امنحه ن طة لك  خطػوة ينجزوػا بنجػاح مػ  ت ػديـ تتذيػة راجعػة  -

يفعمػػه ولػػيس ف ػػف أف تملػػى بعيػػداي بػػ  تظػػ  وتىػػتـ وتعمػػا بصػػورة تيجابيػػة عمػػى بلػػأف مػػد  جػػودة مػػا 
اٌمتثاؿ الذي أبدان طفمؾ كأف ت وؿ له " يعجبني عندما تنفذ ما اطمبه " ال " أنى معجب بما قمت بػه " 
ال " أنػا فخػػور بػػؾ " ال " مػػف الرامػ  أف تفعػػ  مػػا أقولػػه " ال " لػػكرا لتنفيػذؾ مػػا طمبتػػه منػػؾ " أو أف ت بمػػه 

 وتممس لعرن أو أف ترف  تصب  ايبىاـ ـعمى . 
يمكنؾ أف تترؾ المكػاف لعػدة دقػاما ولكػف تأكػد مػف العػودة مػف لف آلخػر لٍسػتمرار فػي امتػداح  -

 طفمؾ والثنا  عمي امتثاله.
( تذا وجدت أف طفمؾ قد أد  عمػٍ جيػدا أو مىمػة مػا دوف أف يطمػب منػه بلػك  محػدد " مثػ  0)

و " تجىيز المامػدة " فػ ف وػذا الوقػت وػو الوقػت الػذي يتطمػب منػؾ مػدحاي تنظيـ حجرة النـو " أ
 ايجابيا بلك  خاص موجىه تلى الطف  . 

ت وايجابة عميىا . 3)  ( يتين الباحث ـفراد المجموعة  بأف يطرحوا ما يبدو لىـ مف تساٌء
 الواجب المنزلس  –الممخص  -ج
 ( ي ـو الباحث بتمخيص ما تـ في وذن الجمسة.0)
 ( اٌتفاؽ عمى ميعاد الجمسة التالية وتحديد معالـ ما سوؼ يحدث فيىا .3)
 ( ينىى الباحث الجمسة بلكر أفراد المجموعة والثنا  عميىـ وحثىـ عمى مرورة اٌلتزاـ وحمور جمي  جمسات البرنامج.4)

 ( 5اجللسة ) 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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 عٍَبد
 االٍجٛع
 االٚي

 
ا١ٌَٛ 

 اٌضبٌش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تنمية ميارة ا نتباه ا نتقائس  الجمسةموضوع 
 من خَل البرنامج المعراس ا لكترونس.                

  
 . ( دقي ة 32–02) وقت الجمسة :

 
 اليدف من الجمسة   

تدريب أاراد المجموعة عمى تنمية قـدرة الطفـل عمـى تركيـز  -4
ا نتباه عمى مثير سمعس وبصري  واحد يقع بين عدد من 

 . البصرية المثيرات

 

ــات  الواجػػب  – التم ػػيف–التتذيػػة الراجعػػة–المناقلػػة والحػػوار: المســتخدمةالفني
 .المنزلي

 اإلجراءات

 المقدمة   -أ
يبدأ الباحث الجمسة ب ل ا  التحية عمػى أفػراد المجموعػة والترحيػب    

اٌتفػػاؽ بىػػـ ويلػػكر لىػػـ حمػػوروـ والتػػزامىـ بميعػػاد الجمسػػة التػػي تػػـ 
ال وت ػديـ التتذيػة الراجعػة الخاصػة بالواجػب سػاب ةعميىا في الجمسة ال

 .  لساب ة ومد  تطبي ىـ لما تعممونالمنزلي الخاص بالجمسة ا
 
 
 
 

 
 المحتوى  -ب

 

رن مػػػف ( درب طفمػػؾ عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي وبصػػػري واحػػػد دوف  يػػػ0)
المثيػػراتال وذلػػؾ مػػف خػػٍؿ عػػرض مجموعػػة مػػف الصػػور عميػػه ال ووػػذن الصػػور يعطيىػػا 
الباحػػث ـفػػراد المجموعػػة وتػػدربىـ عميىػػا بحيػػث تحتػػو  كػػ  صػػورة عمػػى المثيػػر الىػػدؼ 
عمػػػى أف تمثػػػ  الصػػػور ذات الحجػػػـ اـكبػػػر المثيػػػر الىػػػدؼ أو الصػػػورة المتناقمػػػة فػػػي 

لكتروني ال ػامـ عمػى توظيػال اٌنتبػان اٌنت ػامي الموف وذلؾ كما في البرنامج المعرفي اٌ
ال وينػاقش الباحػث أفػراد المجموعػة في تحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحػد

 في وذن الصور . 
( ق  لطفمؾ )أنت لايال تيه في الصورة أو أنت تستم  لػ تيه غ ووكػذا مػ  بػاقي الصػور 0)

ىػػدؼ قػػ  لػػه )فػػيف الصػػورة اـكبػػر واـصػػوات ال تذا لػػـ يسػػتط  طفمػػؾ معرفػػة المثيػػر ال
 حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور. 

( قػػدـ التعزيػػز المناسػػب لطفمػػؾ تذا كانػػت اٌسػػتجابة صػػحيحةال أمػػا تذا كانػػت اٌسػػتجابة 3)
 ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  مػ  ت ػديـ 

 الطف  تلى اٌستجابة الصحيحة. التوجيه المفظي له وكرر ذلؾ معه حتى يص  
  
 الواجب المنزلس –الممخص  -ج
 ( ي ـو الباحث بتمخيص ما تـ في وذن الجمسة.0)
( يطمػػػب الباحػػػث مػػػف أفػػػراد المجموعػػػة ت ريػػػر لفظػػػي يتمػػػمف مػػػد  اٌسػػػتفادة مػػػف وػػػذن 0)

 الجمسة ومد  تطبي ىـ لما تعممون منىا خٍؿ تفاعمىـ م  الطف  داخ  المنزؿ. 
 اؽ عمى ميعاد الجمسة التالية وتحديد معالـ ما سوؼ يحدث فيىا .( اٌتف3)
( ينىى الباحث الجمسة بلػكر أفػراد المجموعػة والثنػا  عمػيىـ وحػثىـ عمػى مػرورة 4)

 اٌلتزاـ وحمور جمي  جمسات البرنامج.
 
 

 (6اجللسة )



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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 ()قخثٜٜ ٗأٗىٞخء أٍٍ٘ أ١فخه حىظ٘كي ىظلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو   ٍِ ه٦ه ططزٞق حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ حىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظؿئخص طَٖٞيٝش ىَؼيَ ح٥ٓز٘ع

 

 

 

 

 
 عٍَبد
 االٍجٛع
 االٚي

 

ا١ٌَٛ 

 بٌشاٌض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تنمية ميارة التركيز موضوع الجمسة

 البرنامج المعراس ا لكترونس.و من خَل تمييز المتشابيات       
  

 .( دقي ة 32–02) : وقت الجمسة
  

 : اليدف من الجمسة
  

تدريب أفراد المجموعة عمى تنمية قدرة الطف  عمى مىارة التركيز مػف  -1
 .ىاتخٍؿ تمييز المتلاب

  
الواجػب المنزلػي  -التتذيػة الراجعػة  –المناقلػة والحػوار : الفنيات المستخدمة

. 
 
 

 اصجراءات
 المقدمة  -أ
يبدأ الباحث الجمسة ب ل ا  التحية عمى أفراد المجموعػة والترحيػب بىػـ  

اٌتفػػػاؽ عميىػػػا فػػػي لىػػػـ حمػػػوروـ والتػػػزامىـ بميعػػػاد الجمسػػػة التػػػي تػػػـ  وتلػػػكر
ال وت ػػػديـ التتذيػػػة الراجعػػػة الخاصػػػة بالواجػػػب المنزلػػػي الخػػػاص الجمسػػة السػػػاب ة

 . الساب ة ومد  تطبي ىـ لما تعممونبالجمسة 
 
 
 
 

 
 المحتوى  -ب
 
( يعػػرض الباحػػث عمػػى أفػػراد المجموعػػة مجموعػػة مػػف البطاقػػات ـلػػيا  متلػػابىة 0)

 اقلىـ فيىا )وذن البطاقات يعطيىا الباحث ـفراد المجموعة(.وتن
( يطمب الباحث مف أفراد المجموعة عرض وذن البطاقات عمى الطف  وذلؾ عمى 0)

 النحو التاليك
 )أ( ق  لطفمؾ )بص كويس لمصور دي وقولي أنت لايال تيه( غ 

 )ب(استم  يجابة طفمؾ ولجعه وامتدحه عمى تجابته . 
) بػػص كػػويس ٌوؿ صػػورة واختػػار المػػي زيىػػا بالمػػبف ( ال تذا وجػػد طفمػػؾ  )ج( قػػ  لطفمػػؾ

صعوبة في فىـ كممة اختار الصورة المي زيىا بالمبف ال ف   له ) لػاور عمػى الصػورة 
 المي زي الصورة دي ( ولاور أنت عمى الصورة اٌولى .

اٌسػػتجابة  )د( قػػدـ التعزيػػز المناسػػب لطفمػػؾ تذا كانػػت اٌسػػتجابة صػػحيحة ال أمػػا تذا كانػػت
 يػر صػحيحة ف ػػدـ لػه التوجيػػه المفظػي كػػأف تػذكرن بػػاـدا  الصػحين واطمػػب منػه تكػػرار 
أدا  المىمػة مػػرة أخػر  فػػ ذا اخفػا الطفػػ  اطمػػب منػه الجمػػوس عمػى الكرسػػي واف تكػػوف 

دقػػاما اـمػػر الػػذي ي مػػ  مػػف فرصػػة حصػػوله عمػػى  02رأسػػه متجىػػة تلػػى أسػػف  لمػػدة 
 .ة حتى يص  تلى اٌستجابة الصحيحةا  المىمالتعزيز ثـ اطمب منه بعد ذلؾ أد

 
 الواجب المنزلس  –الممخص  -ج
 
 ( ي ـو الباحث بتمخيص ما تـ في وذن الجمسة.0)
( يطمب الباحث مف أفراد المجموعة ت رير لفظي يتممف مد  اٌستفادة مػف وػذن 0)

 . الجمسة ومد  تطبي ىـ لما تعممون منىا خٍؿ تفاعمىـ م  الطف  داخ  المنزؿ
 ( اٌتفاؽ عمى ميعاد الجمسة التالية وتحديد معالـ ما سوؼ يحدث فيىا .3)
( ينىى الباحث الجمسة بلػكر أفػراد المجموعػة والثنػا  عمػيىـ وحػثىـ عمػى مػرورة 4)

 اٌلتزاـ وحمور جمي  جمسات
 
 

 (7اجللسة )



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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 ()قخثٜٜ ٗأٗىٞخء أٍٍ٘ أ١فخه حىظ٘كي ىظلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو   ٍِ ه٦ه ططزٞق حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ حىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظؿئخص طَٖٞيٝش ىَؼيَ ح٥ٓز٘ع

 

 

 

 

 
 عٍَبد
 االٍجٛع
 االٚي

 

ا١ٌَٛ 
 اٌواثغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : النظام من خَل التشبيك موضوع الجمسة

 تقبل والرسالةونموذج إلية ا تصال بين المرسل والمس     
 ( دقي ة .  32 – 02) وقت الجمسة :

 اليدف من الجمسة :  
مــــن خــــَل تعريػػػػال أفػػػػراد المجموعػػػػة بمعنػػػػى النظػػػػاـ وأوميتػػػػه فػػػػي حياتنػػػػا  -4

بػػيف المرسػػ )الباحثال وأوليػػا  أمػػور الطفػػ   التشــبيك ونمــوذج إليــة ا تصــال
التوحػػػػػدي)اـب/اــ(ال ومعممػػػػػي التخاطػػػػػب(ال والرسػػػػػالة)البرنامج المعرفػػػػػي 
ايلكترونػػػػػي ال ػػػػػامـ عمػػػػػى توظيػػػػػال اٌنتبػػػػػان اٌنت ػػػػػامي(ال المسػػػػػت ب )الطف  

 التوحدي(
)تدريب مدربيف( تعميـ أفراد المجموعػة )معممػي التخاطػب(عمى مىػارة  ( أ)

 النظاـ مف خٍؿ التلبيؾ ونموذج تلية اٌتصاؿال اٌنتبان.
)تػػػػػػدريب متػػػػػػدربيف( تعمػػػػػػيـ أفػػػػػػراد المجموعػػػػػػة )أوليػػػػػػا  أمػػػػػػور الطفػػػػػػ   ( أ)

مىػػػػػػارة النظػػػػػػاـ مػػػػػػف خػػػػػػٍؿ التلػػػػػػبيؾ ونمػػػػػػوذج تليػػػػػػة التوحػػػػػػدي(عمى 
 اٌتصاؿال اٌنتبان.

تعمػػيـ أفػػراد المجموعػػة )معممػػي التخاطػػبال وأوليػػا  اـمػػور( كيفيػػة تػػدريب  -2
الطفػػ  التوحػػدي )عينػػة الدراسػػة( عمػػى اٌعتمػػاد عمػػى نفسػػه ليػػزداد ت ػػديرن 

 لذلته مف خٍؿ البرنامج المعرفي اٌلكتروني.  
النمذجػػة ولعػػب الػػدور  –المناقلػػة والحػػوار  -لمحامػػرة االفنيــات المســتخدمة : 

 الواجب المنزلي. -التتذية الراجعة  -
 اإلجراءات

 المقدمة  -أ
يبػػدأ الباحػػػث الجمسػػة ب ل ػػػا  التحيػػػة عمػػى أفػػػراد المجموعػػة والترحيػػػب بىػػػـ 
وتلػػػكر لىػػػـ حمػػػوروـ والتػػػزامىـ بميعػػػاد الجمسػػػة التػػػي تػػػـ اٌتفػػػاؽ عميىػػػا فػػػي 

ـو الباحػػث بمراجعػػة مػػا قػػاموا بتطبي ػػه مػػ  طفمىػػـ وت ػػديـ الجمسػػة السػػاب ةال وي ػػ
 التتذية الراجعة الخاصة بالواجب المنزلي لمجمسة الساب ة.

 
 المحتوى  -ب
التشـبيك نمـوذج إليـة ا تصـال  ( يقوم الباحث بعرض موجز عن معنى النظام ومدى أىميتو اس حياتنا مـن خـَل 1

أنمـــاط مـــن حيـــث مفيـــوم ا تصـــال التربـــوي  وأىـــداف ا تصـــال و وظائفـــو  و خصـــائص عمميـــة ا تصـــال  و 
ـــ المرســل)أولياء أمــور الطفــل التوحــدي  معممــس التخاطــب(  المســتقبل)الطفل التوحــدي(   ا تصــال  بالنســبة ل

اة ا تصــال بــين التمميــذ والمعمــم اصلكترونــس  قنــاة اتصــال الوســيمة)قنالرســالة)البرنامج المعراــس اصلكترونــس(  
ــم(  والمجــال أو بيئــة ا تصــال  والتغذيــة الراجعــة  ومعوقــات ا تصــال اــس حجــرة  بــين الطفــل التوحــدي والمعم

 الدراسة. وتدعيم ذلك اس دراسة الباحث

ٍي منىمػػا دوراي محػػددال وذلػػؾ طػػوا0) ؿ تطبيػػا جمسػػات ( يلػػير الباحػػث تلػػى أفػػراد المجموعػػة بػػأف لكػػ
  من خَل التشبيك نمـوذج إليـة البرنامج المعرفي اٌلكتروني حيث يكوف جىزاي تذا طمب منه

 . ا تصال
دارة  رفة الصال.   ) أ ( ي وـ الباحث بدور)المعمـ(ال وا 

 توحد.ي ـو أوليا  أمور الطف  التوحدي)اـب/اــ( بدور )المعمـ المساعد(التذا فل  المعمـ في تعميـ طف  ال)ب( 
 ي ـو معممي الجمعية بدور )اخصامي التخاطب(ال تذا كاف عند طف  التوحد عيوب في النطا. )ج ( 

 ال}المرس {ويطما عمى )الباحثال أوليا  أمور الطف  التوحديال معممي التخاطب( 
 ال }الرسالة{البرنامج المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي يطما عميه)د ( 

 ال}المست ب {)وػ( طف  التوحد يطما عميه     
والىػػػػدؼ تحسػػػػيف اسػػػػتجابات التواصػػػػ  لػػػػدي الطفػػػػ  ألتوحػػػػديال وعمػػػػ  تلػػػػبيؾ       

 وتنمية بلرية لد  أفراد المجموعة.
  الواجب المنزلس –الممخص  -ج
 .باحث بتمخيص ما تـ في وذن الجمسة( ي ـو ال0)
ال ادمػػػػة سػػػػوؼ يبػػػػدا  فػػػػي تنفيػػػػذ جمسػػػػات البرنػػػػامج المعرفػػػػي ( يومػػػػن الباحػػػػث ـفػػػػراد المجموعػػػػة أنػػػػه مػػػػف الجمسػػػػة 0)

 اٌلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌتت امي في تحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد.
 ( اٌتفاؽ عمى ميعاد الجمسة التالية وتحديد معالـ ما سوؼ يحدث فيىا .3)
 سات. جملاثنا  عميىـ وحثىـ عمى مرورة اٌلتزاـ وحمور ينىى الباحث الجمسة بلكر أفراد المجموعة وال( 4)

ومػػػف خػػػٍؿ اٌطػػػٍع عمػػػى ايطػػػار النظػػػري والدراسػػػات السػػػاب ة لنظريػػػات اٌتصػػػاؿ لػػػػ )ابػػػف      
ونمػػػػػازج  بيػػػػػرؾال ٌسػػػػػوي (ال الالمفظيػػػػػة لػػػػػػ)أرسطو ( ونمػػػػػازج اٌتصػػػػػاؿكػػػػػولف الستفنسػػػػػوف  خالػػػػػدوفال
تير (ال ونمػػازج اٌتصػػػالكػػػاروؿال ويفػػرال ديفيػػد بيرلػػولانوف و أحاديػػة اٌتجػػان لػػػ) تير المفظيػػةاٌتصػػال
بعض النماذج اٌخر  لػ)ايمرت ودوناال بلير الكموبال  ( دوس ال ولبر لراـثنامية اٌتجان لػ) المفظية

قػػاـ الباحػػث ب عػػداد نمػػوذج اتصػػاؿ بػػيف المرسػػ )الباحثال وأوليػػا  اـمػػور ومعممػػي احمػػد منصػػور(ال 

 (8اجللسة )
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 ( نموذج الٌة التصال5شكل)
 
ومن خَل ا طَع عمى الفصل التاسـع مـن كتـاب اضـطرابات النطـق )دليـل أخصـائس    

 .التخاطب(ال والمس ب )طف  التوحد(
 
(يقوم الباحث بشرح موجز عن مفيوم ا نتباه  وأشكال أو أنواع ا نتباه  وعَقـة اصحسـاس 3) 

وا نتباه واصدراك  ومكونات أو مراحل ا نتباه  ووظائال ا نتبـاه  وتصـنيال ا نتبـاه  وخصـائص 
ـــة المـــؤثرة اـــس ا   ـــرة  العوامـــل الخارجيـــة والداخمي ـــاه   ا نتبـــاه والتمقائبـــة أو الخب نتبـــاه  ا نتب

ومحددات ا نتباه  وا نتباه والتعمم  وا نتباه والتعرف عمى العناصر  ونمـاذج الفمتـرة أو ا نتبـاه 
 ا نتقائس. وتدعيم ذلك اس دراسة الباحث.

 
 

 كعَقة ا حساس وا نتباه واصدراك (8لك  ) -
 
 
 
 
 

 (مراح  اٌنتبان9لك )
 
 

 
 

 
 
 

 
 ازج الفمترة في اٌنتبان(نم02لك )                       

 
 

 

 

 

 

 ح١ٓظـخرش ح٥ىٍحك ح١ّظزخٓ ح٣كٔخّ حىزٞجش ٍؼَٞحص

مثيرات 
 بيئةال

مرحمة 
الكشال 

 الحواس()

مرحمة ا ستجابة  مرحمة التعرف
 لممثير

 ا ستجابة

 ِوؽٍخ
 اٌزؼوف

ًَّ٘ؽ ح٥ّظزخٓ 

 ًَّٗ٘ؽ طٍَِٝخُ
 ًَّ٘ؽ ٍٍّ٘خُ

 ِض١واد
 اٌج١ئخ

 ِوؽٍخ
 اٌىْف

ٍَكيش 

ح٥ٓظـخرش 

 ىيَؼَٞ

 االٍزغبثخ

 حىْٔٞخُ
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ِّٙخ 

رٛى٠غ 

 االكٚاه

ٌٍّؼٍّٟ 
اٌزقبٛت 

ٚا١ٌبء 

اِٛه 

اٌطفً 

 اٌزٛؽلٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تـــم 474-333: 2113يـــاب البـــبَوي )التخاطـــب والمعممـــين والوالـــدين( لمـــدكتور إي
ا سـتفادة مــن طريقــة نطـق الحــروف ا بجــدي  وىـذه كانــت ميمــة معممـس التخاطــب اــس 

 تدريب الطفل التوحدي عمى التخاطب.
ارتــداء وتـم ا سـتفادة مــن دراسـة لميـاء عبــد الحميـد اــس اجـراءات التـدريب عمــى ميـارة  

شخصـية  والقيـام بعمميـة اصخـراج  وكانـت والطعام والشراب  والنظااـة الالمَبس وخمعيا 
  تعطى ىذه التدريبات  ولياء أمور الطفل التوحدي لمدريب بالواجب المنزلس:

( إلـى إجـراءات التـدريب عمـى 55-54:  2118لميـاء عبـد الحميـد ) دراسـة تشيرحيث 
 ميارة ارتداء المَبس وخمعيا:

وف وادمػا وخاليػا مػف الم اطعػاتال وقبػ  يختار المػدرب مكانػاي مريحػاي ومألوفػا لمطفػ  ويكػ    
البػػػد  فػػػي التػػػدريب يجػػػب مٍحظػػػة الطفػػػ  لػػػدقاما قميمػػػة؛ فػػػ ذا كػػػاف الطفػػػ  مت مػػػب المػػػزاج 
ومنصػػػرؼ بلػػػك   يػػػر عػػػاد  أو ممػػػطرب انفعاليػػػا يجػػػب تأجيػػػ  التػػػدريب. ويػػػتـ تجزمػػػة 
  المىػػػارة تلػػػى أجػػػزا ال حيػػػث يػػػتـ ارتػػػدا  ال مػػػيص أٌو ثػػػـ البنطمػػػوفال وكػػػذلؾ عنػػػد الخمػػػ  مػػػ

تعطا  الطف  فترات راحة بيف اٌرتدا  والخم . وينصن أف تع د جمسات التدريب في حجرة 
 المٍبس في المنزؿ. 

ارتػػػدا  ال مػػػيص يسػػػتخدـ  –عمػػػى سػػػبي  المثػػػاؿ  –وعنػػػدما يػػػتـ اختيػػػار سػػػموؾ الىػػػدؼ     
توجيه يدو  بطي  وخفيال جدا لمتأكد مف أف استجابة محددة أزنجشزت مف قشب  الطفػ  عمػى 

حػػو صػػحين. ويجػػب ت ػػديـ كػػ  أدان مػػف أدوات المٍبػػس عمػػى نحػػو منفصػػ ال وفػػى جمسػػة ن
التدريب يجب ت ديـ نوع واحد مػف المٍبػس بحيػث يت بمىػا الطفػ  ويكػوف قػادرا عمػى أدامىػاال 

 وبعد ت ديـ ك  أدان بصفة مست مة وتمكف الطف  منىا يتـ تعزيز الطف  لفظيا. 
ف التعزيػػز المفظػي م ابػػ  جىػػودن اـوليػة فػػي ارتػػدا  ويجػب تعطػػا  الطفػ  قػػدرا كبيػػرا مػ     

المٍبػػس وخمعىػػا وربمػػا ي ػػوؿ الوالػػد أو المعمػػـ لمطفػػ  " حسػػنا "ال عنػػدما يرتػػد  ال مػػيص أو 
عنػػدما يخمعػػػه وكػػذلؾ البنطمػػػوف . ويجػػب أف يتحػػػدث المعمػػـ والوالػػػد مػػ  الطفػػػ  عمػػى نحػػػو 

ور حولػه بمطػالال كمػا يمتػدح ملج  وبصفة مستمرة طواؿ جمسة التدريبال وين   تليه ما يد
 ب خٍص ك  جىد صادؽ يبذله الطف  نحو تنجازن ٌستجابة اٌرتدا  والخم  المست مة. 

ويجػػب عمػػى المعمػػـ والوالػػد أف ينوعػػا فػػي اسػػتخداـ المعػػززات حتػػى ٌ يلػػعر الطفػػ        
بالمم . وعندما ي   الطف  في خطػا مػا يجػب أف يتػدرب الطفػ  عمػى اٌسػتجابة الصػحيحة 

عػػػد عمػػػ  التصػػػحين وسػػػوؼ يعػػػرؼ الطفػػػ  اٌسػػػتجابة الصػػػحيحة أثنػػػا  خطػػػوات اٌرتػػػدا  ب
والخم  الٍح ة. ويجب أف يستمر التدريب حتػى يصػبن الػتعمـ كػامٍ وثابتػا وحتػى يسػتطي  

 الطف  تنجاز المىمة المحددة بنجاح مف خٍؿ أدا  ك  مراح  اٌرتدا  والخم  بنفسه.
 
 
 
 

 

 

 إلى إجراءات التدريب عمى ميارات الطعام:( 54-51: 2118دراسة لمياء عبد الحميد ) وتشير
       . يتـ تجزمة أو ت سيـ الوجبة الصتيرة تلى أجزا  أصترال ويتـ ت ديـ ك  جز  في ك  ساعة أثنػا  اليػـو

نطمػػب مػػف الطفػػ  ومػػ  و نػػاوؿ الطعػػاـ مػػف المنػػزؿ. وممػػا ينصػػن بػػه أف تع ػػد جمسػػات التػػدريب فػػي مكػػاف ت
تحد  يديه عمى حجرن ما لـ تكف كمتا يديه مطموبتيف ل ط  الطعاـ بالسكيفال ويجب أٌ تبػدأ جمسػة التػدريب 

عنػدما و  حتى يم  الطف  يدن في حجرن طواعية أو ٌ ي اـو تحف  والديه بلػأف اليػد التػي ٌ تحمػ  الممع ػة.
) عمى سبي  المثاؿ اـك  بالممع ة ممسكا تياوا باـصاب  وراحػة اليػد تلػى أعمػى ( يتـ اختيار سموؾ الىدؼ 

نجزت مف قب  الطف  عمى نحو يتـ استخداـ توجيه يدو  بطي  وخفيال جدا لمتأكد مف أف استجابة محددة أ
ه يجػػب أف يبػػدأ التػػدريب بػػاف ي ػػبض الوالػػد أو المعمػػـ أو مػػدرب المنػػزؿ بيػػدن حػػوؿ الطفػػ  و يوجىػػو  صػػحين

لٍستجابة الكاممة لكي يح ا النجػاح فػي اتجػان سػموؾ الىػدؼال عنػدما يمسػؾ الطفػ  بنفسػه أداة اـكػ ؛ فػاف 
الوالد ي م  تدريجيا مف متف يدن عمى يد الطف  ال وي ـو بممسة رقي ة ال ومف النجاح المتزايد يتحوؿ التوجيه 

يػتـ ت ػديـ كػ  أدان مػف أدوات و  لمتػدريب. والمتف مف اليد تلى الساعدال ويتـ اختيار " سموؾ الىدؼ " التالي
يػػتـ تعطػػا  الطفػػ  قػػدرا كبيػػرا مػػف التعزيػػز المعنػػوي م ابػػ  و اـكػػ  عمػػى نحػػو منفصػػ  فػػي جمسػػة التػػدريب. 

جىودن اـولية في ايمساؾ باـداة ومممىا بالطعػاـ فػي سػياؽ اـكػ . ويجػب أف يتحػدث الوالػد أو المعمػـ مػ  
ة طػواؿ جمسػة التػدريب. ويجػب ت ػديـ تلػكيمة مػف المعػززات وعػدـ الطفػ  عمػى نحػو ملػج ال وبصػفة مسػتمر 

عندما ٌ يتب  الطف  التعميمات عمى نحو مٍمـ أو يبد  بعض الم اومة و  اٌعتماد عمى معزز لفظي واحد.
يتـ استخداـ التوجيه اليدوي. وعندما يحدث خطأ ما يجػب أف يػتـ تػدريب الطفػ  عمػى اٌسػتجابة الصػحيحة 

وسػػوؼ يعػػرؼ الطفػػ  اٌسػػتجابة الصػػحيحة أثنػػا  الوجبػػات الٍح ػػة. ويجػػب أف يت ػػدـ التحسػػف ينال بعػػد عمػػ  التصػػح
التػػدريجي فػػي معػػايير تنػػاوؿ الطعػػاـ؛ فعنػػدما يسػػتطي  الطفػػ  مسػػؾ ومػػ   اـداة فػػي التػػدريب المبكػػر يجػػب أف يصػػ  

ـ الطفػ  قػد تمكػف مػف اسػتخداـ الطعاـ تلى فمه "مبالػرة" بتػض النظػر عػف تسػاقف ال ميػ  منػه عنػد وػذن الن طػة. ومػا دا
يجػب أف و  اـداة ف نه سوؼ يتعمـ تجنب سكب الطعاـ أو تس اطه ٌمطرارن تلػى تنظيػال مومػ  سػ وط الطعػاـ بنفسػه.

 يستمر التدريب حتى يصبن التعمـ كامٍ وثابتا. ويجب أف يكوف التدريب متس ا بيف ك  وجبة. 
 لى إجراءات التدريب عمى ميارات الشراب:إ( 54-51: 2118دراسة لمياء عبد الحميد ) تشيرو 
يتـ ت ديـ السوام  في كػأس أو كػوب بطري ػة مثيػرة تلػج  الطفػ  عمػى التػدريبال وونػا يسػتطي  الوالػد أو     

ينصػػن أف يكػػوف تنػػاوؿ السػػوام  فػػي أوقػػات مناسػػبة و  المعمػػـ أو المػػدرب أف يحمػػ  الكػػأس أو الكػػوب لمطفػػ .
حتػػى يسػػتجيب الطفػػ  لمتػػدريب. ونطمػػب مػػف الطفػػ  أف يحمػػ  الكػػأس عمػػى سػػبي  المثػػاؿ ) بعػػد الوجبػػات ( 

 يتـ استخداـ التوجيه المفظي لمطف  حيث نوجىه بػأف ٌ ي طػر السػام  أو يسػي  لعابػه أثنػا  اللػرب.و  بيديه.
نطمب مف الطف  اٌحتفاظ بالسام  في ومػ  عمػودي حيػث يحػتف  الطفػ  بالسػام  فػي فمػه أثنػا  اللػراب و 

 يتـ مٍمسة الطف  لمكػأس عنػد اللػرب بيػد واحػدة أو بكمتػا يديػه.و  وب في وم  الجموس.مف الكأس أو الك
وذلػؾ لت ػديـ اٌسػتجابة  عندما نجد م اومة مف الطفػ  وعػدـ تتباعػه لمتعميمػات يػتـ اسػتخداـ التوجيػه اليػدوي و 

عامػ  الطفػ  تدريب الطف  عمى اللراب مف الكأس أو العصامر باللفاطة بدوف مساعدة حيث يتو  المٍممةال
مػػ  الكػػأس واللػػفاطة بنفسػػه باسػػتخداـ أحػػد  يديػػه أو كمتيىمػػا ويرفػػ  الكػػأس مػػف عمػػى المنمػػدة بنفسػػه مػػ  
اسػتخداـ بعػض التوجيىػات اليدويػػة  لػه حتػى يصػػ  تلػى الىػدؼ. ويػػتـ تعطػا  الطفػ  قػػدرا كبيػرا مػف التعزيػػز 

جمسػػة التػػدريب. ونطمػػب مػػف  المفظػػي واٌجتمػػاعي عمػػى مجىوداتػػه اـوليػػة وتلػػجيعه بصػػفة مسػػتمرة طػػواؿ
الطفػػ  عػػدـ انسػػكاب أي سػػام  أثنػػا  اللػػرب مػػف الكػػأس أو أثنػػا  لػػفف العصػػامر بعيػػدا عػػف المنمػػدة وعػػدـ 
انسكاب أي لي  مػف الكػأس أثنػا  رفعػة مػف عمػى المنمػدة حيػث ين ػ  الطفػ  الكػوب أو الكػأس مسػتخدما 

توجيىػػه أف يتبػػ  وػػذا أيمػػا عنػػد تعػػادة   كمتػػا يديػػه دوف أف يف ػػد أي سػػام  قبػػ  أف يصػػ  تلػػى فمػػه ال وكػػذلؾ
 الكأس تلى المنمدة . 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي

 
156 

 ()قخثٜٜ ٗأٗىٞخء أٍٍ٘ أ١فخه حىظ٘كي ىظلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو   ٍِ ه٦ه ططزٞق حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ حىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظؿئخص طَٖٞيٝش ىَؼيَ ح٥ٓز٘ع
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إلـى إجـراءات التـدريب عمـى النظااـة  (58-55:  2118ميـد )دراسة لميـاء عبـد الحوتشير 
 الشخصية: 

 
تف ألفة الطف  باـليا  المستخدمة في عممية التدريب عمى النظافة اللخصية مىمة       

جدا. تف اٌستخداـ والعرض الفعمي لملي  ليس وو اـمر المفيد ف ف ال ولكف المفيد أيما 
حالػة عػدـ اسػتخدامه ال ومػف اـلػيا  التػي يجػب وػو أيػف يجػب أف يومػ  وػذا اللػي  فػي 

أف يألفىػػػا الطفػػػ  وػػػي ال الصػػػابوف ومنلػػػفة صػػػتيرة لموجػػػه ال وصػػػنبور ال وملػػػف ال وفرلػػػاة 
(ال د ك  مف ايلػارة )تسػمية اـلػيا لملعر ال وفرلاة ومعجوف أسناف ال وزجاجة عطر. وتزع

في تسػمية اللػي   وايرلاد )  رض اٌستخداـ ( أمريف مىميف في عممية التدريب. والدقة
ال ومعرفة ما ي ـو به مف اـمور المساعدة جدا في ت مي  اٌلتباس والتموض لد  الطف  ال 
ويعػػد وػػذا صػػحيحا بصػػفة خاصػػة عنػػدما تكػػوف اـلػػيا  متلػػابىة مثػػ  المنلػػفة أو مناديػػ  

 الورؽ.
 

يمػػػػا ات اٌستحسػػػػاف تلػػػػى و       يتػػػػراوح التعزيػػػػز عنػػػػد أدا  المىػػػػاـ مػػػػف المػػػػدين المفظػػػػي وا 
اٌتصػػػاؿ الجسػػػمي الػػػذ  يبػػػد  المػػػودة ال وتكػػػوف المكافػػػذت الماديػػػة مٍممػػػة عنػػػدما يظىػػػر 
الطفػػػ  بنجػػػاح اسػػػتخداـ اللػػػي  أو احػػػد  المىػػػارات الخاصػػػة ال كمػػػا يتح ػػػػػػا أيمػػػا تجػػػرا  
خفض التعزيز التدريجي والمنتظـ) التٍلي (ال واستخداـ التعزيز في مىاـ التعمـ الجديدة ال 

اـ أحػػد اـدوات الموجػػودة فػػي قاممػػة النظافػػة اللخصػػية ال وذكػػر عمػػى سػػبي  المثػػاؿ اسػػتخد
ظىاروػػا بومػػوح خػػٍؿ توجيػػه يػػد الطفػػ  تليىػػا )عمػػى  اسػػـ وػػذن اـداة مػػ  ايلػػارة تليىػػاال  وا 
سػػبي  المثػػاؿ اسػػتخداـ فرلػػاة اللػػعر ( ويعػػرض عميػػه كيػػال ي ػػـو بتملػػيف لػػعرن مػػف خػػٍؿ 

وطمأنتػه بصػورة لفظيػة أثنػا  اسػتخدامه  نموذج الفيديو والمعممة ال وتوجيىه أف يستخدمىا ال
لىا ال وعند انتىا  المىمة تذا كانت اٌستجابة ناجحة يعطي مكافأة مادية ولفظيػة. و يجػب 
تكرار وذا السياؽ حتى تنخفض كمية التوجيه اليدوي والمفظػي مػ  كػ  طمػبال وبػالطب  كػ  

يمػػا ة مختصػػرة مػػف العطػػال والحنػػافال وكػػ  مى مػػة يعطػػى لىػػا خطػػوة تعطػػى مػػديحا لفظيػػا وا 
يما ات مف العطال والحناف.  مكافأة مادية م  تعزيز لفظي وا 

 
 
 
 
 
 
 

 
 دريب عمى القيام بعممية اصخراج:إلى إجراءات الت( 58-55:  2118دراسة) لمياء عبد الحميد  وتشير 
قب  أف البد  في برنامج التدريب يجب أف يخم  الطف  لمفحص الطبي؛ ف د تومن الدراسة      

لػػاك  التػػي تمنػػ  الطفػػ  مػػف الػػتحكـ فػػي أمعامػػه أو مثانتػػه مػػف حػػيف آلخػػرال البوليتناسػػمية تحػػد  الم
ومػػػف ثػػػـ تكػػػوف العمميػػػة الجراحيػػػة ايصػػػٍحية مػػػروريةال وقػػػد تبػػػيف مػػػف الفحػػػص النيورولػػػوجى أو 
اختبار وظيفة الكمية لىو دليػ  تمػافي عمػى وجػود اخػتٍؿ وظيفػي جسػميال وأحيانػا نجػد أف الػدوا  

يجػػب أف تكػػوف جمسػػات التػػدريب طويمػػة ب ػػدر و معػػا  أو المثانػػة. يسػػاوـ فػػي عػػدـ انتظػػاـ عمػػ  اـ
.  ايمكاف في ك  يـو

يجب تعطا  السوام  قب  التدريب بحوالي ساعة واحدةال وذلؾ لمماف أف جمسة التػدريب تبػدأ      
باسػػتجابة تخراجيػػة ناجحػػةال وينبتػػي تػػوفير معػػززات الحمػػو  و يروػػا مػػف اـلػػيا  التػػي يمكػػف أكمىػػا 

الطفػ  عمػى ايخػراج بصػورة مٍممػةال وكػذلؾ المحافظػة عمػى جفػاؼ مٍبسػهال وتكػوف  وذلؾ لتعزيز
المكافأة صتيرة في حالة اكتلاؼ جفاؼ البنطموف وكبيرة في حالة ايخراج المٍمػـال وعنػدما تلػم  
المكافأة المدين المفظي يحدث تأثير تعزيزي تمافيال وبعد أياـ قميمة ٌ تكوف وناؾ حاجػة يعطػا  

يجػػػب تعطػػػا  المكافػػػذت لمسػػػموؾ و  مراعػػػاة تػػػوافر أنػػػواع عديػػػدة مػػػف المكافمػػػات.و  الماديػػػة. المكافػػػذت
ربػػػػف المكافػػػػأة و  الصػػػػحين فػػػػوراال ووػػػػذا وػػػػو السػػػػبب فػػػػي أف اٌكتلػػػػاؼ الفػػػػوري لمتبػػػػوؿ أمػػػػر وػػػػاـ.

باٌستجابة الصحيحةال وعند عدـ ظىور اٌستجابة تحجب المكافأةال فحيف يػرتبف السػموؾ الصػحين 
 لطف  سوؼ " يريد " ايخراج عندما يجمس عمى المرحاض.بالمكافأة؛ ف ف ا

ويمكف التخمص مف اٌستجابة  ير الصحيحة عندما ي دـ الوالد مبالػرة رد فعػ  لفظػي سػميـال      
ويجػػب ت ػػديـ ذلػػؾ " باتسػػاؽ " وثبػػاتال وكػػذلؾ بطري ػػة لفظيػػةال وبعػػدـ تعطػػا  مكافػػأةال وعمػػى العكػػس 

ذا حػػدث و  لمػدح المفظػي الٍفػت لمنظػر مػ  المكافػأة.عنػدما تعطػى اسػتجابة صػحيحة يجػب ت ػديـ ا ا 
التبػػوؿ عمػػى نحػػو  يػػر منػػتظـ ) نػػادر أو  يػػر متكػػرر ( أثنػػا  النىػػارال فيجػػب ال يػػاـ بعػػرض الطفػػ  
عمػػى الطبيػػب لمػػتحكـال وتنظػػيـ عمميػػة ايخػػراج نتيجػػػة لزيػػادة تكػػرار التبػػوؿال ويجػػب تعطػػا  الطفػػػ  

عمػػى نحػػو أكثػػر تكػػراراي تذا كػػاف الطفػػ  يػػرفض تػػرؾ  ت ميػػ  اـحػػداث المفاجػػأةو  فرصػػة أكبػػر لمػػتعمـ.
موقػػال المعػػبال أو أف يملػػى مسػػافة كبيػػرة تلػػى المرحػػاضال وػػذن المواقػػال تعػػوؽ برنػػامج التػػدريب ال 

في بداية المراح  اـولى . و ومف ثـ يجب ت ميمىا ال ولذلؾ فأف التدريب يجب أف يتـ أٌو في الحماـ
امايال ولكف يجب أٌ يستخدـ بعػد رسػوخ التػدريب اـولػىال مف التدريب يكوف ايرلاد الجسمي أمراي و

ويتـ ايرلاد مػ  ت ػديـ المكافػذت المٍممػة ال وي ػ  تكػرارن حتػى يختفػي تمامػا ال وكمػا ذكرنػا مػف قبػ  
  Fadingفأف وذن العممية التدريجية لخفض تكرار ايرلاد وايثابة تسمى " التٍلي " 
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( يقــوم الباحــث بشــرح مــوجز عــن جمســات البرنــامج المعراــس اصلكترونــس القــائم عمــى توظيــال ا نتبــاه 4)
 ا نتقائس )الرسالة( لدى أطفال التوحد)عينة الدراسة/المستقبل( 

 

بْعلىُْوظ فْاالنُ كهْاالنُقك يْفيُْحع  ْفوكل ةْ  نكمجْمو فيْالكُ ونيْقك 
 اعُِك كتْالُوا  ْلدىْر فك ْالُوحد

اضطراب التوحد اضطراب نمائس عام منتشر غير محدد المجال يصيب ا طفال خَل العامين  : ممدمة
ا ولين من العمر ويتصال ببعض ا عراض والمظاىر السموكية والنفسية والعقمية التس يتسم بيا ا طفال 

لمصابون بو وتتمثل اس ا نغَق التام عمى الذات والطقوس الشخصية غير الطبيعية  سواء استخدام ا
المغة وحدوث قصورا وخمل اس المشاعر وا نفعا ت وا دراك والحواس والتفاعل ا جتماعس والتواصل 

ناول الطعام  بشتى طرقة المفظية وغير المفظية. اا طفال التوحديون يعانون من قصور شديد اس )ت
تناول الشراب  ارتداء المَبس وخمعيا  والنظااة الشخصية(  لذا ايم يمثمون ائة تتميز عن غيرىا من 

ريبية )تربوية  إرشادية عَجية( ائات ذوى ا حتياجات الخاصة بما يجعميم اس حاجة إلى إعداد برامج تد
لعَج السموكس والعَج بالمعب  العَج مناسبة ليم.من ا اضل أن يجمع ما بين أساليب عَجيو مثل ا

البيئس والعَج بالفن والرياضة  وذلك لكس يكون البرنامج شامَ وذا تنثير اس تعديل السموكيات غير 
 المناسبة .

 Electronic Cognitive Program -برنامج معراس الكترونس:
ف المتعػددة عمػى الكمبيػوتر المعد فػي وػذا البحػثك ت ػديـ محتػو  تعميمػي الكترونػي عبػر الوسػام    

تلػى المػتعمـ بلػك  يتػػين لػه تمكانيػة التفػػاوـ النلػف مػ  وػػذا المحتػو  ومػ  المعمػػـ ومػ  أقرانػهال ووػػذا 
المحتو  قامـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسيف استجابات التواص  والمستو  المتػوي لػد  

وث العممية التي بينػت أف اـطفػاؿ الػذيف أطفاؿ التوحد. وقد تـ تصميـ وذا البرنامج بنا  عمى البح
 استخدموا وذا البرنامج قد اكتسبوا ما يعادؿ سنتيف مف المىارات المتوية خٍؿ فترة قصيرة.  

وت ـو فكرة وذا البرنامج عمى وم  سماعات عمى أذني الطف ال أو التحكـ فػي مسػتو  صػوت     
ستم  لىصوات الصادر مف وذن المعب. السماعةال بينما وو يجمس أماـ لالة الحاسوب ويمعب وي

ووػذا البرنػػامج يركػز عمػػى جانػب المتػػة واٌسػتماع واٌنتبػػانال وبالتػالي يفتػػرض أف الطفػ  قػػادر عمػػى 
الجمػػوس م ابػػ  الحاسػػوب دوف وجػػود عوامػػا سػػموكية. ولػػـ تجػػر حتػػى اآلف بحػػوث عمميػػة محايػػدة 

ف ك انػت ونػاؾ روايػات لػفىية بأنػه نجػن ل ياس مد  نجاح وذا البرنامج م  اـطفػاؿ التوحػدييفال وا 
 في زيادة المىارات المتوية.

 
 اـطفػػاؿ تعمػػيـ  visual studio 2005 برنػػامج مػػف المصػػمـ اٌلكترونػػي المعرفػػي البرنػػامج يىػػدؼ   

  المَبـس  الجسـم أجـزاء  النـوع)عمـى التعـرفك المجمعػة التعميمػي الكمبيوتر فٍلات خٍؿ مف التوحدييف
ـــاث  والفاكيـــة والخضـــروات  ا طعمـــة ـــزل أث ـــة ا جيـــزة  المن   العامـــة ا دوات  المطـــب  أدوات  المنزلي
  (المواصَت ووسائل  ا عداد  يواناتالح  الطيور  النباتات
 اكتسػاب عمػى التػدريب عمػى المسػت ب  فػي التوحػد طف  لتساعد المتة اكتساب خٍلىا مف يمكف والتي      
 الطفػػ  مسػػاعدة بىػػدؼ اللخصػػيةال والنظافػػة وخمعىػػاال المٍبػػس ارتػػدا  اللػػرابال تنػػاوؿ الطعػػاـال تنػػاوؿ مىػػارة
 اٌسػت ٍلية ب نجػاز لمطفػ  تسػمن المىمػات وػذن فتأديػة اـساسية يوميةال لحاجاته مست   بلك  اٌنتبان عمى
 الٍزمػػة بال ػػدرات الطفػػ  يػػزود المىمػػات تأديػػة عمػػى ال ػػدرة فاكتسػػاب ذلػػؾ تلػػى تمػػافة اـسػػريةال حياتػػه فػػي

 .المناسب لىدا 
 المنزلػي الفيػديو ألػرطة تحميػ  Clifford & Dissanayake  (2008) دراسػة اسػتخدمتو     
 . التوحد ٌمطراب وذلؾ ٌحا وقت في حالتىـ تلخيص تـ الذيف اؿلىطف
 لتعزيػزال الكمبيػوتر ألعػاب بأوميػة Ploog, Banerjee & Brooks (2009) دراسػة وتليػػر    

 بىػػػاال أنالػػػيد صػػػورة فػػػي اللػػػعرية اـبيػػػات ترديػػػد خػػػٍؿ مػػػف التوحػػػد أطفػػػاؿ لػػػد  اٌنت ػػػامي اٌنتبػػػان
ػػػفأل  لتويػػػة مكّونػػػات َمػػػ ش  مش  الفيػػػديو ألعػػػاب طريػػػا عػػػف وذلػػػؾ اللػػػفوية المىػػػارات لتعػػػدي  نطوقػػػةش الم الجز
 .  اٌنتبان ٌكتلاؼ
 الحاسػػػبات ت نيػػػػة باستعمػػػػاؿ Wainer & Ingersoll (2011)دراسػػػة وأوصػػػت      

 وتنصػػنال التوحػػد طيػػال بامػطرابات المصابػػوف  اـفػراد تلػػى اٌجتماعػػي اٌتصػاؿ لتعمػيـ ايبداعيػة
 لتحسػػيف الحاسػػوب عمػػى المعتمػػدة التػدخٍتش  باسػػتعماؿ Ramdoss & et al. (2011) دراسػػة
 .التوحد طيال باشمطرابات المصابوف  الطٍب في والكتابةش  ال را ة معرفة مىارات
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 :منيا ا لكترونس المعراس البرنامج تشغيل عند تواارىا واجب شروط
 .جديدة windows نسخة فرد امكف واف الجىاز عمى فيروسات وجود عدـ مف التأكد مرورة (ك )
 install_adobe flash_player_ax  بمير الفٍش برنامج  فرد (ٖ )

 Install all modules of Storm Codec  اٌفٍـ ملت  فرد (ٚ )
 run  اس مشاكل ظيور عند توارىا وجب شروط 

 نفتػن ثـ folder data نفتن ثـ open نختار اٌسطوانة ملت  عمى يميف كميؾ نمتف .3
folder c نفتػػػن ثػػػـال بػػه الموجػػودة الممفػػػات بنسػػػة ن ػػـو ثػػـ Drive c بفتػػػن ن ػػـو ثػػـ 

folder windows بفتػن ن ػـو ثـ folder system32   نسخنىػػا التػي الممفػات ونمػ 
 folder c  مف

 ثػـ Internet options نختػار ثػـ tools نختػار ثػـ Internet Explorer بفػتن ن ػـو .4
 اوؿ فػػي عٍمػػة وجػػود عػػدـ مػػف ونتأكػػد  security عػػف نبحػػث ثػػـ advanced نختػػار
 ok ب ن ـو ثـ اختيارات ثٍث

 :ا لكترونس لمعراسا البرنامج مميزات
ٍي  exe امتػػداد تكػػوف  اف بلػػرط البرنػػامج فٍلػػات تتيػػر يمكػػف      التعػػرؼ عػػف يتحػػدث البرنػػامج محتػػو    فمػػث
ال والفاكىػة والخمػرواتال اـطعمػةال المٍبػسال الجسػـ أجػزا ال النػوع)عمػى التعػرؼ منىا ممنية مجموعات عمى
ال اـعػػػدادال الحيوانػػػاتال الطيػػػورال النباتػػػاتال العامػػػة اـدواتال المطػػػبة أدواتال المنزليػػػة اـجىػػػزةال المنػػػزؿ أثػػػاث

 لداب عػػف تتحػػدث قصػػيرة قصػػة بفٍلػػات الطعػػاـ عمػػى التعػػرؼ فٍلػػات تتيػػر فػػيمكف(. المواصػػٍت ووسػػام 
 ويمكػػفال المٍبػػس ارتػدا  كيفيػة عػف تتحػدث قصػيرة قصػػة بفٍلػػات المٍبػس عمى التعرؼ وفٍلاتال الطعاـ
ٍي  تػدادام أي تلػى exe اٌمتػداد تتيػػر  visual studio برنامػػج فػػي المسػػار ومػ  تتيػػر  بلػرط  swf  مػث

ٍي   2005  قصػص عػف تتحػدث خاصػة فٍلػات تصميػػـ ويمكػػفال الرسػاـ ببرنػامج جمسػة أي تتيير يمكف  فمث
 visual البرنػػػامج فػػي مسػػاروا تتييػػػر مػػػ  Swish Max 2.0_Black-Ghost.net ببرنامػػػج  قصػػيرة

studio 2005  فػػي  قصػػيرة قصػػص( ارقػػاـ) بأسػػما  اـلػػيا  عمػى التعػػرؼ فٍلػػات( ارقػػاـ)اسػػما  تتيػػر مػػ 
folder data البرنامج مسار لربف   . 

 منىػػػا التػػػي والمٍحػػػا اٌلكترونػػػي المعرفػػػي البرنػػػامج جمسػػػات عػػػف يتحػػػدثال البرنػػػامج عػػػف لػػػذرار وبالنسػػػبة   
جػػرا اتال والم يػػاس اٌسػػتمارة جػػرا ال ايرلػػادي البرنػػامج تطبيػػا وا  ال اٌلكترونػػػي المعرفػػي البرنػػامج تطبيػػا اتوا 
 ممفػػػػػات فػػػػػي المٍحػػػػا تجميػػػػػ  تػػػػػـ حيػػػػػثال تجرا وػػػػا وكيفيػػػػػة جمسػػػػػة لكػػػػػ  موجػػػػػز لػػػػرح ونػػػػػاؾ يكػػػػوف  حيػػػػث

Mcrosoft Word  تلػى الممفػات وػػذن وتحػويػػ (web page, single file web page, web page 

filtered  برنػػامج فػػي الممفػػات وػػذن وتجميػػ (ال  ChmMakerProSetup_v1_9_5 ممػػال فػػي وحفظىػػـ 
 .البرنامج مسار لربف folder data في وومعه help باسـ

 

 
ويػػر  الباحػػث أنػػه يمكػػف اٌسػػتفادة مػػف الكمبيػػوتر فػػي عمػػ  برنػػامج معرفػػي الكترونػػي ي ػػـو عمػػى توظيػػال اٌنتبػػان       

 سيف استجابات التواص  وذلؾ عف طريا اٌستفادة مف برامج مث ك اٌنت امي في تح
وبرنــامج التواصــل باســتخدام The Son-Rise Program و  Douglass & Young Autismبرنــامج 
 Treatment and Education(  وبرنـامج )Picture Exchange Communication Systemالصـور)

of Autistic related Communicaon handicapped CHildren( وبرنـامج   )Lovaas )  وبرنـامج
( والبـــرامج المقدمـــة مـــن موقـــع وزارة التربيـــة والتعمـــيم وبـــرامج FAST-FORWARDالمغــة بواســـطة الحاســـوب )

 .وتطوٌرها عن طرٌك الحاسب اآللً التربية الخاصة.
 :َٝحػٚ  رؼٞ ح٥ػظزخٍحص أػْخء ٟٗغ رَّخٍؾ ػ٦ؿٜ  ٍؼو 

 .فٟ رؼ١ٍُ اٌطفً اٌّٙبهح ِغ اٌؾوٓ ػٍٟ رْغ١غ وً فطٛح  ارجبع اٌقطٛاد اٌّزٍٍََخ .1

اإلوضبه ِٓ اٌّؼيىاد اال٠غبث١خ اٌَّزقلِخ ِغ رؾل٠ل َِز٠ٛبد ث١َطخ ِٓ اٌٍَٛن ٌزمل٠ُ اٌلػُ ِغ  .2

 .اٌؾوٓ ػٍٝ رٕٛع اٌّىبفآد اٌَّزقلِخ 

 .اٌزٕٛع فٟ أْٔطخ اٌجواِظ ؽزٝ ال ٠زَوة اًٌٍّ اٌٝ اٌطفً  .3

 .اٌزٟ ٠زَُ ثٙب اٌطفً اٌّزٛؽل إلػطبئٗ فجواد رٕبٍجٗ  رؾل٠ل اٌملهاد ٚاٌّٙبهاد .4

 -:٘نا ثبإلٙبفخ اٌٝ أْ ثؼ٘ اٌقطٛاد األٍب١ٍخ ٌزؼل٠ً ٍٍٛن اٌطفً ٚ٘ٝ وبٌزبٌٟ 

 -:حىَزخىة ح١ٓخٓٞش ىظؼيٝو ٓي٘ك حىطفو حىَظ٘كي  -:أ٥ٗ 

 . طليٝي ٗطليٞو حىٔي٘ك حىََحى طؼيٝئ فٜ ٍٛ٘س ٍظخَٕ ٓي٘مٞش َٝنِ ٦ٍكظظٖخ  •

 . ي ّٔزش ٗٞ٘ع ٌٕح حىٔي٘ك ّٗٔزش طنَحٍٓ فٜ حىًٞ٘ طليٝ •

ٍخًح ٝليع قزو ٗأػْخء ٗرؼي ٌٕح حىٔي٘ك ٍٗخ ٍى فؼو : طليٝي حىٔ٘حرق ٗحىي٘حكق ىٌٖح حىٔي٘ك رَؼْٚ  •

 . حٟهَِٝ حطـخٓ ٌٕح حىٔي٘ك 

 . طٔـٞو ٍٖخٍحص حىٔي٘ك ًٗىل ىَؼَفش ٍقيحٍ حىٔي٘ك فٜ ح٥طـخٓ حىٔيزٜ أٗ ح٥ٝـخرٜ  •
ك ػِ ١َٝق طؼٌَٞ هزَحص حىطفو ح٥ٝـخرٞش فٜ حىَ٘حقف ح١هَٙ حىلٞخطٞش ٍغ أػطخء طؼٌَٞ حىٔي٘ •

 .حىظ٘ـٞغ حىَْخٓذ ى٤رقخء ػيٜ ٌٕح حىٔي٘ك 

 . أُ طنُ٘ حىَؼخٍيش ٍغ حىطفو حىَظ٘كي حٝـخرٞش رْٔزش مزَٞس  •
ّٞخص أُ ٝنُ٘ حىٔي٘ك حىََحى طؼيٝئ ٍليى ٗأُ طزيأ رٔي٘مِٞٞ فق٢ ػيٜ أُ ٝنُ٘ ًىل فٜ كيٗى اٍنخ •

 حىطفو 
 -:حىق٠خء ػيٜ حىٔي٘ك حىٔيزٜ: ػخّٞخ

  ٜٗفٜ ٌٕح حىَـخه أميص ( , ح٥ّزطخف أٍٟخ ,ٍؼو حىَٜحم )٥ري ٍِ حهظِحه حىٔي٘ك حىٔيز
  -:حىيٍحٓخص ػيٜ حىطَه حىظخىٞش 

  َٝنِ اهَخى حىٔي٘ك حىٔيزٜ رخٓظويحً حىظـخٕو ح٥ؿظَخػٜ ٍغ حىطفو حىَظ٘كي ػِ ١َٝق ٓلذ
ٍؼو أهٌ حىٍ٘قش حىظٜ ٝنظذ فٖٞخ أٗ حىقيٌ أٗ ح١ى٘حُ ٗىنِ اًح )ٗٓلذ حىظلفِٞ  ح٥ّظزخٓ ح٥ؿظَخػٜ

 . ريح ٕخىثخ رؼي ًىل َٝنِ ط٘ـٞؼٔ ربػطخثٔ ٌٕٓ ح١ٗٞخء ٍَس أهَٙ
  ُحٓظويحً رؼٞ حىَْفَحص ٍؼو كٍَخُ حىطفو  حىَظ٘كي ٗح٣ٍٔخك  رٔ فٜ حىَقؼي ٍِ ه٦ه ح٥ٍطنخ

ٟٗغ حىطفو فٜ مَٜٓ ٍؼِٞ ٍْٗؼٔ ٍِ حىلَمش ىفظَس  أٗ,رخىٞي ػيٚ مظف حىطفو ىفظَس ٍؼْٞٔ 
 .ٍؼْٞٔ ٥هظِحه حىٔي٘ك حىٔٞت 
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  -:حىق٘حػي ح١ٓخٓٞش حىظٜ ٝقً٘ ػيٖٞخ طؼيٝو حىٔي٘ك ىيٙ حىطفو حىَظ٘كي فٜ حىزَّخٍؾ : ػخىؼخ

  -:حىظيػٌٞ ح٥ٝـخرٜ  •
يً حىظيػٌٞ رؼي حىٔي٘ك كٞغ ٝؼظزَ ٍِ أمؼَ ح١ٓخىٞذ حٓظويحٍخ فٜ ٌٕح حىزَّخٍؾ ٥ٗري أُ ٝق •

 . ٍزخَٗح ىَٞر٢ حىطفو حىَظ٘كي رِٞ حىٔي٘ك ٗحىَؼُِ حىٌٛ قيً ىٔ 
 -: ْٗٝقٌٔ حىظيػٌٞ ْٕخ اىٜ ّ٘ػِٞ َٕٗخ  •
رخىْٔزش ىيطفو حىَظ٘كي طؼظزَ حىلي٘ٙ أمؼَ حىَنخفآص حىَلززش اىٞٔ ٍؼو : طيػَٞخص ٍخىٝٔ  •

 ( حىََ٘ٗرخص ,حى٘ٞن٥٘طش ,حىَؤم٥٘ص )
  -: طيػَٞخص حؿظَخػٞش •
 . اظٖخٍ ٍ٘خػَ حى٘ى ٗحىلذ ىيطفو  •
 .حٓظويحً رؼٞ ح١ىفخظ حىظٜ طيه ػيٜ ح٥ٓظلٔخُ  •
 .ٝـذ أُ َٝحػٚ حهظٞخٍ حىَنخفؤس حىَْخٓزش ىَغزش  حىطفو  •
  -( :حىؼقخد)حىظيػٌٞ حىٔيزٜ  •
ٗٝقٜي اٝقخع  حىـِحء ػيٜ حىطفو ١ُ ٓي٘مٔ ٍَف٘ٝ ٗىنٜ ٝنُ٘ حىؼقخد ٍفٞيح فٜ طؼيٝو  •

ٔظظزغ حىٔي٘ك حىوطؤ ٍزخَٗس  ٗأُ ٝظْخٓذ ٍغ حىوطؤ حىٌٛ حٍطنزٔ حىطفو ٗأ٥ حىٔي٘ك ٝـذ أُ ٝ
 .ٝـَف مزَٝخإٓ 

 ح٣ؿَحءحص حىَظزؼش طـخٓ ٍفٞ حىطفو حىظؼخُٗ ٍغ حىزَّخٍؾ : ٍحرؼخ 
  ٝـذ ح٥رظؼخى ػِ ٓٞخٓش حىَٗ٘س . 
  حّطزخػخص طيه ػيٚ ًىل اىٚ أُ َٝؿغ ػِ ٌٕح حىٔي٘ك . 
  ػِ ٍفٞ حىظؼخُٗ (قشٗف)ػيً اػطخء حىطفو طْخ٥ُص . 
   ٔأُ ّـؼو حىطفو ٝظفٌٖ ػيً حىَٟٜ ػَخ ٝفؼي. 

 ٍلظ٘ٙ حىزَّخٍؾ
أٓنز٘ػخ ر٘حقنغ هَنْ  46طُ٘ٝغ حىَيس حىٍِْٞش ىيزَّنخٍؾ )ٕٗنٚ ػزنخٍس ػنِ 

ؿئخص فٜ مو أٓز٘ع( اىنٚ ٍـَ٘ػنخص ٍٔنظقيش ػنٌ هٜٜنض ىننو ٍـَ٘ػنش 

 إٔيحف اؿَحثٞش ٍؼْٞش طويً حىٖيف حىؼخً ىيزَّخٍؾ 

 لتدريب عمى استجابات التواص  كمجاٌت ا -
تلتم  مىارات التواص  عمى العديد مف المجاٌتال وسوؼ يتـ التعرؼ عمى ك  مجاؿ 

 عمى حدة ودرجة صعوبته وكيفية التدريب عميه كما يميك
يىدؼ البرنػامج الحػالي تلػى مسػاعدة الطفػ  التوحػد  الػذي يتػراوح  ليدف العام لمبرنامج :ا

 تلى تحسيف استجابات التواص . سنة ( 5 – 3عمرن بيف ) 

تػدريب الطفػ  التوحػد  -تتمخص ا ىداف الفرعية ايما يمـى: ا ىداف الفرعية لمبرنامج :
ال كاٌسػػت باؿ العػػاـ ) التػػأز الحسػػي البصػػري( عمػػى المعػػب مػػف خػػٍؿ الكمبيػػوترال مػػف حيػػث
جػػػزا  أوالحيوانػػػاتال  النوعالالنباتػػػات الالطيػػػور  تػػػدريب الطفػػػ  التوحػػػد  عمػػػى التعػػػرؼ عمػػػى

اـجىػػزة  الأثػػاث المنػػزؿ اـطعمػػةال الخمػػروات والفاكىػػة. المٍبػػس.ال الجسػػـ ووجػػه اينسػػاف
 وسام  المواصٍت.ال 02تلى  0اٌدوات العامة وادوات المطبةال اـعداد مف  .المنزلية

 

 

 
 مراحل البرنامج المعراس اصلكترونس لتبادل الصوت والصورة. (6شكل)

 

 Douglass & Young Autism يمكن ا ستفادة من آلية العمل داخل برامج

والبرنػػامج المعرفػػي اٌلكترونػػي(  والعمػػ  بػػه فػػي البرنػػامج التػػدريبي)البرنامج ايرلػػادي
 اصٕبء اٌٛاعت إٌّيٌٟ ثبٌّٕيي ٚاٌّزبثؼخ المعد مف قب  البحث في المتابعة بالجمعية

 
 

 (44ٗنو) حىٞش حىؼَو ىحهو حىزَّخٍؾ
 

 التبادل

 تنمية التمقائية

 تمييز الصور

 تكوين الجمل

 ماذا تريد ؟"التفاعل عند سؤال  

 التجاوب والردود التمقائية
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 حىَظزغ فٜ حىظل٠َٞ  فٜ مو ؿئش ٍِ ؿئخص حىزَّخٍؾ 
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 ح٥ٕيحف ح٥ؿَحثٞش
 ٕيف ٍؼَفٜ

 حُ ٝظؼَف حىظيٌَٞ ػيٜ ٍٛ٘ مو ؿئش ٍِ ؿئخص  حىزَّخٍؾ
 ٕيف ٍٖخٍٛ

حُ ْٝطق َٗٝ٘ٞ حىظيٌَٞ  حىٚ ٍخ ٝ٘خٕي ٗٝٔظَغ حىٞٔ ٍِ  ٍٛ٘ مو ؿئش ٍِ 

 ؿئخص حىزَّخٍؾ
 ؿيحّٜٕيف ٗ

 حُ ٝلذ حىظيٌَٞ  حىظؼخٍو ٍغ حىزَّخٍؾ  ىظلِٔٞ حىظ٘حٛو
 ٗ حىْ٘خ١ حىَٜخكذ حى٘ٓٞيش

 حىزَّخٍؾ  حىَؼَفٜ ح٥مظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ

 حىظَٖٞي ٗح٥ػخٍس
 ,ْٕخك       ٍؼيٌ حىنظَّٜٗ   ٗطيٌَٞ حىنظَّٜٗ           

 س ؟  ٍٛ٘س حٓ ىٛ؟ٍخ حىٌٛ طَحٓ فٜ حىٍٜ٘:   حىَؼيٌ  ح٥ىنظَّٜٗ

 ..................ىٓ ٍٛ٘س ............... ىٛ ٍٛ٘س :   حىظيٌَٞ ح٥ىنظَّٜٗ

 .............ىٛ  ٍٛ٘س  / حٝ٘س  ىٓ ,,,,   ٗخ١َ   :   حىَؼيٌ ح٥ىنظَّٜٗ

 العرض: 
من و  مع مراعاة الفروق الفردية بين التَميذ..   اقسم التمميذ الى مجموعات..      
   خَل
 المناقشة والحوارك يقةطر 
المعمـ أو المعمـ اٌلكترونيال حيث التي يطرحىا  يجيب التٍميذ عمى اـسممة التمىيدية    

 يردد ويلير التٍميذ 
خمال )التمميذ/المعمـ اٌلكتروني( أو المعمـ تلى الصوت والصور التي تعبر           

 عمى ك  جمسة مف جمسات البرنامج. 
مى أف يركز انتباوه عمػى مثيػر سػمعي بصػري واحػد دوف  يػرن ادرب طف  التوحد ع .4

مف المثيراتال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مف اـصوات والصور عميػه ال ووػذن 
الصػػور يعطيىػػا الباحػػث ـفػػراد المجموعػػة وتػػدربىـ عميىػػا بحيػػث تحتػػو  كػػ  صػػورة 
عمػػػى المثيػػػر الىػػػدؼ عمػػػى أف تمثػػػ  الصػػػور ذات الحجػػػـ اـكبػػػر المثيػػػر الىػػػدؼ او 
الصػورة المتناقمػػة فػػي المػوف وذلػػؾ كمػػا فػػيال البرنػامج المعرفػػي ايلكترونػػي وينػػاقش 

 الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.
أقػػ  لمطفػػ  )أنػػت لػػايال تيػػه فػػي الصػػورةال أو أنػػت تسػػتم  لػػػ تيػػة غ ووكػػذا مػػ  بػػاقي  .5

لصػورة اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  لػه )فػيف ا
 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  

أقدـ التعزيز المناسب لطفمؾ تذا كانت اٌستجابة صحيحةال أما تذا كانت اٌسػتجابة  .6
 يػر صػػحيحة ف ػـ بت ػػديـ تتذيػة راجعػػة لػه بػػأف تعػرض الصػػور عميػه مػػرة أخػر  مػػ  
 ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػتجابة

 الصحيحة
المعراس عمى حسب مستويات  تصويب ا خطاء اس كل جمسة من جمسات البرنامج :التقويم
 .ا ىدافتقويم 
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 اٌجؤبِظ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــة ـــامج عمـــى الحصـــول طريق  مػػػف  Hossam ايكونػػػة عمػػػى بالمػػػتف البرن
 ولعار الوادي جنوب جامعة لعار بىا البرنامج نافذة تظىر الصمب ال رص
 عمػػى المػػتف وعنػػدال اـلػػراؼ وويمػػة رنػػامجالي ومعػػد البرنػػامج وعنػػواف الكميػػة
 (  04ال 03ال 00)لك  في كما تظىر الدخوؿ مفتاح

 (١40َٝقش حىلٜ٘ه ػيٚ حىزَّخٍؾ ٗنو )
 طظَٖ ّخفٌس

 
 (45ّخفٌس حىزَّخٍؾ ٗنو)

 

 

 

 ٍٍُ حىيه٘ه رخى٠غ٢ ػيٚ 

 خىقخثَش حىَثٔٞشؿئش طَٔٚ ر 46طظَٖ ّخفٌس ؿيٝيس طلظ٘ٛ ػيٚ ؿئخص حىزَّخٍؾ ٕٜٗ 

 
 (14لمبرنامج شكل ) جمساتلالقائمة الرئيسية 
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حىقخثَش  
حىَثٞٔٞش 

 حىفَػٞش

 

 

 

 الجمسػػات عنػػاويف مػػف عػػدد بال اممػػة تظىػػر الرميسػػة ال اممػػة ظىػػور بعػػد    
ٍز   والخمػػرواتال اـطعمػػةال المٍبػػسال ـالجسػػ أجػػزا ال النػػوع)عمػػى التعػػرؼ مػػث

ال العامػػة اـدواتال المطػػبة أدواتال المنزليػػة اـجىػػزةال المنػػزؿ أثػػاثال والفاكىػػة
 عنػػواف وكػػ ( المواصػػٍت ووسػػام ال اـعػػدادال الحيوانػػاتال الطيػػورال النباتػػات
 اـرقاـ مف مجموعة عمى يحتوي  لجمسة
 جمسػػػة وافلعنػػػ نافػػػذة تفػػػتن...   أو 0 أو0 رقػػػـ عمػػػى المػػػتف عنػػػد تي     
 نافػذة كػ ال الفرعيػة الجمسػة لعنػواف جز  عف يعبر اـرقاـ مف رقـ وك  فرعية
 .واـصوات الصور مف مجموعة عمى تحتوي  فرعية جمسة لعنواف
 الرميسػػة ال اممػػة الػػي ين ػػ  عميػػة بالمػػتف مفتػػاح   النافػػذة أسػػف  تظىػػر حيػػث
 عمػى ين ػ  تينمفا النافذة مف  صورة ك  أسف  وذلؾال الفرعية النافذة وا  ٍؽ
 الصػػورةال الصػػورة تكػػرارال السػػاب ة الصػػورةال الفرعيػػة ال اممػػةال الرميسػػية ال اممػػة
ال أخػري  بطري ػة وتعمػا تفػتن النوافػذ بعػض ووناؾ(ال 05)لك  في كما التالية
 و مػا  وا عػادة وتكبيػر تصتير   لػ  مفتاح العنواف لريف  النافذة أعمى وذلؾ
 (06)لك  في كما النافذة

 

 
 أٓفو مو ٍٛ٘س ٍِ حىْخفٌس ٍفخطٞق ْٝقو ػيٚ 

 حىقخثَش حىَحٓٞش، حىقخثَش حىفَػٞش، حىٍٜ٘س حىٔخرقش، طنَحٍ حىٍٜ٘س، حىٍٜ٘س حىظخىٞش

 
 

 
 

 

 

 
 (43ٗنو)

 ١َٝقش حىلٜ٘ه ػيٚ حىقخثَش حىَثٞٔٞش حىق٘حثٌ حىفَػٞش ٗح٥ّظقخه رِٞ حىٍٜ٘ ٗطنَحٍ ح١ٛ٘حص.

 ْٕخك رؼٞ حىْ٘حفٌ    
 أػيٚ حىْخفٌس ٢َٝٗ حىؼْ٘حُ   ٍفظخف  ىـ   طٜغَٞ ٗطنزَٞ ٗاػخىس  ٗغيق حىْخفٌس   
 

 
 (46ٗنو) طٜغَٞ ٗطنزَٞ ٗحػخىس ٗغيق ّخفٌس ؿئخص حىزَّخٍؾ
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 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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ؿئخص 

ح١ٓز٘ع 

 ح١ٗه
 

اىٚ ؿئخص 

ح٥ٓز٘ع 

حىٔخىّ 

 ػَ٘
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 

(  )طلض اَٗحف   كٔخً دمحم أكَي/ حىزَّخٍؾ ىيٍحٓش قخً رٔ حىزخكغ  ٌٕح 

 ٝخَٓ ػزي هللا كفْٜ كِٔ/ ٍلَ٘ى دمحم ٗزٞذ كِٔ، ٗحىيمظٍ٘ / ح١ٓظخً حىيمظٍ٘ 
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ؿئخص 

ح١ٓز٘ع 

 ح١ٗه
 

 
حىًٞ٘ 

 حىوخٍْ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ا ستقبال العام ( موضوع الجمسة:

 ( دقي ة. 32 – 02) وقت الجمسة:
 السموكية ا ىداف ا جرائية

 ىدف معراس .1
طف  التوحدعمى صورته واسمه مف خٍؿ التأزر  أف يتعرؼ

 الحركي السمعي البصري.
 ىدف مياري -2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجداف ينطا أويلير 
 البرنامج خٍؿمف  ته المعرومة عمى الحاسبصور خٍؿ 

ال مف  المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي
 صريال واٌنتبان السمعي لك  جمسة.خٍؿ اٌنتبان الب

 ٕيف ٗؿيحّٜ-3

 البرنامج لتحسيف استجاباتالتعام  م   طف  التوحدأف يحب 
 التواص 

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 البرنػػػػامج  المعرفػػػػي اٌكترونػػػػي ال ػػػػامـ عمػػػػى اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي
 لتحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 في الصورة غ  صورة ان ديغ الذي  تران ما  المعمم:
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة   التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 
 

 اصجراءات
 حىؼَٝ

 من خَل اس ضوء الخطة التربوية اردية...و  الى مجموعات اقسم التَميذ           

 ١َٝقش
 طرحيا المعمم المناقشة و الحوار  يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية التس ي        

َادرب طف  التوحػد عمػى أف يركػز انتباوػه عمػى مثيػر سػمعي بصػري واحػد دوف  يػرن مػف ( 0)
المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه ال ووػذن الصػور 
يعطيىػػا الباحػػث ـفػػراد المجموعػػة وتػػدربىـ عميىػػػا بحيػػث تحتػػو  كػػ  صػػورة عمػػى المثيػػػر 

صور ذات الحجـ اـكبر المثير الىدؼ او الصورة المتناقمػة فػي الىدؼ عمى أف تمث  ال
المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػىال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي وينػػاقش الباحػػث الطفػػ  التوحػػدي فػػي 

 وذن اٌصوات والصور.
( أق  لمطف  )أنت لايال تيه في الصورةال أو أنت تستم  لػ تية غ ووكذا م  باقي اٌصوات 0)

تط  الطفػ  معرفػػة المثيػر الىػدؼ قػ  لػػه )فػيف الصػورة اـكبػر حجمػػا والصػور ال تذا لػـ يسػ
 ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  

( أقدـ التعزيز المناسب لطفمؾ تذا كانت اٌستجابة صحيحةال أما تذا كانت اٌسػتجابة  يػر 3)
صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مرة أخر  م  ت ػديـ التوجيػه 

 ي له وكرر ذلؾ معه حتى يص  الطف  تلى اٌستجابة الصحيحة. المفظ

  
 الحالة س )0(   )0(            )3(      )4(     )5(    )6(    )7(    )8(      )9(   )02(  )00(

 

 

 (1اجللسة )
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ػوٗ 

 اٌٖٛه
 

 
ؿئخص 

ح١ٓز٘ع 

 ح١ٗه
 

 
حىًٞ٘ 

 حىوخٍْ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ك واـذف يعبر عف العيفف التنسيا بيف اليد و ير  الباحث أ   
 

ال وو ال درة عمى السيطرة عمػى حركػة اليػد )الحركي السمعي التذزر البصري )      
ال ووػػوأمر مػػروري جػػداي عػػف طريػػا الكمبيػػوتر التعميمػػي Mouseمػػف خػػٍؿ  بدقػػة 
طف  التوحد مىارة التركيز عمى الملاودة مف خٍؿ عرض الصورواٌستماع  لتعميـ

صػػعوبة  التوحػػد حيػػث يجػػد بعػػض أطفػػاؿىا الصػػورال و تلػػى اٌصػػوات التػػي تعرمػػ
بثبػات وفػي  الصورلمجرد أف أعينىـ  ير مدربة عمى متابعة أسما  الصور فيتعمـ 
 .واحد اتجان
 

 ( Hand-eye-ear Coordination Activities ) الحركي السمعي التذزر البصري 

 

الطري ػة التػي وو مبف حركػة العمػٍت الػذي يتػين لميػد أف ت ػـو بالمىمػة وف      
 ـدور وػػاـ فػػي تعمػػـ اينسػػاف ال فىػػوالسػػم  ال فممبصػػر  أو تسػػمعىا اـذف تراوػػا العػػيف

اس اـقوىوالنفػػػػاذة نحػػػػو المثيػػػػرات ومػػػػف خٍلىػػػػا يسػػػػتطي  الفػػػػرد اكتسػػػػاب مػػػػواد و الحػػػػ
طفػ  ال فػالعيوف لمالحركػي يمعػب دوراي مىمػاي السمعي التعمـال لذا ف ف التذزر البصري 

مػػف صورورسػػومات  السػػمعي جـ مػػا وقػػ  عميػػه ايبصػػارتتػػر اـذف تسػػم  و تبصػػر و 
ال فعػػف طري ىػػا يػػتعمـ  تتحػػرؾ وترسػػـ وتكتػػبوعبػػارات وألػػكاؿ وندسػػية ال واليػػد موجم

اـطفاؿ اـحرؼ ال والكمماتوالجم  ال واـلكاؿ والرسػومات عمػى اخػتٍؼ أنواعىػا ال 
كانيػػػة وعػػػف طري ىػػػا يػػػتعمـ الفػػػرد دراسةاـومػػػاع العامػػػة لًنسػػػاف ال واٌتجاوػػػات الم

وتحديػػد المسػػػافات ال وعػػػف طري ىػػػا يتصػػػٍلفرد بالبيمػػػة المحيطػػػة ويكػػػوف قػػػادراي عمػػػى 
 .اٌحتكاؾ الفعاؿ

 

 
 السػػمعي أمػػا عػػف دور معمػػـ التربيػػة الخاصػػة فػػي تنميػػة التػػذزر البصػػري         

 :الحركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

دريب اـطفػاؿ مػف خػٍؿ النلػاطات التػي تعػزز مػف التذزرالبصػري ف نه يستطي  ت
  : الحركي ويالسم  

 
ألػػػواف الرسػػػـ أو الطػػػٍ ال المعجػػػوفال لػػػؾ الخػػػرز فػػػي الخػػػيفال النسػػػيجال )        

الػػػػربفال بنػػػػا  المكعبػػػػاتال الطػػػػرؽال ومػػػػ  اـوتػػػػاد فيموحػػػػةال الرسػػػػـال النسػػػػةال قػػػػص 
 ال  )اـوراؽال تزرير اـزرارال ربف رباطات اـحذية

 
اليد لػيعمٍ معايينجػاز اـذف و فىذن النلاطات تساعد عمى تدريب العيف و         
 . مىمة ما
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ؿئخص 

ح١ٓز٘ع 

 ح١ٗه
 

 
حىًٞ٘ 

 حىوخٍْ

 

الحركػػػػػي ينبتػػػػػي عمىمعمػػػػػـ التربيػػػػػة  السػػػػػمعي ولتنميػػػػػة التػػػػػذزر البصػػػػػري 
 :الخاصة تدريب الطف  عمى التمرينات التالية

 

ال تحريػؾ تدريب الطف  بتحريؾ أصابعه عمى الحػروؼ البػارزة
 في الكمبيوتر التعميمي.Mouseالػ
 
عمػػػػى التمييػػػػز بػػػػيف الحػػػػروؼ والصػػػػور  الواـذفتػػػػدريب العػػػػيف

 واـلكاؿ وكيفيةرسمىا قب  البد  بالكتابة

.  
 تػػدريب الطفػػ  عمػػى كيفيػػةتحريؾ ذراعػػه عنػػد الكتابػػة ليتناسػػب

 .الصورةوذا التحريؾ م  رسمة الحرؼ أو 
 
 عػػػػػاة مػػػػػبف حركػػػػػات العػػػػػيف لمتوافػػػػػا مػػػػػ  حركػػػػػة الكتابػػػػػة لمرا

الكتابػػةعمى السػػطور المحػػػددة ومراعػػاة حجػػػـ الحػػروؼ واتسػػػاؽ 
 .الحروؼ والكممات معاي 

 
 

 حىَٔظ٘ٝخص

 
 حىًٞ٘

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش

 اٌزؼوف ػٍٝ اٍُ اٌؾبٌخ  ٚاألٍوح ٚاألٍوح( ٛفً اٌزٛؽل)٠وٜ اٌؾبٌخ  1

 !!!!!فع اٌطفً ِٓ ٘نا؟؟؟؟؟٠زٍ ٠ٍزفذ اٌطفً ٌّْب٘لح ٕٛهرٗ فٟ اٌىّج١ٛرو 2

 ........٠ٕطك اٌطفً أٗ أب ١ْ٠و اٌطفً اٌٝ ٕٛهرٗ فٟ اٌىّج١ٛرو  3

٠مبهْ اٌطفً ث١ٓ ٕٛهح أؽل ألوثبئٗ فٟ اٌىّج١ٛرو  4

 ٚاٌْقٔ ثبٌٕظو ا١ٌُٙ
 ......ٚاثٟ.... ٠ٕطك اٌطفً ٘نا أب 

 .........٠فؼً

  ؾ١خ٠زٍفع اٌطفً ثبٌَالَ ٚ اٌز ٠ٖبفؼ اٌطفً اٌّؼٍُ 5

 ٚ إٌطك ثبٍّبءُ٘ ٚ اٌزؼوف ػٍٝ االّقبٓ—ٌؼجخ اٌز١ٍفْٛ 

ً٘
ىٞ

 ح
ص

ظخ
ك

٦
ٍ

 

 ططزٞق ٍقٞخّ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو حىقزيٜ, ح٥هظزخٍ حىقزيٜ –حىظؼَف ػيٚ ّٔزش حىٌمخء  –ٍوء حٓظَخٍس حى٦َكظش  1

 ىقخثق 10ىـ ح٥ّظزخٓ  حىٍِِ حىَطي٘د 2

  (7  6  5  4  3  2  1الحالة )
 ت  ويشير  ويصاا  يتعرف  ويتمفظ  وينطق أغمب كممات البرنامج.يرى  ويمتف

  (11  11   9  8والحالة ) 
 يرى  ويمتفت  ويشير إلى أغمب كممات البرنامج.

3 

4 

5 

 حىظقٌ٘ٝ

 تصويب اٌخطا .       
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1 

 

 

 

 
 عٍَبد

اإلٍجٛع 

 االٚي
 

 
ا١ٌَٛ 

 اٌَبكً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 المعارف السابقة أو ( ا ختبار القبمس) موضوع الجمسة:
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

ايختبار ال بميمف عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.

 ىدف مياري  .2

ى ما يلاود أويستم  اليه مف تل طف  التوجدف ينطا أويلير أ
المعرفي ايلكتروني  مبرنامجاٌختبار ال بميمصور وكممات 

 ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 البرنامج لتحسيف استجاباتالتعام  م   طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

بيف عدد مف المثيرات السمعية  سمعي بصري واحد ي  
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 البرنػػػػامج  المعرفػػػػي اٌكترونػػػػي ال ػػػػامـ عمػػػػى اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي
 لتحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغ المعمم 
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 

 

 

 
 ح٣ؿَحءحص

 حىؼَٝ
 خَل  اس ضوء الخطة التربوية الفردية...ومن الى مجموعاتاقسم التَميذ

 المناقشة و الحوار ١َٝقش
 لتَميذ عمى ا سئمة  التمييديةيجيب ا

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 .بمسجمسة ا ختبار الق

( َادرب طفػػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه 
ال ووذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  

لحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات ا
ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى

 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.
( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت تسػػتم  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي 0)

معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف الصػورة  اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف 
 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  

( قػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لطفمػػػػػؾ تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت 3)
اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  

ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػتجابة  مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر
 الصحيحة .

 
 

 (2اجللسة )
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 ح٥هظزخٍ حىقزيٜ(1)ف٦ٕ
 !!!!!!ّؼٌ أّخ!!!!!    أّخ!!!   ٍِ حى٘خ١َ؟؟؟    حهظٞخٍ ٍِ ٍظؼيى

 

 

 

1-1 

َ ٝ٘ٞ ؽ حىٔئحه  ً

حىٚ ٍخ 

 َٝٔؼٔ

ْٝطق ٍخ  َٝ٘ٞ 

 حىٞش
 حىيٍؿش

ٌٕح ٕ٘   2 (  قَّز٢ٞ-أٓي-ؿٍِ)ِٗٝٞ ح١ٓي؟ - 1

 ح١ٓي
  

-رٜو-فيفو ٍٍٜٗ)أِٝ حىزٜو؟  2

 (رظْـخُ

ٌٕح   2

 حىزٜو

  

   ٌٕح حىفٌ  2 ( ح١ًُ-حىفٌ-ح١ّف)أِٝ حىفٌ؟  3

ٌٕح ٕ٘   2 (١خٓش-قيٍ-ٓنِٞ)أِٝ حىقيٍ؟  4

 حىقيٍ

  

-ََٓٝ-مَٜٓ)؟ ِٗٝٞ حىي٥ٗد 5

 (                     ى٥ٗد

ٌٕح   2

 حىي٥ٗد

  

ٌٕح ٕ٘   2 (فَهش-ىٝل-ػٜفٍ٘)أِٝ حىيٝل؟  6

 حىيٝل

  

ٌٕٓ   2 (٢ٍ٘-َٗخػش–ٓيٌ )أِٝ حىَ٘خػش؟  7

 حىَ٘خػش

  

ٌٕحٕ٘   1 (رْض-ٍؿو-ٗٞذ)أِٝ حى٘ٞذ؟  8

 حى٘ٞذ

  

-ٓٞخٍس-ٍظ٘ٓنو)أِٝ حىٔٞخٍس؟  9

 (ػـيش

2   ٌٕٓ

 حىٔٞخٍس

  

ٌٕح   2 (ميذ-غِحه-قطش)أِٝ حىغِحه؟  10

 حىغِحه

  

-ْٓيٗطٖ-رطخ١ْ)فِٞ حىفطَٞس؟ - 11

 (فطَٞس

خىفطٌٕٕ  3

 َٝس

  

ٌٕح   2 (ح١رـٍ٘س-فْـخُ-قيٌ)أِٝ حىفْـخُ؟  12

 فْـخُ

  

-ف١٘ش-فَٗش)ِٗٝٞ حىنخٍَٞس؟  13

 (مؤٍَٞس

خىنخٌٍٕٕ  3

 َٝح

  

   ٌٕح ٢ٍ٘  2 (ٓخػش-٢ٍ٘-ٍحىٝ٘)ِٗٝٞ حى٢َ٘؟ - 14

   ٌٕٓ ٍٗىس  2 (حرـٍ٘س-ٍٗىس–ٗـَس )أِٝ حىٍ٘ىس؟  15

 المعكوسات (3(ال)0فٍش)

 حىَٔظ٘ٝخص

 ( 7  6  5  4  3  2  1الحالة )
 يرى  ويمتفت  ويشير  ويصاا  يتعرف  ويتمفظ  وينطق أغمب كممات البرنامج.

 ( يرى  ويمتفت  ويشير إلى أغمب كممات البرنامج.11  11   9  8والحالة ) 
 

 

َٝ٘ٞ حىٚ ٍخ  ؽ  حىٔئحه ً

 َٝٔؼٔ

 حىيٍؿش ْٝطق ٍخ  َٝ٘ٞ حىٞش

,    1 ٛغَٞ,ميذ مزَٞ 1

2 

   ٛغَٞ,ميذ مزَٞ 

,    1 قَٜٞس,رْض ١٘ٝيش 2

2 

   قَٜٞس,رْض ١٘ٝيش 

   رْض ٍٔنش مٍ٘س  1 رْض ٍٔنش مٍ٘س 3

,    1 ٍفٞؼش,ض ػَْٞشرْ 4

2 

   ٍفٞؼش,رْض ػَْٞش 

   ٓض ٗحقفش رظَيٜ ٍخء  1 ٓض ٗحقفش رظَيٜ ٍخء 5

ٍخٍخ ط٠ؼٖخ ,ُؿخؿش ُٝض ّلطٖخ ػيٚ حىف٘ه - 6

 ػيٚ ح١مو

ُؿخؿش ُٝض ّلطٖخ ػيٚ -  1

ٍخٍخ ط٠ؼٖخ ػيٚ ,حىف٘ه 

 ح١مو

  

مزخٝش رَٞ٘د حى٘خٛ فٜ   1 ّيٗد حىٔنَ رخىَيؼقش,رَٞ٘د حى٘خٛ فٜ مزخٝش  7

 ّيٗد حىٔنَ رخىَيؼقش,

  

,    1 حىَيؼقش ؿ٘س حىطزق,حى٘٘مشؿ٘س حىطزق 8

2 

حىَيؼقش ,حى٘٘مشؿ٘س حىطزق 

 ؿ٘س حىطزق

  

,    1 طلض حى٘ـَس, -ََّ ف٘ه 9

2 

   طلض حى٘ـَس, -ََّ ف٘ه 

   قيٌ ّنظذ رٔ  1 قيٌ ّنظذ رٔ 10

ٌٚل , /  ٍٔظوزٜ, ٗىي فٜ حىْٜيٗه 11

 َِزقجٟ ٚهاء اٌىوٍٟ

1    ,

2 

 ٗىي فٜ حىْٜيٗه 
ٌٚل , /  ٍٔظوزٜ,

 َِزقجٟ ٚهاء اٌىوٍٟ

  

   ٗىي ٝغٔو حٝيس فٜ حىل٘ٝ  1 ٗىي ٝغٔو حٝيس فٜ حىل٘ٝ 12

,    1 رخد ٍغيق.,رخد ٍفظ٘ف - 13

2 

   رخد ٍغيق.,رخد ٍفظ٘ف - 

,    1 ٗىي ّخُه حىٔيٌ, ٗىي ١خىغ حىٔيٌ - 14

2 

ٗىي , ٗىي ١خىغ حىٔيٌ - 

 ّخُه حىٔيٌ

  

,    1 ٗىي ّخٌٝ 15

2 

   ٗىي ّخٌٝ 
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 عٍَبد

اإلٍجٛع 

 االٚي
 

 
ا١ٌَٛ 

 اٌَبكً
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 تصويب اٌخطا .حىظقٌ٘ٝ   
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اإلٍجٛع 
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 عٍَبد

اإلٍجٛع 

 االٚي
 

 
ا١ٌَٛ 

 اٌَبكً
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 عٍَبد

اإلٍجٛع 

 االٚي
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 اٌَبكً
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٟٔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 موضوع الجمسة:التعرف عمى النوع والسموكيات الصادرة من ا صوات.
 .  ( دقي ة 32 – 02) قت الجمسة:و 

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 النوع والسموكيات الصادرة مف اـصوات

 مف خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.
 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
جمسةالتعرؼ عمى النوع والسموكيات الصادرة ور وكممات ص

المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى  لبرنامجمف اـصوات في ا
 توظيال اٌنتبان اٌنت امي.

 ىدف وجدانس .3
 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 
صري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية سمعي ب
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 

 الوسيمة والنشاط المصاحب
لتحسػػػيف  البرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي

 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد
 رونس  التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكت

 ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  :  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 
 

 ح٣ؿَحءحص
 حىؼَٝ 

 من خَل اس ضوء الخطة التربوية الفردية...و  ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 المناقشة و الحوار ١َٝقش

 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية
ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

لتس تعبر عمى الصور ا المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 .جمسة التعرف عمى النوع والسموكيات الصادرة من ا صوات

( َادرب طفػػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه 

ا بحيػث تحتػو  كػ  ال ووذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػ
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

م  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي ( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت تسػػت0)
اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف الصػورة 

 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت 3)

ه بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة ل
مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػتجابة 

 الصحيحة .
 

 

 

 

 

 (4,  3اجللسة )
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٟٔ 
  

 
 ا١ٌَٛ االٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التعرف عمى النوع( 1اَش )
 ولد (–رج  –بنت –ست عجوزة –رج  عجوز –)ست 

ممة  مرة مع التمميذ اصلكترونس ومـرة أخـرى مـع نَحظ تكرار نطق الك
المعمــم اصلكترونــس وذلــك بالتشــجيع والموســيقى اــس الكــَم وتجريــد 
الكممة ..... يجب أن نَحظ   تعميق التمميـذ المسـتمع  ودور المعمـم 

 ميسر لمبرنامج
مثـــــــل        التمميـــــــذ اصلكترونـــــــس                      المعمـــــــم   

 اصلكترونس
ســت  ىــس دي الســت    شــاطر    ســت يــا ســت   ...  جوز يــاجوز  ىوراجــل  ســت يــا

 عجوز    شاطر    جوز ياجوز    ىوراجل عجوز... وىكذا
 ا صوات الصادرة من السموكيات(2اَش )

البطػػػاطس فػػػي –ولػػػد عيػػػاف –موسػػػي ى  –ولػػػد بيمػػػحؾ -)ولػػػد بػػػيعطس
لػد بيعػيف و –ولػد بيبػوس امػه  -ولد بيأك –ولد نايـ –ولد بيتألـ –الزيت 

ست ليمة –ولد بيطب  -ولد بيخبف عمى الباب –ولد بيتني –صفرارة –
 ولد بيناد (–زجاج 

ولػػػد بػػػيعطسال ولػػػد عنػػػدن بػػػرد ... ولػػػد بيمػػػحؾ الولػػػد فرحػػػاف مبسػػػوطال  دة صـــوت:
الراجػػػ  بيمػػػحؾ ... موسػػػي ىال انػػػا احػػػب اسػػػم  صػػػوت الموسػػػي ى ... ولػػػد بػػػيكنال 

حػب البطػاطس فػي الم ميػة ... اـلػـال الولد عياف ... البطاطس فػي الزيػتال مػيف بي
الولػػػد متعػػػور فػػػي رجمػػػةال الولػػػد بيتػػػالـال بي ػػػوؿ اة يرجمػػػي ... ولػػػد نػػػايـ بيلػػػخرال دبػػػة 
تخينػػة نايمػػة بلػػخر ... اـكػػ  فػػي البػػا الالراجػػ  ماسػػؾ فػػي ايػػدة فرخػػة بيكمىػػا ... 
البوسة جميمة الميف بياخذ البوسة!!! أنػا الالولػد اللػاطر يأخػذ بوسػة الالبنػت اللػطرة 

أخذ البوسة ...  ولد بيعيف البيعيف علاف زعٍف ... التس يالالنسػ ال بادينػا لمولػد ت
اللاطر والبنت اللاطرة ... صػفرارةالالولد بيمعػب بالصػفرة ... أطفػاؿ بتتنػي وت ػوؿ  
أ نيػػة ال طػػة الململػػية ... ملػػجعيف الكػػورةال النػػاس بتتفػػرج عمػػى الكػػورة ... البػػاب 

عمػػػى البػػػاب ... الطبمػػػة الولػػػد بيطبػػػ  عمػػػى  بيخػػػبفال يػػػٍ أفػػػتن البػػػابال مػػػيف بيخػػػبف
.. ولػػد الطبمػػةال الولػػد ماسػػؾ فػػي  أيػػدة طبمػػة .. زجػػاج بيتكسػػر  بي ػػ  عمػػى اـرض 

 بيناديال صوته عاليال بيناد  عمى صحبه.
 

 حىَٔظ٘ٝخص
 

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛهح اٌّٛعٛكح  1

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ 
ٛرو اٌّٛعٛكثبٌىّج١ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد

 اٌزؼ١ٍّٟ
ٍِ رِٞ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

ٓض  –ٍؿو ػـُ٘ –ٓض )حىٍٜ٘ 

اٌّٛعٛكح  (ٗىي–ٍؿو –رْض –ػـُ٘س

 ثبٌىّج١ٛرو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك ثبٌىّج١ٛرو 

 اٌزؼ١ٍّٟ

ٍِ رِٞ ١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

ٓض  –ٍؿو ػـُ٘ –ٓض )حىٍٜ٘ 

اٌّٛعٛكح ( ٗىي–ٍؿو –رْض –ػـُ٘س

 ّج١ٛروثبٌى

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ آصو ػ١ٍخٕٛد 

فبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ رؾلصبٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ 

 اٌز١ٍّن وً اٌّض١واد ٚاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و 

ٍِ رِٞ ٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

ٓض  –ٍؿو ػـُ٘ –ٓض )حىٍٜ٘ 

اٌّٛعٛكح ( ٗىي–ٍؿو –رْض –ػـُ٘س

 ّج١ٛروثبٌى

ٍؿو ػـُ٘ –ٓض )٠زٍفع  أٚ ٠غوك اٌز١ٍّن وٍّخ 

 ٓض ػـُ٘س –

 عٛى-ٍذ(ٗىي –ٍؿو –رْض –

ٍِ رِٞ ٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

ٓض  –ٍؿو ػـُ٘ –ٓض )حىٍٜ٘ 

اٌّٛعٛكح ( ٗىي–ٍؿو –رْض –ػـُ٘س

ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ 

 رىجو ٚرٖغو–فٛق ٚرؾذ –٠َٚبه 

وٍّبرٟٙ ك 3أٚ  2ِٓ ٠ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ  

٘ٛ كح –ٟ٘ كٞ اٌجٕذ-٘ٛ كح اٌواعً –اٌَذ 

 ...........-اٌٌٛل

ً٘
ىٞ

 ح
ص

ظخ
ك

٦
ٍ

 

 ىقخثق 10ىـ ح٥ّظزخٓ  ىٍِِ حىَطي٘د 1

 ( 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)حىلخىش 

 .ْٗٝطق أغيذ ميَخص حىزَّخٍؾ, ٗٝظيفع, ٝظؼَف,ٜٗٝخفق, َٗٝ٘ٞ, ٗٝيظفض, َٝٙ

 ( 11, 10,  9, 8)ٗحىلخىش  

 .َٗٝ٘ٞ اىٚ أغيذ ميَخص حىزَّخٍؾ, ٗٝيظفض, َٝٙ

2 

3 

4 

5 

 تصويب اٌخطا . حىظقٌ٘ٝ
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اإلٍجٛع 

 اٌضبٟٔ 
  

 
 ا١ٌَٛ االٚي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٟٔ 
 

 ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٟٔ 

 
 ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٌش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 يا.صفات كل من الأجزاء الجسم:التعرف عمى موضوع الجمسة
 ( دقي ة .  32 – 02) :وقت الجمسة

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 معراس ىدف .1

التعرؼ  جمسةعمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 ىاصفات ك  من الأجزا  الجسـعمى 
 خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.مف 

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
صفات ك   الأجزا  الجسـجمسةالتعرؼ عمى صور وكممات 

المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال  لبرنامجىا في امن
 اٌنتبان اٌنت امي.

 ىدف وجدانس .3

ال التواص  استجابات م  البرنامج  لتحسيفالتعام   طف  التوحدأف يحب 
وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير سمعي بصري  واحد 

 ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية البصرية.
 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 البرنػػػػامج  المعرفػػػػي اٌكترونػػػػي ال ػػػػامـ عمػػػػى اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي
 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد لتحسيف

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 
 

 

 ح٣ؿَحءحص
 حىؼَٝ

من و اس ضوء الخطة التربوية الفردية... الى مجموعات اقسم التَميذ
 خَل 

 المناقشة و الحوار١َٝقش
 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  ىالمعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إل
 يا.صفات كل من  أجزاء الجسمجمسةالتعرف عمى 

( َادرب طفػػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه 

بحيػث تحتػو  كػ  ال ووذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا 
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي  ( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت تسػػتم 0)
اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف الصػورة 

 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت 3)

بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له 
مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػتجابة 

 الصحيحة .
 

 
 

 

 

 (6,  5)اجللسة 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٌش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أؿِحء حىـٌٔ(1)ف٦ٕ 

أٓ ىٓ ٕنن٘ ىس -ٍقزننش-رقننٜ-ٍؿيننٜ-حٝننيٛ-ػْٞننٜ-ىٔننخّٜ-ٗننؼَٛ-ٍْننخهَٞ-ٗىُ)

 (ىٛ ٗىُ,ىٛ ٍْخهَٞ,ٕٜ ىٛ حىؼِٞ,ىس رق,ٕٜ ىٛ ٍقزش , ٗؼَ

 

ٍنَس ٍنغ حىظيَٞنٌ ح٣ىنظَّٗنٜ ٍٗنَس أهنَٙ ٍنغ حىَؼينٌ , ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَنش

ٝـذ أُ .... حىنيَش ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي 

 ٗىٍٗ حىَؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ, طؼيٞق حىظيٌَٞ حىَٔظَغ, ٦ّكع 

 
 ٍؼو

 حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                                 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ          
 

ىّٜٗ ٝخٗىّٜ ٕٜ ,, ٗخ١َ, ٗىُ,ٗىُ,ٗىُ, ىّٜٗ ٝخٗىّٜ ٕٜ ىٛ ٗىّٜ

ٕ٘ ىس , ٛٗؼَٛ ٝخٗؼَ.....ٗىُ ,ٗىُ,ٗىُ, ىٛ ٗىّٜ

 ٕٗنٌح  ,, ........ٗؼَٛ ٗخ١َ,ٗؼَٛ,ٗؼَٛ,ٗؼَٛ

      

 ٍَِٞحص مو ٍِ ( 2)ف٦ٕ

 (رق–ٍؿو –حٝي –ػِٞ –ٗؼَ –ٍْخهَٞ -ٗىُ)

 ىٓ..ىٛ

 

حَٓف ,ٗؼَ ؿَٞو,ٌّ٘ حىٍ٘ىس,ٍْخهَٞ ٌّ٘ رٖخ-ٗىُ َّٔغ رٖٞخ)

حغَٞ , ّظفَؽ ػيٜ حىظيفُِٝ٘, ػِٞ حٗ٘ف رٖٞخ-حَٓف رخى٢َ٘,ٗؼَٛ

ّنظذ ,حٍٔل حىقيٌ,حمْذ رٖٞخ,حٓيٌ رٖٞخ, حٗخٍٗ رٖٞخ أٝي,حفظق ػْٜٞ,ػْٜٞ

رق أمو رٞٔ -ٍؿو ّـَٛ رٖٞخ,ٍؿو حٍٜ٘ رٖٞخ-حٝي حفظق رٖٞخ رخد حىؼَرٞش,رخىْٝخ

 (رق أطنيٌ رٞٔ,ٌٕ ٌٕ ٌٕ

 

3-1 

 حىَٔظ٘ٝخص
 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ىحف حىزَٜٝشح١ ً

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛهح اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو  1

 اٌزؼ١ٍّٟ 
٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 اٌزؼ١ٍّٟثبٌىّج١ٛرو 
ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أؿِحء ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

ٗؼَ –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ –ػِٞ )حىـٌٔ

 (ٝيِٝ –قيٍخُ –فٌ –ٍقزش –حىزْض 
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أؿِحء حىـٌٔ ١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي - ىٔخُ–ػِٞ )

 (ٝيِٝ –قيٍخُ –فٌ –ٍقزش –
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو 

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

اٌّٛعٛك ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ 

آصو ػ١ٍخ ٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً 

اٚ رؾلس اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن 

 وً اٌّض١واد ٚاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و
ٍِ رِٞ ٍٛ٘  أؿِح حىـٌٔ ٝ ٕٛهح ٠قزبه اٌز١ٍّن اٌ 4

ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ –ػِٞ )

 (ٝيِٝ –قيٍخُ –فٌ –ٍقزش –
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو

-ىٔخُ –ػِٞ )٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي 

 (ٝيِٝ –قيٍخُ –فٌ –ٍقزش –

ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أؿِحء حىـٌٔ ٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ –ػِٞ )

اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو (ٝيِٝ –قيٍخُ –فٌ –ٍقزش –

–فٛق ٚرؾذ –ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ ٠َٚبه 
 رىجو ٚرٖغو

أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

٘ٛ كح  –وٍّبرٟٙ كٞ ػ١ٓ  3

-٘ٛ كح ثٛلٟ–ٟ٘ كٞ هعٍٝ-ٌَبٟٔ

........... 

ً٘
ىٞ

 ح
ص

ظخ
ك

٦
ٍ

 

 ىقخثق 10ىـ ح٥ّظزخٓ  ىَطي٘دىٍِِ ح 1
 ( 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)حىلخىش 

 .ْٗٝطق أغيذ ميَخص حىزَّخٍؾ, ٗٝظيفع, ٝظؼَف,ٜٗٝخفق, َٗٝ٘ٞ, ٗٝيظفض, َٝٙ
 ( 11, 10,  9, 8)ٗحىلخىش  

 .َٗٝ٘ٞ اىٚ أغيذ ميَخص حىزَّخٍؾ, ٗٝيظفض, َٝٙ

2 

3 

4 

5 

 

 تصويب اٌخطا .  حىظقٌ٘ٝ

 

 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٌش 
 

 
 ا١ٌَٛ االٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٌش 
 

 
 اٌشا١ٌَٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فٛائل اعياء اٌغَُ  3-2

 

 

 
 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌواثغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ًَ منيا.  موضوع الجمسة :التعرف عمى أنواع المَبس  ومميزات ك

 ( دقي ة .  32 – 02) وقت الجمسة :
 السموكية ا ىداف ا جرائية

 ىدف معراس .1
جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 

ٍي منىاالمف خٍؿ التأزر ا لحركي أنواع المٍبسال ومميزات ك
 السمعي البصري.

 ىدف مياري  .2
تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ

جمسةالتعرؼ عمى أنواع المٍبسال ومميزات صور وكممات 
ٍي منىا في ا المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال  لبرنامجك

 اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 استجابات رنامج  لتحسيفالتعام  م  الب طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

سمعي بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية 
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

لتحسػػػيف  البرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي
 بات التواص  لد  أطفاؿ التوحداستجا

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 

 حى٦َرْ(1)ف٦ٕ 

-فٔظخُ-١قٞش–ْٗطش –ٗز٘ذ –َٗحد –ؿٍِش–طَ٘ص–رْطيُ٘  -ريط٘ ) 

 ح٣ؿَحءحص
 

 حىؼَٝ
 

اس ضوء الخطة التربوية الفردية...  ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 من خَل و 

 ١َٝقش
 المناقشة و الحوار

 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية
ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 عمى أنواع المَبس  ومميزات كَ منيا.جمسةالتعرف

مػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف ( َادرب طفػػػ  التوحػػػد ع0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه 
ال ووذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى او
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت تسػػتم  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي 0)
)فػػػيف والصػػػور ال تذا لػػػـ يسػػػتط  الطفػػػ  معرفػػػة المثيػػػر الىػػػدؼ قػػػ  لػػػه   اٌصػػػوات

 الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت 3)

اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  
ى اٌسػػػػتجابة مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػ

 الصحيحة.
 

 
 حىَٔظ٘ٝخص

 (8,  7اجللسة )
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 (ٍٗ٘ص –ؿخمض -ّظخٍس  –م٘طٖ -قَٞٚ

ٍَس ٍغ حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ ٍَٗس أهَٙ ٍغ حىَؼيٌ , ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَش

ٝـذ أُ .... ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 ٗىٍٗ حىَؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ, ٔظَغيٌَٞ حىَطؼيٞق حىظ, ٦ّكع 
 ٍؼو

 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ              حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                             
ىّٜٗ ريط٘ ٝخريط٘ ٕ٘ ,,ٗخ١َ, ريط٘,ريط٘,ريط٘, ريط٘ ٝخريط٘ ٕ٘ ىس ريط٘

ٕٜ ىٛ , ْٗطش ٝخْٗطش......ريط٘ ,ريط٘,ريط٘, ىٛ ريط٘

 ٕٗنٌح       ,, ........ش ٗخ١َْٗط,ْٗطش,ْٗطش,ْٗطش

 ٛفخص مو ٍِ(2)ف٦ٕ

 (ّظخٍس–ٗز٘ذ –فٔظخُ –١قٞش –ْٗطش –َٗحد –ؿٍِش –رْطيُ٘ –ريط٘ )  

 ,رَحف٘ ػيٞل,  ٗخ١َ,,  ٕٜ ىٛ    أٝ٘س.. هللا        ٕ٘ ىس 

 

حّنخ , رْطيُ٘... حىزْض  ىزٔش ريط٘ أكََ , حىزْض  ىزٔش ريط٘ ١٘ٝو, ريط٘ ١٘ٝو)

ّينننزْ حىـٍِنننش فنننٜ , ؿٍِنننش... ْ حىزْطينننُ٘  فنننٜ ٍؿيٞنننخ حىنننز, حىنننزْ رْطينننُ٘

حّخ حىنزْ ؿٍِنش , ؿٍِش ؿَٞيش, َّٜ٘ رخىـٍِش, حى٘ىي ىزْ ؿٍِش فٜ ٍؿيش,ٍؿيْٞخ

ٗنْطش ... حىنزْ ٗنَحد فنٜ ٍؿيٞنخ , َٗحد ؿَٞو, حّخ حىزْ َٗحد, َٗحد... 

, حىزْض ٍخٓنش ْٗطش فٜ حٝيٕخ, ٍخٍخ رظيزْ حىْ٘طش ػيٚ مظفٖخ, ْٗطش ؿَٞيش, ٍخٍخ

حىٔنض ىزٔنش , حىَحؿو ٥رْ ١قٞنش ػينٚ ٍأٓنٔ, ١قٞش ؿَٞيش... ْطش حىزْض ؿَٞيش ٗ

فٔنننظخُ , فٔنننظخُ ؿَٞنننو... حى٘ىننني ىنننزْ ١قٞنننش ؿَٞينننش ,١قٞنننش ؿَٞينننش ػينننٚ ٍأٓنننٖخ

َّ٘ننٜ , ّيننزْ حى٘ز٘ننذ, ٗز٘ننذ ؿَٞننو... فٔننظخُ حىزْننض فٔننظخُ ؿَٞننو ,حىزْننض

أّنخ , ينشّظنخٍس ؿَٞ... ٍخٍخ ػْنيٕخ ٗز٘نذ , ّيزْ حى٘ز٘ذ فٜ ٍؿيْٞخ, رخى٘ز٘ذ

 ( حى٘ىي رٞيزْ حىْظخٍس ػيٚ ػْٞٔ, حىزْ ّظخٍس ػيٚ ػْٜٞ

4-1 

حىٞ٘

ً 
 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك ثبٌىّج١ٛرو  ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛهح اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ  1

 اٌزؼ١ٍّٟ

–ػِٞ )ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أؿِحء حىـ٠ٌٍٔزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

–فٌ –ٍقزش –ٗؼَ حىزْض –أُُ – أّف-ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ 

 (ٝيِٝ –قيٍخُ 
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك ثبٌىّج١ٛرو 

 اٌزؼ١ٍّٟ

–ػِٞ )ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أؿِحء حىـٌٔ ١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

–فٌ –ٍقزش –ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ 

 (ٝيِٝ –قيٍخُ 
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو 

اٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك ٠ووي

ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ آصو ػ١ٍخ ٕٛد 

فبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ رؾلس اٌّؼٍُ ِغ 

آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً اٌّض١واد ٚاٌزوو١ي فٟ 

 اٌّض١و

–ػِٞ )ٍِ رِٞ ٍٛ٘  أؿِح حىـٌٔ ٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

–فٌ –ٍقزش –ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ 

 (ٝيِٝ –قيٍخُ 
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو

ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ –ػِٞ )٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

قيٍخُ –فٌ –ٍقزش –ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -

 (ٝيِٝ –

ػِٞ )ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أؿِحء حىـٌٔ ٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

–فٌ –ٍقزش –ٗؼَ حىزْض –أُُ –أّف -ٗؼَ حى٘ىي -ىٔخُ –

رو ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛ(ٝيِٝ –قيٍخُ 

 رىجو ٚرٖغو–فٛق ٚرؾذ –١ّ٠ٓ ٠َٚبه 

وٍّبرٟٙ  3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

٘ٛ –ٟ٘ كٞ هعٍٝ-٘ٛ كح ٌَبٟٔ –كٞ ػ١ٓ 

 ...........-كح ثٛلٟ

ً٘
ىٞ

 ح
ص

ظخ
ك

٦
ٍ

 

 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى
 

2 

3 

4 

5 
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 موضوع الجمسة :التعرف عمى أنواع ا طعمة.
 ( دقي ة .  32 – 02) وقت الجمسة :
 السموكية ا ىداف ا جرائية

 ىدف معراس .1
جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 

 أنواع اـطعمةالمف خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.
 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
 لبرنامجطعمة في اجمسةالتعرؼ عمى أنواع اـصور وكممات 

 المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

سمعي بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية 
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات اتالفني
 الوسيمة والنشاط المصاحب

لتحسػػػيف  البرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي
 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  

 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  لتمميذا
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 

 

 

 اصجراءات
 حىؼَٝ

من اس ضوء الخطة التربوية الفردية...و  ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 خَل 

 لمناقشة و الحوارا ١َٝقش
 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)ال خم  التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 التعرف عمى أنواع ا طعمة.جمسة

( َادرب طفػػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
عة مػف اـصػوات والصػور عميػه  يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجمو 

ال ووذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 التوحدي في وذن اٌصوات والصور. ويناقش الباحث الطف 

( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت تسػػتم  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي 0)
اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف الصػورة 

 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت  ( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا3)

اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  
مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػتجابة 

 الصحيحة
 

 

 

 (10,  9اجللسة )
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌقبٌِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح١١ؼَش(1)ف٦ٕ

ٍغٞف –اْٝ مٌَٝ –ؿزْش ر٠ٞخء –رٞظِح –رٞٞ –رطخ١ْ –فْٞ٘ –أٍُ ) 

–ٍنَّٗش –ف٘ه –ىزِ –فَهش –فطَٞس -١ؼَٞش –ْٓيٗطٖ –ٛيطش –حىؼٖٞ 

 (ٍٞخٓ –ؿزْش ٍٍٜٗ – ىلً٘–ىُْ٘٘ 

ٍَس ٍغ حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ ٍَٗس أهَٙ ٍغ حىَؼيٌ , ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَش

ٝـذ أُ .... ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 ٗىٍٗ حىَؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ, طؼيٞق حىظيٌَٞ حىَٔظَغ, ٦ّكع 
 ٍؼو

 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ                           حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                
 

,,        ٗخ١َ,         ٕ٘ ىس حىَُ,          ٍُ ٝخٍُ ٝخٍُ

 ,ٕ٘ ىس حىَُ,      ٍُ ٝخٍُ ٝخٍُ

 ٕٗنٌح,,   .......ىزطخ١ْ    ٗخ١َٕ٘ ىس ح,  ١خ١ْ ١خّ ١خّ

–ىزِ –فَهش –ْٓيٗطٖ –ٍُ –رٞٞ ٍقيٜ –رطخ١ْ  -اْٝ مٌَٝ)(2)ف٦ٕ

 (ّشٍنَٗ–ىلَش 
أّنننخ أكنننذ ح٣ٝنننْ ,أّنننخ أمنننو اٝٔننننٌَٝ,اٝنننْ منننٌَٝ ؿَٞنننو)ىٛ    ٗنننخ١َ   هللا ...ىٓ

حى٘ىنني ٝؤمننو ح٣ٝننْ ,ٍخٓننل ح٥ٝننْ مننٌَٝ فننٜ حٝننيس , ٍحؿننو ٝؤمننو ح١ٝننْ مننٌَٝ,مننٌَٝ

رنٞٞ ...حىزطنخ١ْ حىَقيٞنش ؿَٞينش,أّخ أمنو رطنخ١ْ ٍقيٞنش, رطخ١ْ ٍقيٞش ...مٌَٝ

ٍُ ... منو حىنزٞ حىَقينٜ حىـَٞنو٦ٝ ّؤ,أّخ أمو حىزٞٞ,حىزٞٞ حىَقيٜ ؿَٞو , ٍقيٜ 

أّخ أمو , ْٓيٗطٖ ؿَٞو .... ٦ٝ ّؤمو حىَُ حىـَٞو,حىَُ ؿَٞو ,ؿَٞو أّخ أمو حىَُ 

ٝنن٦ ّؤمننو , حى٘ىني ٍخٓننل رخٝننيس ٓنْيٗطْ,حى٘ىني ىس رٞؤمننو ٓننْيٗطٖ , ٓنْيٗطٖ ؿَٞننو

أّنننخ أمنننو حىفَهنننش , أّنننخ حكنننذ حىفَهنننش حىَٔنننظ٘ٝش, فَهنننش ٍٔنننظ٘ٝش... حىٔنننْيٗطٖ

أّنخ أٗنَد ,ىنزِ ؿَٞنو.... ٝن٦ ّؤمنو حىفَهنش, حىَٔنظ٘ٝش ؿَٞينش حىفَهش, حىَٔظ٘ٝش

ىلَنش ... ٝن٦ ّ٘نَد ىنزِ, حى٘ىني رٞ٘نَد حىينزِ, م٘رٞنش ىنزِ,  أّخ أكذ حىيزِ,ىزِ

أّننخ أمننو , ٍنَّٗننش ؿَٞيننش... ٝنن٦ ّؤمننو حىيلَننش حىـَٞيننش, أّننخ أمننو ىلَننش, ؿَٞيننش

 .٦ٝ ّؤمو حىَنَّٗش حىـَٞيش, أّخ أكذ حىَنَّٗش, حىَنَّٗش
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 حىَٔظ٘ٝخص

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش  ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك  ٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌ 1

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

 ٍِ رِٞ ٍٛ٘  ح١١ؼَش٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2
اْٝ –ؿزْش ر٠ٞخء –رٞظِح –رٞٞ –رطخ١ْ –فْٞ٘ –أٍُ ) 

–فطَٞس -١ؼَٞش –ْٓيٗطٖ –ٛيطش –ٍغٞف حىؼٖٞ –مٌَٝ 

–ؿزْش ٍٍٜٗ –ىلً٘ –ُْ٘٘ ى–ٍنَّٗش –ف٘ه – ىزِ–فَهش 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ٍٞخٓ 

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

 اٌىّج١ٛرواٌزؼ١ٍّٟاٌّٛعٛك 

 ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ح١١ؼَش١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

اْٝ –ؿزْش ر٠ٞخء –رٞظِح –رٞٞ –رطخ١ْ –فْٞ٘ –أٍُ ) 

–فطَٞس -١ؼَٞش –ْٓيٗطٖ –ٛيطش –ٍغٞف حىؼٖٞ –مٌَٝ 

–ؿزْش ٍٍٜٗ –ىلً٘ –ىُْ٘٘ –ٍنَّٗش –ف٘ه –ىزِ –فَهش 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ٍٞخٓ 

اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك ٠ووياٍزّغ

ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ آصو ػ١ٍخ 

ٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ رؾلس 

اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً اٌّض١واد 

 و١ي فٟ اٌّض١و دٚا

 ح١١ؼَش ٍِ رِٞ حى٠ٍٜ٘قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4
اْٝ –ؿزْش ر٠ٞخء –رٞظِح –رٞٞ –رطخ١ْ –فْٞ٘ –أٍُ ) 

–فطَٞس -١ؼَٞش –ْٓيٗطٖ –ٛيطش –ٍغٞف حىؼٖٞ –مٌَٝ 

–ؿزْش ٍٍٜٗ –ىلً٘ –ىُْ٘٘ –ٍنَّٗش –ف٘ه –ىزِ –فَهش 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ٍٞخٓ 

فْٞ٘ –أٍُ ) ح١١ؼَش٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

ؿزْش ر٠ٞخء –رٞظِح –رٞٞ –رطخ١ْ –

–ٛيطش –ٍغٞف حىؼٖٞ – اْٝ مٌَٝ–

ىزِ –فَهش –فطَٞس -١ؼَٞش –ْٓيٗطٖ 

ؿزْش –ىلً٘ –ىُْ٘٘ –ٍنَّٗش –ف٘ه –

 (ٍٞخٓ –ٍٍٜٗ 

 ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ح١١ؼَش٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5
اْٝ –ؿزْش ر٠ٞخء –رٞظِح –رٞٞ –رطخ١ْ –فْٞ٘ –أٍُ ) 

–فطَٞس -١ؼَٞش –ْٓيٗطٖ –ٛيطش –ٍغٞف حىؼٖٞ –مٌَٝ 

–ؿزْش ٍٍٜٗ –ىلً٘ –ىُْ٘٘ –َّٗش ٍن–ف٘ه –ىزِ –فَهش 

–اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ ٠َٚبه (ٍٞخٓ 

 رىجو ٚرٖغو–فٛق ٚرؾذ 

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

٘ٛ كح ىغ١ف  –وٍّبرٟٙ كٞ اٌجطبٌٛ 

-٘ٛ كح األهى–ٟ٘ كٞ اٌفوفخ -اٌؼ١ِ

........... 

ً٘
ىٞ

 ح
ص

ظخ
ك

٦
ٍ

 

 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى

 

2 

3 

4 

5 

 .طٜ٘ٝذ ح٥هطخء  ىظقٌ٘ٝح
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 اٌقبٌِ 
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 اٌقبٌِ 
 

 
 اٌجَٛ اٌضبٟٔ
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اإلٍجٛع 

 اٌَبكً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة.الفاكي----الخضرواتموضوع الجمسة :التعرف عمى أنواع 
 ( دقي ة .  32 – 02) وقت الجمسة :
 السموكية ا ىداف ا جرائية

 ىدف معراس .1
جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدف يتعرؼ أ

ةالمف خٍؿ التأزر الحركي الفاكى----الخمرواتأنواع 
 السمعي البصري.

 ىدف مياري  .2
تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ

----الخمرواتجمسةالتعرؼ عمى أنواع صور وكممات 
وني ال امـ عمى توظيال المعرفي ايلكتر  لبرنامجة في االفاكى

 اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

سمعي بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية 
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 لنشاط المصاحبالوسيمة وا

لتحسػػػيف  البرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي
 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............صورة  دن ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 

 

 

 

 

 اصجراءات
 من خَل ...و اس ضوء الخطة التربوية الفردية الى مجموعات ميذاقسم التَ  حىؼَٝ

 المناقشة و الحوار ١َٝقش
 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
ث( أو ( أو المعمم)الباحا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 .ةالفاكى----الخمرواتالتعرؼ عمى أنواع جمسة

( َادرب طفػػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه 

الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  ال ووذن 
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت تسػػتم  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي 0)
اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف الصػورة 

 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
انػػػػػت ( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا ك3)

اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  
مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػتجابة 

 الصحيحة
 

 

 (12,  11اجللسة )
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اإلٍجٛع 

 اٌَبكً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حىفخمٖٔ----حىو٠َٗحص(1)ف٦ٕ

 (رٜو أه٠َ-ٗطش,فٞيفو كخٍٜ-فٜ٘ىٞخ ه٠َس-ق١٘ش,١َخ١ٌ -ًٍس ه٠َس-هٞخٍ-رٔيش-رظْـخُ–أٍّخر٢ٞ )

حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ  ٍَس ٍغ حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ ٍَٗس أهَٙ ٍغ, ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَش

 ٗىٍٗ حىَؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ, طؼيٞق حىظيٌَٞ حىَٔظَغ, ٝـذ أُ ٦ّكع .... حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 
 ٍؼو

 حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                                 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ          
ٕ٘ , أٍّز٢ٞ ٝخٍّخر٢ٞ ٝخٍّخر٢ٞ,, ٗخ١َ,  ٕ٘ ىس ح١ٍّخر٢ٞ, خر٢ٕٞ٘ ىس ح١ٍّ, أٍّز٢ٞ ٝخٍّخر٢ٞ ٝخٍّخر٢ٞ

 ٕٗنٌح  ,,  ....ٗخ١َ, ٕ٘ ىس حىزظْـخُ, ؿخُ ٝخؿخُ ٝخؿخُ... ٕ٘ ىس ح١ٍّخر٢ٞ , ىس ح١ٍّخر٢ٞ

 (ٍي٘هٞش–فيفو ٍٍٜٗ –فٜ٘ىٞخ –١َخ١ٌ –ًٍس –رطخ١ْ –رٜو –رٔيش ( ) 2)ف٦ٕ

حىزٜنو فنٜ , رٜنو... ٝن٦ ّؤمنو حىزٔنيش , كنذ حىزٔنيشأّنخ ح, حىزٔنيش ؿَٞينش, أّنخ أمنو حىزٔنيش, رٔيش)

ٍخٍنخ رنظل٢ حىزٜنو فنٜ , ٍخٍنخ رظؼَنو ح١منو, ٍخٍخ رظو١َ حىزٜنو رخىٔننْٞش, ٍخٍخ رظقَ٘ حىزٜو, حىَطزن

, ٍخٍخ رظقَ٘ حىزطخ١ْ فٜ حىَطزن, أّخ أمو حىزطخ١ْ, أّخ أكذ حىزطخ١ْ, رطخ١ْ ؿَٞيش.... ح١مو 

, حىَحؿو ىس رٞزٞغ حىنٌٍس, حىَحؿو ىس رٞ٘٘ٛ حىٌٍس, ٦ ّ٘٘ٛ حىٌٍسٝ... ٍخٍخ رظقطغ حىزطخ١ْ رخىٔنْٞش 

أّنخ أكنذ , ١َنخ١ٌ.... ٦ٝ ّؤمو حىٌٍس حىَ٘ن٘ٛ حىـَٞنو , حى٘ىي ىس رٞؤمو ًٍس, أّخ أكنذ حىٌٍس حىَ٘٘ٛ

حىطَننننخ١ٌ , حىطَننننخ١ٌ ؿَٞيننننش, أّننننخ أكننننذ ٛننننيطش حىطَننننخ١ٌ, حقطننننغ حىطَننننخ١ٌ رخىٔنننننْٞش, حىطَننننخ١ٌ

أّنخ , فيفو ٍٍٜٗ ؿَٞو...٦ٝ ّؤمو حىفٜ٘ىٞؤ, حىفٜ٘ىٞخ ؿَٞيش, ىفٜ٘ىٞخأّخ أمو ح, فٜ٘ىٞخ....ؿَٞيش

ّلن٢ حىفيفنو حىٍَٗنٜ , أّنخ حقطنغ حىفيفنو حىٍٍَٗنٜ رخىٔننْٞش, أّخ أمنو حىفيفنو حىٍَٗنٜ, أكذ حىفيفو حىٍَٜٗ

ٍخٍننخ رظونن١َ , أّننخ أمننو حىَيٞوٞننش, حىَيٞوٞننش حىـَٞيننش.... ٝنن٦ ّؤمننو حىفيفننو حىٍَٗننٜ , ػيننٚ حىٜننيطش

 ....ٝخ٥ ّؤمو حىَيٞوٞش, حىَيٞوٞش

 ,,    ٗخ١َ:   ٕٜ ىٛ....هللا   ٕ٘ ىس

فٜ٘ىٞخ ه٠َس –فيفو كخٍٜ –رٜو أه٠َ –حٍّخر٢ٞ –رظْـخُ –١َخ١ٌ –رٔيش –ًٍس ه٠َس () 3)ف٦ٕ 

 (ٍي٘هٞش –رٜو –رطخ١ْ –فيفو ٍٍٜٗ -م٘ٓش   –هْ –رقيّْٗ -ؿٍِ –ػً٘ –هٞخٍ –

 حىفخمٖش
 ,,ٗخ١َ,,  ٕٜ ىٛ   هللا....ٕ٘ ىس

 (ٍُ٘–ٍخّـش –فَٗىش –ٍٍخُ –ؿ٘حفش –طفخف –رَطقخه –رطٞن ()4)ف٦ٕ

... ٝن٦ ّؤمنو حىزطنٞن حىـَٞنو , أّنخ أمنو حىزطنٞن, أّنخ أكنذ حىزطنٞن, حىزطنٞن ؿَٞنو,, حٝ٘س, حىزطٞن) 

ّق٘ننَ , ٝنن٦ ّخأمننو حىزَطقننخه, أّننخ أمننو حىزَطقننخه, أّننخ أكننذ حىزَطقننخه, حىزَطقننخه حىـَٞننو,, أٝنن٘س, رَطقننخه

أّخ أكنذ , أّخ أمو حىظفخف, حىظفخف ؿَٞو,, حٝ٘س, طفخف... ّفٜٚ حىزَطقخه رؤىْٝخ , حىزَطقخه رخىٔنْٞش

أّنخ , حىـ٘حفنش ؿَٞينش,, حٝن٘س, ؿ٘حفنش ... ىس طفنخف أٛنفَ , ىس طفخف أكََ, ٦ٝ ّؤمو حىظفخف, حىظفخف

ٍخُ حىَ,, أٝ٘س, ٍٍخُ... حى٘ىي ىس رٞؤمو حىـ٘حفش , ٦ٝ ّؤمو حىـ٘حفش, أّخ أكذ حىـ٘حفش, أمو حىـ٘حفش

, فَٗىننش... ىس ٍحؿننو رٞزٞننغ حىٍَننخُ , ٝنن٦ ّؤمننو حىٍَننخُ, أّننخ أكننذ حىٍَننخُ, أّننخ أمننو حىٍَننخُ, ؿَٞننو

حىزْننض ىٛ رظؤمننو , أّننخ أكننذ حىفَٗىنش, أّننخ أمننو حىفَٗىنش, حىفَٗىننش ىّٖ٘ننخ أكَنَ, حىفَٗىننش ؿَٞينش,, أٝن٘س

, أّنخ أمنو حىَخّـنش, أّخ أكذ حىَخّـنش, حىَخّـش ؿَٞيش,, أٝ٘س, ٍخّـش... ٦ٝ ّؤمو حىفَٗىش , حىفَٗىش

أّخ أكذ , أّخ أمو حىَُ٘, حىَُ٘ ؿَٞو,, أٝ٘س, ٍُ٘...  حىزْض ىٛ رظؤمو حىَخّـش , ٦ٝ ّؤمو حىَخّـش

 ... (٦ٝ ّؤمو حىَُ٘ , حى٘ىي رٞؤمو ٍُ٘س, ىس ٗىي رٞقَ٘ ٍُ٘س, حىَُ٘

 

 

6-1 

 حىَٔظ٘ٝخص
 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش  ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك  ٟ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّ 1

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

) حىف٘حمٔ-ٍِ رِٞ ٍٛ٘ حىو٠َٗحص٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

–هٞخٍ –فيفو–رٜو–حٍّخر٢ٞ –رظْـخُ –١َخ١ٌ –رٔيش –ًٍس 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ٍي٘هٞش – رطخ١ْ--ؿٍِ –ػً٘ 

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ١ّٟثبٌىّج١ٛرو اٌزؼٍ

) حىف٘حمٔ-ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ حىو٠َٗحص١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

–هٞخٍ –فيفو–رٜو–حٍّخر٢ٞ –رظْـخُ –١َخ١ٌ –رٔيش –ًٍس 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ٍي٘هٞش –رطخ١ْ --ؿٍِ –ػً٘ 

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ آصو ػ١ٍخ ٕٛد 

اٌّؼٍُ ِغ فبهعٟ وجىبء ٛفالٚ رؾلس 

آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً اٌّض١واد ٚاٌزوو١ي فٟ 

 اٌّض١و 

) حىف٘حمٔ-ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ حىو٠َٗحص٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

–هٞخٍ –فيفو–رٜو–حٍّخر٢ٞ –رظْـخُ –١َخ١ٌ –رٔيش –ًٍس 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ٍي٘هٞش –رطخ١ْ --ؿٍِ –ػً٘ 

–ًٍس ) حىف٘حمٔ-حىو٠َٗحص٠زٍفع اٌز١ٍّن 

–رٜو–حٍّخر٢ٞ –رظْـخُ –خ١ٌ ١َ–رٔيش 

–رطخ١ْ --ؿٍِ –ػً٘ –هٞخٍ –فيفو

 (ٍي٘هٞش 

) حىف٘حمٔ-ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ حىو٠َٗحص٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

–هٞخٍ –فيفو–رٜو–حٍّخر٢ٞ –رظْـخُ –١َخ١ٌ –رٔيش –ًٍس 

اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش (ٍي٘هٞش –رطخ١ْ --ؿٍِ –ػً٘ 

 رىجو ٚرٖغو–فٛق ٚرؾذ –رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ ٠َٚبه 

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

ٟ٘ كٞ -٘ٛ كح فٌ –وٍّبرٟٙ كٞ ثٍَخ 

 ...........-٘ٛ كح ثًٖ–وٍٛخ 

ً٘
ىٞ

 ح
ص

ظخ
ك

٦
ٍ

 

 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى
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 .طٜ٘ٝذ ح٥هطخء  ىظقٌ٘ٝح

 
 

 

 

 

 

 

 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبكً 

 

 

 

 

 
 ا١ٌَٛ االٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبكً 
 

 

 
 ا١ٌَٛ االٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبكً 
 

 

 
 ا١ٌَٛ االٚي
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 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبكً 

 

 

 
 ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبكً 
 

 

 
 ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبثغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنزل.أثاث موضوع الجمسة:التعرف عمى 
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

عرؼ عمى جمسةالتعمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 المنزؿالمف خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.أثاث 

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
 لبرنامجالمنزؿ في اأثاث جمسةالتعرؼ عمى صور وكممات 

 المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

سمعي بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية 
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

لتحسػػػيف  ميالبرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌنت ػػػا
 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 ح٣ؿَحءحص
  :حىؼَٝ
 من خَل اس ضوء الخطة التربوية الفردية...و  ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ  

 المناقشة و الحوار   :١َٝقش
 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية                
ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأيا المعمم التس يطرح

( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(
الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى

 المنزل.أثاث التعرف عمى  جمسة
يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف ( َادرب طفػػػ  التوحػػػد عمػػػى أف 0)

 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه 
ال ووذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي ة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػىاو الصػػور 
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت تسػػتم  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي 0)
صػورة اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف ال

 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت 3)

اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  
جابة مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػت

 الصحيحة
 

 

 

 

 (14,  13اجللسة )



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبثغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أػخع حىزٞض

 (ٍنظزش–ٍويس –مْزش –١َرِٞس –مَٜٓ –ََٓٝ –ى٥ٗد ) (1)ف٦ٕ
 

ٍنَس ٍنغ حىظيَٞنٌ ح٣ىنظَّٗنٜ ٍٗنَس أهنَٙ ٍنغ حىَؼينٌ , ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَنش

ٝـذ أُ .... ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 ؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾٗىٍٗ حىَ, ٔظَغطؼيٞق حىظيٌَٞ حىَ, ٦ّكع 
 ٍؼو

 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ              حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                             
,  ى٥د ٦ٝد ٝخ٥د,,    ٗخ١َ,      ٕ٘ ىس حىي٥ٗد,  ى٥د ٦ٝد ٝخ٥د

 ٕٗنٌح  ,  ....ٕ٘ ىس حىي٥ٗد

 

 ,,أٝ٘س,,   ٕٜ ىٛ  ٗخ١َ... ٕ٘ ىس 

 (زشمْ–ٍويس –ٍنظذ –مَٜٓ –س ١َحرِٞ–ى٥ٗد –ََٓٝ )(2)ف٦ٕ

حىزْض ّنخ , حى٘ىي ىس ّخٌٝ ػيٚ حىََٔٝ, أّخ أّخً ػيٚ حىََٔٝ,, أٝ٘س, ََٓٝ) 

, ىس ى٥ٗد حىٖننيًٗ,, أٝنن٘س, ى٥ٗد... ىس ٓننََٝ ّننً٘, َٝننش ػيننٚ حىٔننََٝ

ىس ,, أٝ٘س, ٍنظذ...  ّ٘ٞو حىٖيًٗ فٜ حىي٥ٗد , ّل٢ حىٖيًٗ فٜ حىي٥ٗد

حىزْنض , حىزْض ىٛ قؼيس ػيٚ حىَنظنذ, حىَنظذأّخ أمظذ ػيٚ , ٍنظذ أمظذ ػيٞٔ

ىس , حىزْنض رظنظنذ رنخىقيٌ ػينٚ حىَنظنذ, حىزْض ٍخٓننش قينٌ, رظنظذ ػيٚ حىَنظذ

حىزْض ىٛ قؼيس ػيٚ ,مَٜٓ حقؼي ػيٞٔ,, أٝ٘س, مَٜٓ... ٍنْذ ّنظذ ػيٞٔ 

ىٛ ١َحرٞنَس ,, أٝن٘س, ١َحرٞنِس... حىٔنض ىٛ قخػنيس ػينٚ مَٓنٜ , مَٓنٜ

ٍخٍخ رنظل٢ ح١منو ػينٚ , ٦ٝ ّؤمو ػيٚ حىطَحرِٞس, ِٞسأك٢ أه ػيٚ حىطَحر, أمو

ٍخٍننخ ٗحقفننش فننٜ , ٍخٍننخ رظؼَننو ػيٖٞننخ ح١مننو, ىٛ ١َحرٞننِس حىَطننزن, حىطَرٞننِس

ىس , أكنن٢ ٍأٓننٜ ػيننٚ حىَوننيس,, أٝنن٘س, أّننخ أّننخً ػيٞننش, ٍوننيس... حىَطننزن 

ىٛ رْنض ّخَٝنش ػينٚ , ٍحكو كخ١ض ٍأٓٔ ػينٚ حىَونيس, ٍحؿو ّخٌٝ ػيٚ حىَويس

ّقؼننني ػينننٚ , حىنْزنننش مزٞنننَس, مْزنننش أقؼننني ػيٖٞنننخ,, أٝننن٘س, ْزنننشم...حىَونننيس 

 ...(حىنْزش
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 حىَٔظ٘ٝخص

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش  ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو  1

 اٌزؼ١ٍّٟ 
٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ
ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أػخع ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

 حىزٞض
–مْزش –١َرِٞس –مَٜٓ –ََٓٝ –ى٥ٗد ) 

 (ٍنظزش–ٍويس 
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ أػخع ١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

 حىزٞض
–مْزش –١َرِٞس –مَٜٓ –ََٓٝ –ى٥ٗد ) 

 ٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛروا (ٍنظزش–ٍويس 

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

ّٟ ؽزٝ ٌٛ اٌّٛعٛكثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍ

آصو ػ١ٍخ ٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً 

اٚ رؾلس اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن 

 وً اٌّض١واد ٚاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و 
ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ أػخع ٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

 حىزٞض
–مْزش –١َرِٞس –مَٜٓ –ََٓٝ –ى٥ٗد ) 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ٍنظزش–ٍويس 

د ى٥ٗ) أػخع حىزٞض٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ

–مْزش –١َرِٞس –مَٜٓ –ََٓٝ –

 (ٍنظزش–ٍويس 

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ أػخع ٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

 حىزٞض
–مْزش –١َرِٞس –مَٜٓ –ََٓٝ –ى٥ٗد ) 

اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش رزؾون (ٍنظزش–ٍويس 

رىجو –فٛق ٚرؾذ –اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ ٠َٚبه 

 ٚرٖغو

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

-٘ٛ كح ثٕطٍْٛ –ٕطخ وٍّبرٟٙ كٞ ّ

-٘ٛ كح ّٛهد–ٟ٘ كٞ عيِخ 

........ 

ً٘
ىٞ

 ح
ص

ظخ
ك

٦
ٍ

 
 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج لماتا مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى

2 

3 

4 

5 

 

 .طٜ٘ٝذ ح٥هطخء  ىظقٌ٘ٝح



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبثغ 
 

 

 

 

 
 ا١ٌَٛ االٚي
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 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌَبثغ 
 

 

 

 

 
 ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ

 

 

 

 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبِٓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .منزلالأجيزة موضوع الجمسة:التعرف عمى 
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 المف خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.منزؿالأجىزة 

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
 لبرنامجفي ا منزؿالأجىزة جمسةالتعرؼ عمى صور وكممات 

 المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 استجابات لتحسيف برنامجالتعام  م  ال طف  التوحدأف يحب 
كيز اٌنتبان عمى مثير ال وتنمية قدرة الطف  عمى تر التواص 

واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية  سمعي بصري 
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

لتحسػػػيف  البرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي
 ات التواص  لد  أطفاؿ التوحداستجاب

 التمييد وا ثارةىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس  
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 

 

 

 

 اصجراءات
 حىؼَٝ

 من خَل الفردية...و  اس ضوء الخطة التربوية ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 ١َٝقش
 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية المناقشة و الحوار      

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  وأخصائس التخاطب إلىالمعمم المساعد)ولس ا مر( 
 .منزلالأجيزة التعرف عمى جمسة

( َادرب طفػػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مػف اـصػوات والصػور عميػه 

ميىػا بحيػث تحتػو  كػ  ال ووذن الصػور يعطيىػا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ ع
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصػور ذات الحجػـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

تسػػتم  لػػ تيػػة غ ووكػذا مػػ  بػػاقي ( أقػ  لمطفػػ  )أنػت لػػايال تيػه فػػي الصػػورةال أو أنػت 0)
اٌصوات والصور ال تذا لـ يستط  الطف  معرفة المثير الىدؼ ق  له )فيف الصػورة 

 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت 3)

ة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجع
مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػى اٌسػػػػتجابة 

 .الصحيحة
 
 

 

 

 (16,  15اجللسة )



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبِٓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س ٍِْىٞشأؿِٖ
 (ر٘طـخُ –ٍن٘س –طيٞفُِٝ٘ –فٞيٝ٘ –غٔخىش –ػ٦ؿش –ٍَٗكش –طيٞفُ٘ –طٔـٞو () 1)ف٦ٕ

ٍَس ٍغ حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ ٍَٗس أهَٙ ٍغ حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ , ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَش

ٗىٍٗ حىَؼيٌ , طؼيٞق حىظيٌَٞ حىَٔظَغ, ٝـذ أُ ٦ّكع .... ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ
 ٍؼو

 حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                                 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ          
, ..... ٕ٘ ىس حىظٔـٞو, ؿٞو ٝخؿٞو ٝخؿٞو,,  ٗخ١َ,     ٕ٘ ىس حىظٔـٞو, ؿٞو ٝخؿٞو ٝخؿٞو

 ٕٗنٌح
 (طخُ-ن٘سٍ-ُٝ٘-فٞيٝ٘-حىش-٥ؿش-ٗحكش-فُ٘-ؿٞو) طـَٝي حىنيَش اىٚ كَٗف 

 ٗخ١َ..ىٛ   ... ىس.. هللا 

 (ٓخػش–ٍن٘س –ٍَٗكش ٓقف –غٔخىش –ػ٦ؿش –طيٞفُ٘ –طيٞفُِٝ٘ –ر٘طخؿخُ ()2)ف٦ٕ
أّخ , طيٞفُِٝ٘... حىز٘طـخُ رْٔوِ ػيٞٔ ح١مو , ٍخٍخ رٔوِ ح١مو ػيٚ حىز٘طـخُ, حىز٘طـخُ فٜ حىَطزن, ر٘طـخُ)

حى٘ىي ٗحىزْض رٞظفَؿ٘ ػيٚ , ى٘ىي رٞظفَؽ ػيٚ حىظيٞفُِٝ٘ح, رْظفَؽ ػيٚ حىظيٞفُِٝ٘, رظفَؽ ػيٚ حىظيٞفُِٝ٘

, رْظنيٌ فٜ حىظيٞفُ٘, أّخ حطنيٌ فٜ حىظيٞفُ٘, طيٞفُ٘... أّخ أكذ حىظيٞفُِٝ٘ , حىظيٞفُِٝ٘ رْظفَؽ ػيٞٔ, حىظٞفُِٞٝ٘

... حُٝل ٝخٍخٍخ ,رٞق٘ه حى٘ رٞق٘ه حُٝل ٝخرخرخ, حى٘ىي رٞظنيٌ فٜ حىظيٞفُ٘, رظق٘ه حى٘ حى٘, حىٔض رظظنيٌ فٜ حىظيٞفُ٘

, ٍخٍخ رظل٢ مَخُ حىَٞخٓ فٜ حىؼ٦ؿش ػي٘خُ حىَٞخٓ طٔقغ, ٍخٍخ رظل٢ ح١مو فٜ حىؼ٦ؿش, حىؼ٦ؿش فٜ حىَطزن, ط٦ؿش

حىغٔخىش رظغٔو , غٔخىش... حىفيفو فٜ حىؼ٦ؿش , حىيَُٞ٘, ٍخٍخ رظل٢ حىطَخ١ٌ, ٍٗخٍخ رظل٢ حىو٠خٍ فٜ حىؼ٦ؿش

, ٍَٗكش ٓقف, ٍَٗكش...ىٛ غٔخىش ٕيًٗ , ٍخٍخ رظغٔو حىٖيًٗ فٜ حىغٔخىش, رْل٢ حىٖيًٗ فٜ حىغٔخىش, حىٖيًٗ

, ٍن٘س ٕيًٗ, ٍن٘س... حىََٗكش رظـٞذ ٕ٘حء , رْ٘غو حىََٗكش فٜ حىلَ, حىََٗكش ريٍٗ ػي٘خُ طـٞزيْخ ٕ٘حء

... ن٘س ٍٗخٍخ رظن٘ٛ حىفٔظخُ رخىَ, ٍخٍخ رظن٘ٛ حىزْطيُ٘ رخىَن٘س, حىَن٘س رظفَى حىٖيًٗ, حىَن٘س رظن٘ٛ حىٖيًٗ

 ... ٓخػش حىلخث٢ مزَٞس , ػي٘خُ ّؼَف ٍْٖخ حى٘قض, حىٔخػش مخً, ىٛ ٓخػش كٞطش, ٓخػش مزَٞس, ٓخػش
 

ٍغ حىٍٜ٘س ٗ .....  ىٛ ٛ٘ص.....    ٍؼَفش حىٜ٘ص حىٜخىٍ ٍِ حىـٖخُ           ىس ٛ٘ص

 حىلَمش
 (ٍنْٔش–ه١٦ –ؿَّ حىزخد –طيٞفُِٝ٘ –غٔخىش –طٔـٞو ()3)ف٦ٕ

, ػيَْٜ ميَش حغْٖٞخ ٗحق٘ىٖخ ىَِٞ ٥ٗ ىَِٞ, حىيّٞخ حىيٜ حّخ فٖٞخ حٍٖ٘خ حَٗخه ٥ٗ َِٝٞػيَْٜ .. حغْٞش 

, ٍٖ رْ ى٘كيك ٗىْفٔل, حطَْخ حىوَٞ ىيْخّ, هيٞل ميس ٛخىه ٍغ ّفٔل, حطنيٌ ق٘ه حىيٜ فٜ ّفٔل

 ...ػيَْٜ حغْٜ ٗػيَْٜ,ٍِٞ غَٞ طخّٜ ٝؼيَْٜ, ػيَْٜ حغْٜ ٗػيَْٜ

ح١١فخه , ح١١فخه رظَٔغ ٛ٘ص حىظٔـٞو, رَحف٘ ػيٞل, ٗخ١َ, ,أٝ٘س,  حىظٔـٞو..  ىس ٛ٘ص 

 ...ح١١فخه كطش ٢َٝٗ فٜ حىظٔـٞو , رظَٔغ حغْٞش ؿَٞيش

 ... حىغٔخىش رظ٠ْف حىٖيًٗ, حىغٔخىش رظغٔو حىٖيًٗ,, أٝ٘س, ٗخ١َ, حىغٔخىش.. ُُ.. ىس ٛ٘ص  

 ......٘ص ٕٗ ٛ, حىظيٞفَُٝ٘ َٝخ رٞويٚ رٕٞ٘,, أٝ٘س, ٗخ١َ,حىظيٞفُِٝ٘..ٕٗ..ىس ٛ٘ص 

ّيه ؿَّ , ٕ٘ ىس ٛ٘ص ؿَّ حىزخد, رَحف٘ ػيٞل,, أٝ٘س, ٗخ١َ, حىزخد.. ؿَّ.. ىس ٛ٘ص 

 ...٦ٝ ّيه ؿَّ حىزخد , حىزخد ػي٘خُ ٝفظل٘ ؿَّ حىزخد

, حىو١٦ فٜ حىَطزن, ىس ٛ٘ص حىو١٦,حرَحف٘ ػيٞل, ٗخ١َ,, حٝ٘س, حىو١٦  ..ُُ.. ىس ٛ٘ص 

 ...رْل٢ ٍُ٘ فٜ حىو١٦ , ػَٜٞ فٜ حىو١٦ٍخٍخ رظؼَو , رْؼَو حٝش فٜ حىو١٦؟

, رْؼَو حٝش رخىَنْٔش؟, ٕ٘ ىس ٛ٘ص حىَنْٔش,, حٝ٘س, ٗخ١َ, حىَنْٔش.. ُُ.. ىس ٛ٘ص 

 ...رخ٠ّف رخىَنْٔش ح١ٍٝ, رْنّْ٘ رخىَنْٔش

 

8-1 

 حىَٔظ٘ٝخص
 

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو  1

 اٌزؼ١ٍّٟ 
٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟثبٌىّج
ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أؿِٖس ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

غٔخىش –ػ٦ؿش –ٍَٗكش –طيٞفُ٘ –ٍحىٝ٘ ) ٍِْىٞش

اٌّٛعٛكح (ر٘طـخُ –ٍن٘س -طيٞفُِٝ٘ –فٞيٝ٘ –

 ثبٌىّج١ٛرو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

–ٍَٗكش –طيٞفُ٘ –ٍحىٝ٘  )أؿِٖس ٍِْىٞش

–ٍن٘س –طيٞفُِٝ٘ –فٞيٝ٘ –غٔخىش –ػ٦ؿش 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ر٘طـخُ 

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛآصو ػ١ٍخ 

ٕٛرقبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ رؾلس اٌّؼٍُ 

ّ٘الٌز١ٍّن وً اٌّض١واد ٚاٌزوو١ي ا ِغ آفو

 فٟ اٌّض١و 
ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ أؿِٖس ز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح ٠قزبه اٌ 4

غٔخىش –ػ٦ؿش –ٍَٗكش –طيٞفُ٘ –ٍحىٝ٘ ) ٍِْىٞش

اٌّٛعٛكح  (ر٘طـخُ –ٍن٘س –طيٞفُِٝ٘ –فٞيٝ٘ –

 ثبٌىّج١ٛرو

) أؿِٖس ٍِْىٞش٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

–ػ٦ؿش –ٍَٗكش –طيٞفُ٘ –ٍحىٝ٘ 

–ٍن٘س –طيٞفُِٝ٘ –فٞيٝ٘ –غٔخىش 

 (ر٘طـخُ 

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ أؿِٖس ح ٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛه 5

غٔخىش –ػ٦ؿش –ٍَٗكش –طيٞفُ٘ –ٍحىٝ٘ ) ٍِْىٞش

اٌّٛعٛكح (ر٘طـخُ –ٍن٘س –طيٞفُِٝ٘ –فٞيٝ٘ –

فٛق –ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ ٠َٚبه 

 رىجو ٚرٖغو–ٚرؾذ 

أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

٘ٛ كح  –وٍّبرٟٙ كٞ صالعخ  3

٘ٛ كح –ر١ٍفٟٛٔٙ كٞ غَبٌخ 

 ...........-ثٛرغبى
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 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 ..البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى

2 

3 

4 

5 

 

 .طٜ٘ٝذ ح٥هطخء  ىظقٌ٘ٝح

 
 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبِٓ 
 

 

 

 
 ا١ٌَٛ االٚي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ٗٛف-8-2

 
 

 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

ع اإلٍجٛ

 اٌضبِٓ 
 

 

 
 ا١ٌَٛ االٚي
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 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبِٓ 
 

 ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ
 

 

 

 

 



 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
 

 حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٥ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي
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 اؿَحءص ططزٞق حىزَّخٍؾ حىَؼَفٜ ح٣ىنظَّٜٗ حىقخثٌ ػيٚ ط٘ظٞف ح٥ّظزخٓ ح٥ّظقخثٜ فٜ طلِٔٞ حٓظـخرخص حىظ٘حٛو ىيٙ أ١فخه حىظ٘كي ح٥ٓز٘ع
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌزبٍغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أدوات المطب موضوع الجمسة:التعرف عمى 
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

جمسةالتعرؼ عمى مي صور وكممات ع طف  التوحدأف يتعرؼ 
 المف خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.أدوات المطبة

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
 لبرنامجفي ا أدوات المطبةجمسةالتعرؼ عمى صور وكممات 

 المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
 جدانسىدف و  .3

 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

سمعي بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية 
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 مـ عمػػػػى اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػاميالبرنػػػػامج  المعرفػػػػي اٌكترونػػػػي ال ػػػػا
 لتحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 ىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس   التمييد وا ثارة
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 

 
 ح٣ؿَحءحص

 حىؼَٝ
 من خَل اس ضوء الحطة التربوية الفردية...و  لى مجموعاتميذ ااقسم  التَ

 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية المناقشة و الحوار     ١َٝقش
ويشير التمميذ)طفل    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 

أو المعمم المساعد)ولس  ( أو المعمم)الباحث(ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التوحد(
 .أدوات المطب التعرف عمى  جمسةالصور التس تعبر عمى  ا مر( وأخصائس التخاطب إلى

( َادرب طفػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مف اـصوات والصػور عميػه 

لباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  ال ووذن الصور يعطيىا ا
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصور ذات الحجـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

أنػت لػايال تيػه فػي الصػورةال أو أنػت تسػتم  لػػ تيػة غ ووكػذا مػ  بػاقي ( أق  لمطف  )0)
اٌصػػػوات والصػػػور ال تذا لػػػـ يسػػػتط  الطفػػػ  معرفػػػة المثيػػػر الىػػػدؼ قػػػ  لػػػه )فػػػيف 

 الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقػػػػدـ التعزيػػػػز المناسػػػػب لمطفػػػػ  تذا كانػػػػت اٌسػػػػتجابة صػػػػحيحة ال أمػػػػا تذا كانػػػػت 3)

 يػػػر صػػحيحة ف ػػػـ بت ػػػديـ تتذيػػة راجعػػػة لػػه بػػػأف تعػػػرض الصػػور عميػػػه مػػػرة اٌسػػتجابة 
أخر  مػ  ت ػديـ التوجيػه المفظػي لػه وكػرر ذلػؾ معػه حتػى يصػ  الطفػ  تلػى اٌسػتجابة 

 الصحيحة

 (18,  17اجللسة )
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اإلٍجٛع 
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 أىٗحص حىَطزن

 (فْـخُ –م٘د –١زق -١خٓش –ٍيؼقش –ٗ٘مش–ٓنْٞش –كيش –رَحى () 1)ف٦ٕ

 

ٍنننَس ٍنننغ حىظيَٞنننٌ ح٣ىنظَّٗنننٜ ٍٗنننَس أهنننَٙ ٍنننغ حىَؼينننٌ , ٦ّكنننع طننننَحٍ ّطنننق حىنيَنننش

ع ٝـذ أُ ٦ّك.... ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 ٗىٍٗ حىَؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ, ٔظَغطؼيٞق حىظيٌَٞ حىَ, 
 ٍؼو

 حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                                 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ          
ٕ٘ ىس ,   ٍحى ٝخٍحى ٝخٍحى,,  ٗخ١َ,    ٕ٘ ىس حىزَحى,   ٍحى ٝخٍحى ٝخٍحى

 ٕٗنٌح  ,  ....حىزَحى

 (ؿخُ-رخٝش-١زق-١خٓش-٥قش-مش ٗ٘-مْٞش-شكي-ٍحى) طـَٝي حىنيَش اىٚ كَٗف 

 ٗخ١َ  رَحف٘ ػيٞل.. ىٙ...  هللا   ىس

 

 (ٍيؼقش–م٘رخٝش –١زق –١خٓش –ٓنْٞش –كيش –رَحى ()2)ف٦ٕ

رْٔوِ , رْؼَو حى٘خٛ فٜ حىزَحى, ٕ٘ ىس رَحى ٗخٛ,, أٝ٘س, ٗخ١َ, رَحى ٗخٛ) 

 ...حى٘خٛ فٜ حىزَحى 

ٍخٍخ رظؼَو أمو , َو ح١مو فٜ حىليشرْؼ, ٕٜ ىٛ كيش أمو,, أٝ٘س, ٗخ١َ, كيش أمو

ٍخٍخ رظٔنوِ ح١منو , ٍخٍخ رظل٢ حىليش ػيٚ حىز٘طـخُ, رظؼَو ح١مو فٜ حىليش,فٜ حىليش

, ٓننْٞش ّقطنغ رٖٞنخ,, أٝن٘س, ٗنخ١َ, ٓننْٞش...     ىٛ كينش أمنو , فٜ حىليش

, ١خٓننش... ٓنننْٞش ّقطننغ رٖٞننخ , ّقطننغ رٖٞننخ حىطَننخ١ٌ, طقطننغ حىظفخكننش رخىٔنننْٞش

رْقينٜ حىزنٞٞ , فٜ حىطخٓنش, ٍخٍخ رظؼَو رٞٞ, ٕٜ ىٛ ١خٓش أمو,, حٝ٘س, ٗخ١َ

, ٕن٘ ىس ١زنق أمنو,, حٝن٘س, ٗنخ١َ, ١زنق, رْؼَو ح١مو فنٜ حىطخٓنش, فٜ حىطخٓش 

... ١زننق فٞننٔ أمننو , ّؤمننو فننٜ حىطزننق, أّننخ أمننو فننٜ حىطزننق, ّلنن٢ ح١مننو فننٜ حىطزننق

َّٗ٘د , َٞخَّٓ٘د رخىنزخٝش  حى, ٕٜ ىٛ م٘رخٝش حَٗد رٖٞخ,, ٗخ١َ أٝ٘س, م٘رخٝش

ّلن٢ فٖٞنخ , ىٛ م٘رخٝنش ٗنخٛ, ّل٢ فٖٞنخ حىَٞنخٓ, ىٛ م٘رخٝش ٍٞخٓ, رخىن٘رخٝش حى٘خٛ

ّؤمننو حىننَُ , ٕننٜ ىٛ ٍيؼقننش,, ٗننخ١َ, ٍيؼقننش مزٞننَس...حٗننَد رخىن٘رخٝننش, حى٘ننخٛ

 ....ٗأمو رخىَؼيقش, أٍٔل حىَيؼقش فٜ أٝيٛ, رخىَؼيقش

 

 

 

 حىَٔظ٘ٝخص
 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش  ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

ٚعٛك ن اٌٝ اٌٖٛد  اي٠ٍزفذ اٌز١ٍّ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ  1

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

) ٍِ رِٞ ٍٛ٘ أىٗحص حىَطزن٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

–م٘د –١خٓش –ٍيؼقش –ٗ٘مش  –ٓنْٞش –كيش –رَحى 

 اٌّٛعٛكحثبٌىّج١ٛرو(فْـخُ –١زق 

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ٌزؼ١ٍّٟاثبٌىّج١ٛرو 

أىٗحص  ٍِ رِٞ حى١ْ٠ٍٜ٘و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

–ٍيؼقش –ٗ٘مش  –ٓنْٞش –كيش –رَحى ) حىَطزن

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(فْـخُ –١زق –م٘د –١خٓش 

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ آصو ػ١ٍخ 

ٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ رؾلس 

اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً اٌّض١واد 

 ٚاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و 

 ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ أىٗحص حىَطزنه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح ٠قزب 4

–١خٓش –ٍيؼقش –ٗ٘مش  –ٓنْٞش –كيش –رَحى ) 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(فْـخُ –١زق –م٘د 

رَحى ) أىٗحص حىَطزن٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

١خٓش –ٍيؼقش –ٗ٘مش  –ٓنْٞش –كيش –

 (فْـخُ –١زق –م٘د –

 حىَطزن ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ أىٗحص٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

–١خٓش –ٍيؼقش –ٗ٘مش  –ٓنْٞش –كيش –رَحى ) 

 (فْـخُ –١زق –م٘د 
اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ ٠َٚبه 

 رىجو ٚرٖغو–فٛق ٚرؾذ –

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

ٟ٘ كٞ -٘ٛ كح فٌ –وٍّبرٟٙ كٞ ثٍَخ 

 ...........-٘ٛ كح ثًٖ–وٍٛخ 

ً٘
ىٞ

ص ح
ظخ

ك
٦

ٍ
 

 د افق 16 االنتباع ل  لوبالمط زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى
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 .ا دوات العامةموضوع الجمسة:التعرف عمى 
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

رؼ عمى جمسةالتععمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 المف خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.اـدوات العامة

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
 لبرنامجفي ا اـدوات العامةجمسةالتعرؼ عمى صور وكممات 

 المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف لتوحدطف  اأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

سمعي بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية 
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 نت ػػػػاميالبرنػػػػامج  المعرفػػػػي اٌكترونػػػػي ال ػػػػامـ عمػػػػى اٌنتبػػػػان اٌ
 لتحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 ىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس   التمييد وا ثارة
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ة  ايوة  دن / دي  صور    الالالالك  لاطر    المعمم

 

 
 اصجراءات

 
 حىؼَٝ

 من خَل فس ضوء الخطة التربوية الفردية...و وعاتميذ الى مجماقسم  التَ
 المناقشة و الحوار  ١َٝقش

 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية
ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى المعمم
 .ا دوات العامةالتعرف عمى جمسة 

( َادرب طفػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مف اـصوات والصػور عميػه 

فػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  ال ووذن الصور يعطيىا الباحػث ـ
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصور ذات الحجـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

تيػه فػي الصػورةال أو أنػت تسػتم  لػػ تيػة غ ووكػذا مػ  بػاقي  ( أق  لمطف  )أنػت لػايال0)
اٌصػػػوات والصػػػور ال تذا لػػػـ يسػػػتط  الطفػػػ  معرفػػػة المثيػػػر الىػػػدؼ قػػػ  لػػػه )فػػػيف 

 الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقدـ التعزيز المناسب لمطف  تذا كانت اٌستجابة صحيحةال أما تذا كانت 3)

ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مرة  اٌستجابة  ير صحيحة
أخر  م  ت ديـ التوجيه المفظي له وكرر ذلؾ معه حتى يص  الطف  تلى اٌستجابة 

 .الصحيحة
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌؼبّو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ح١ىٗحص حىؼخٍش

–ف١٘ش –فَٗش ٗؼَ –ْٗطش -ٓخػش–٢ٍ٘ –ٓيٌ -َٗخػش-ىٗحء)(1)ف٦ٕ

 (مخٍَٞح–فَٗش حْٓخُ –َٗؼش 

–مزَٝض –قيٌ –اٗخٍس ٍٍَٗ –أرـٍ٘س –ٍقٚ –ٍ٘زل غٔٞو -ىَزش )(2)ف٦ٕ

 (ٛخرّ٘ش–كْفٞش 

ؼيٌ ٍَس ٍغ حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ ٍَٗس أهَٙ ٍغ حىَ, ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَش

ٝـذ أُ .... ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 ٗىٍٗ حىَؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ, طؼيٞق حىظيٌَٞ حىَٔظَغ, ٦ّكع 
 ٍؼو

 حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                                 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ          
  

ىٗحء  ...... رَحف٘ػيٞل,,  َٗخ١,  ىٗحء  ٝخىٗحء ٝخىٗحء  ٕ٘ ىس حىيٗحء

 ,  ٝخىٗحء ٝخىٗحء  ٕ٘ ىس حىيٗحء

 ٕٗنٌح ,,       .... ٕٜ ىٛ حىَ٘خػش,   ٍخػؼش ٝخٍخػش ٝخٍؼش 

 

 

 

 ح٣ٗٞخء حىؼخٍش(3)ف٦ٕ

ىه حىََٔخٍ -حىَفظخٝق-ِٓ حىٔنْٞش -حىَؼخىق,حى٘٘ك:) حىـِء ح١ٗه ٛ٘ص

 (ؿَّ حىَْزش – حىَخء رْٞق٢ ٍِ حىلْفٞش -حىٔخػش–ؿَّ حىظيٞفُ٘ -رخى٘نٕ٘

حىَٔيّ -قفو حىزخد-ٍٛ٘ٝن حىؼٞي-ؿَّ حىنْٞٔش:)حىـِء حىؼخّٜ ٛ٘ص

 -ح١ُحُ حىَئُُ ٝق٘ه هللا حمزَ -حىزْيقٞش حىنٔنَٛ ٍخٓل حىزْيقٞش-ر٠َٞد ّخٍ

 (ح١ىش حىنخطزش -حىَطَس طِْه
 

 

 

 
 

 حىَٔظ٘ٝخص
حى

٘ٝ

ً 

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش

اٌٖٛد  اٌّٛعٛك  ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ  1

 ثبٌىّج١ٛرواٌزؼ١ٍّٟ

–ىٗحء ) ٍِ رِٞ ٍٛ٘ ح١ىٗحص حىؼخٍش٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

فَٗش –فَٗش أْٓخُ –ْٗطش –ٓخػش –٢ٍ٘ –ٓيٌ –َٗخػش 

أرـٍ٘س  –َٗؼش –ٍفظخف -ٍ٘زل –ىَزش –مخٍَٞح -ف١٘ش  –ٗؼَ 

كْفٞش –ٛزّ٘ش –ٍقٚ –ٓ٘ٓظش –مزَٝض –قيٌ –ىرّ٘ –

 واٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛر(

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ثبٌىّج١ٛرواٌزؼ١ٍّٟ

–ىٗحء ) ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ح١ىٗحص حىؼخٍش١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

فَٗش –فَٗش أْٓخُ –ْٗطش –ٓخػش –٢ٍ٘ –ٓيٌ –َٗخػش 

أرـٍ٘س  –َٗؼش –ٍفظخف -ٍ٘زل –ىَزش –مخٍَٞح -ف١٘ش  –ٗؼَ 

ش كْفٞ–ٛزّ٘ش –ٍقٚ –ٓ٘ٓظش –مزَٝض –قيٌ ––ىرّ٘ –

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد اٌّٛعٛك 

ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ آصو ػ١ٍخ 

ٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ رؾلس 

اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً اٌّض١واد 

 ٚاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و 

ىٗحء ) ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ح١ىٗحص حىؼخٍش٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

فَٗش –فَٗش أْٓخُ –ْٗطش –ٓخػش –٢ ٍ٘–ٓيٌ –َٗخػش –

أرـٍ٘س  –َٗؼش –ٍفظخف -ٍ٘زل –ىَزش –مخٍَٞح -ف١٘ش  –ٗؼَ 

–ٍقٚ –ٓ٘ٓظش –مزَٝض –قيٌ –اٗخٍحص حىٍََٗ –ىرّ٘ –

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(كْفٞش –ٛزّ٘ش 

ىٗحء ) ح١ىٗحص حىؼخٍش٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

ْٗطش –ٓخػش –٢ٍ٘ –ٓيٌ –َٗخػش –

-ف١٘ش  – فَٗش ٗؼَ–فَٗش أْٓخُ –

 –َٗؼش –ٍفظخف–ٍ٘زل –ىَزش–مخٍَٞح 

ٓ٘ٓظش –مزَٝض –قيٌ –ىرّ٘ –أرـٍ٘س 

 (كْفٞش –ٛزّ٘ش–ٍقٚ –

ىٗحء ) ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ح١ىٗحص حىؼخٍش٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

فَٗش –فَٗش أْٓخُ –ْٗطش –ٓخػش –٢ٍ٘ –ٓيٌ –َٗخػش –

أرـٍ٘س  –َٗؼش –ٍفظخف -ٍ٘زل –ىَزش –مخٍَٞح -ف١٘ش  –ٗؼَ 

–ٍقٚ –ٓ٘ٓظش –مزَٝض –قيٌ –اٗخٍحص حىٍََٗ –ّ٘ ىر–

اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ (كْفٞش –ٛزّ٘ش 

 رىجو ٚرٖغو–فٛق ٚرؾذ –٠َٚبه 

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

ٟ٘ كٞ -٘ٛ كح ؿ –وٍّبرٟٙ كٞ ثٍَخ 

 .......-٘ٛ كح ثًٖ–وٍٛخ 

ً٘
ىٞ

ص ح
ظخ

ك
٦

ٍ
 

 د افق 16 عاالنتبا ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى
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 .طٜ٘ٝذ ح٥هطخء  ىظقٌ٘ٝح
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌؼبّو 
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عٍَبد 

 اإلٍجٛع

 اٌؼبّو 
 

 

 
 ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ
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اإلٍجٛع 

 اٌؼبّو 
 

 

 
 ا١ٌَٛ اٌمبٟٔ
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حىلخىٛ 

 ػَ٘
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الطيور والنباتات:التعرف عمى موضوع الجمسة
 . ( دقي ة 32 – 02) :وقت الجمسة

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 معراس ىدف .1

جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 المف خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.الطيور والنباتات

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
في  الطيور والنباتاترؼ عمى جمسةالتعصور وكممات 

المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى توظيال اٌنتبان  لبرنامجا
 اٌنت امي.

 ىدف وجدانس .3

 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف طف  التوحدأف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير التواص 

معية سمعي بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات الس
 البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 البرنػػػػامج  المعرفػػػػي اٌكترونػػػػي ال ػػػػامـ عمػػػػى اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي
 لتحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 ىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس    التمييد وا ثارة
 صورة غ  صورة ان ديغك  ما الذي تران في الالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

  

 اصجراءات
 حىؼَٝ

 من خَل اس ضوء الخطة التربوية الفردية...و  ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 لحوارالمناقشة و ا ١َٝقش

 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية
ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 .الطيور والنباتاتالتعرف عمى  جمسة

( َادرب طفػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مف اـصوات والصػور عميػه 
ال ووذن الصور يعطيىا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  

عمى أف تمث  الصور ذات الحجـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ  صورة عمى المثير الىدؼ
ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى

 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.
( أق  لمطف  )أنػت لػايال تيػه فػي الصػورةال أو أنػت تسػتم  لػػ تيػة غ ووكػذا مػ  بػاقي 0)

صػػػور ال تذا لػػػـ يسػػػتط  الطفػػػ  معرفػػػة المثيػػػر الىػػػدؼ قػػػ  لػػػه )فػػػيف اٌصػػػوات وال
 الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  

( أقػػػػدـ التعزيػػػػز المناسػػػػب لمطفػػػػ  تذا كانػػػػت اٌسػػػػتجابة صػػػػحيحة ال أمػػػػا تذا كانػػػػت 3)
اٌسػػتجابة  يػػػر صػػحيحة ف ػػػـ بت ػػػديـ تتذيػػة راجعػػػة لػػه بػػػأف تعػػػرض الصػػور عميػػػه مػػػرة 

يـ التوجيػه المفظػي لػه وكػرر ذلػؾ معػه حتػى يصػ  الطفػ  تلػى اٌسػتجابة أخر  مػ  ت ػد
 الصحيحة.
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 حىطٍٞ٘ ٗحىْزخطخص   

–ػٜفٍ٘ –ٗـَس –ىٝل –ىٝل ٍٍٜٗ –كَخٍش –رطش –رزغخء –أٍّذ () 1)ف٦ٕ

 ( ُٗس –ٍٗىس –فَهش –فَحٗش 

 

ٍَس ٍغ حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ ٍَٗس أهَٙ ٍغ حىَؼيٌ , حىنيَش٦ّكع طنَحٍ ّطق 

ٝـذ أُ ٦ّكع .... ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 ٗىٍٗ حىَؼيٌ ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ, طؼيٞق حىظيٌَٞ حىَٔظَغ, 
 ٍؼو

 ىنظَّٜٗحىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                                 حىَؼيٌ ح٣          
ٕ٘ ىس ,  ّخد ٝخ ّخد ٝخ ّخد,,   ٗخ١َ,    ٕ٘ ىس ح١ٍّذ,  ّخد ٝخ ّخد ٝخ ّخد

 , ح١ٍّذ

فٍ٘  –ٗـَس –ىٝل –ٍٍٜٗ –ٍخٍش –رطش –رزغخء -ّخد : ) طـَٝي حىنيَش ٍؼو 

 ٕٗنٌح.......  

 ٍغ حىظنَحٍ,,  ٕٜ ىٛ     ٗخ١َ..  هللا   ٕ٘ ىس 

 (ٍٗىس–فَهش –فٍ٘س ػٜ–ٗـَس –ىٝل –رطش –رزغخء –أٍّذ ()2)ف٦ٕ

, رزغخء... رٞلذ حىـٍِ , ىس أٍّذ رٞؤمو ؿٍِ, أٍّذ ؿَٞو,, أٝ٘س, أٍّذ)

,, أٝ٘س, ىٝل... حىززغخء ٗحقف ف٘ه حى٘ـَس , حىززغخء ؿَٞو, رزغخء ٍيُ٘,, أٝ٘س

ٗـَس ,, أٝ٘س, ٗـَس... حىيٝل ٍيُ٘ رخى٘حُ ؿَٞيش , ىٝل مزَٞ, ىٝل ؿَٞو

ٗـَس ؿَٞيش , أّخ أكذ حى٘ـَس, ه٠َسحى٘ـَس , حى٘ـَس ىّٖ٘خ أه٠َ, مزَٞس

, ػٜفٍ٘ أٛفَ, أّخ حكذ حىؼٜفٍ٘, ػٜفٍ٘ ؿَٞو,,  أٝ٘س, ػٜفٍ٘... 

ػٜفٍ٘ ىّ٘ٔ , ٗىس ػٜفٍ٘ أٍُه, حىؼٜفٍ٘ ٗنيش ؿَٞو, ػٜفٍ٘ ىّ٘ٔ أٛفَ

فَهش ,,  أٝ٘س, فَهش... حىؼٜفٍ٘ ٗحقف ف٘ه حى٘ـَس , حىؼٜفٍ٘ ؿَٞو, أٍُه

, أّخ أمو رٞٞ حىفَهش, أّخأمو حىفَهش, َورْٞزٞٞ رٞٞ ؿ, حىفَهش رظزٞٞ, ؿَٞيش

أّخ أكذ , حىفَهظِٞ رٞؤمي٘ ٍِ ح١ٍٝ, ٗىٗه فَهظِٞ, حىزْض ىٛ رظخهٌ رٞٞ حىفَهش

, حىٍ٘ى ٗنيش ؿَٞو, حىٍ٘ى ؿَٞو,,  أٝ٘س, ٍٗى... حىفوش ؿَٞيش , حىفَهش

ٍٗىس ىّ٘ٔ , ىٛ ٍٗىس كََس, حىٍ٘ى ىّ٘ٔ ؿَٞو, أّخ أكذ حىٍ٘ى, حىٍ٘ى ٍيُ٘

ىٛ , أرٞٞ ىّٖ٘خ ٗىٍس ؿَٞيش, ٗىٛ ٍٗىس ىّ٘ٔ أرٞٞ, ٍٗىس ؿَٞيشىٛ , أكََ

 .... حىٍ٘ى ؿَٞو , ٦ٝ ٌّ٘ حىٍ٘ى, حىٍ٘ى ؿَٞو, ٍٗىس ىّ٘ٔ أٛفَ ٍٗىس ؿَٞيش
 

 

 

 

 حىَٔظ٘ٝخص
 

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

اٌّٛعٛك  ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ  1

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

–أٍّذ ) ٍِ رِٞ ٍٛ٘ حىطٍٞ٘ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح 2

–ٗـَس –ىٝل –ىٝل ٍٍٜٗ –كَخٍش –رطش –رزغخء 

اٌّٛعٛكح (رطش –ٍٗىس –فَهش –فَحٗش –ػٜفٍ٘ 

 ثبٌىّج١ٛرو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

–أٍّذ ) ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ حىط١ْ٠ٍ٘ٞو اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

–ٗـَس –ىٝل –ىٝل ٍٍٜٗ –كَخٍش –رطش –رزغخء 

اٌّٛعٛكح (رطش –ٍٗىس –فَهش –فَحٗش –ػٜفٍ٘ 

 ثبٌىّج١ٛرو

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

اٌّٛعٛك ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ 

آصو ػ١ٍخ ٕٛرقبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ 

رؾلس اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً 

 ه فٟ اٌّش اٌّض١واد ٚاٌزووٟ

أٍّذ ) طٍٍِٞ٘ رِٞ حىٍٜ٘ حى٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

–ٗـَس –ىٝل –ىٝل ٍٍٜٗ –كَخٍش –رطش –رزغخء –

اٌّٛعٛكح (رطش –ٍٗىس –فَهش –فَحٗش –ػٜفٍ٘ 

 ثبٌىّج١ٛرو

–أٍّذ ) حىط٠ٍ٘ٞزٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

ىٝل –ىٝل ٍٍٜٗ –كَخٍش –رطش –رزغخء 

–فَهش –فَحٗش –ػٜفٍ٘ –ٗـَس –

 (رطش –ٍٗىس 

أٍّذ ) ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ حىط٠ٍْ٘ٞب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

–ٗـَس –ىٝل –ىٝل ٍٍٜٗ –كَخٍش –رطش –رزغخء –

 (رطش –ٍٗىس –فَهش –فَحٗش –ػٜفٍ٘ 

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

ٟ٘ -٘ٛ كح أهٔت –وٍّبرٟٙ كٞ ثطخ 

-٘ٛ كح ك٠ه–كٞ فوفخ 

........... 
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 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  رىي

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى

 

2 

3 

4 

5 
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ا صـــوات الصـــادرة عـــن   الحيوانـــاتموضـــوع الجمســـة:التعرف عمـــى 
 .ناتاالحيو 

 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:
 السموكية ا ىداف ا جرائية

 ىدف معراس .4
جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 المف خٍؿ التأزراـصوات الصادرة عف الحيونات الالحيوانات

 الحركي السمعي البصري.
 ىدف مياري  .5

تلى ما يلاود أويسػتم  اليػه مػف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
اـصػػػػػػوات  الالحيوانػػػػػػاتجمسػػػػػػةالتعرؼ عمػػػػػػى صػػػػػػور وكممػػػػػػات 

المعرفػي ايلكترونػي ال ػامـ  لبرنامجفي ا الصادرة عف الحيونات
 عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.

 ىدف وجدانس .6
ال التواص  استجابات   م  البرنامج لتحسيفالتعام طف  التوحدأف يحب 

وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير سمعي بصري واحد 
 ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 البرنػػػػامج  المعرفػػػػي اٌكترونػػػػي ال ػػػػامـ عمػػػػى اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي
 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد لتحسيف
 ىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس   التمييد وا ثارة

 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ
 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 ح٣ؿَحءحص
 

 حىؼَٝ
اس ضوء الخطة التربوية  ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 من خَل ة...و الفردي

 ١َٝقش
 المناقشة و الحواريجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  ب إلىالمعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاط
 .ناتاا صوات الصادرة عن الحيو   الحيواناتالتعرف عمى  جمسة

( َادرب طفػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مف اـصوات والصػور عميػه 

موعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  ال ووذن الصور يعطيىا الباحػث ـفػراد المج
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصور ذات الحجـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.

لصػورةال أو أنػت تسػتم  لػػ تيػة غ ووكػذا مػ  بػاقي ( أق  لمطف  )أنػت لػايال تيػه فػي ا0)
اٌصػػػوات والصػػػور ال تذا لػػػـ يسػػػتط  الطفػػػ  معرفػػػة المثيػػػر الىػػػدؼ قػػػ  لػػػه )فػػػيف 

 الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
( أقػػػػدـ التعزيػػػػز المناسػػػػب لمطفػػػػ  تذا كانػػػػت اٌسػػػػتجابة صػػػػحيحة ال أمػػػػا تذا كانػػػػت 3)

ديـ تتذيػػة راجعػػػة لػػه بػػػأف تعػػػرض الصػػور عميػػػه مػػػرة اٌسػػتجابة  يػػػر صػػحيحة ف ػػػـ بت ػػػ
أخر  مػ  ت ػديـ التوجيػه المفظػي لػه وكػرر ذلػؾ معػه حتػى يصػ  الطفػ  تلػى اٌسػتجابة 

 .الصحيحة
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 تحىلٞ٘حّخ

قطش –فٞو –غَحه –ٍُحفش –َٓنش –ىٗىفِ –كَخٍ –كَخٍ ٍوط٢  –كٜخُ –ؿَو –رقَس –أٓي ()1)ف٦ٕ 

 (قَى–ََّ –ميذ –

ٍَس ٍغ حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ ٍَٗس أهَٙ ٍغ حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ ًٗىل رخىظ٘ـٞغ , ٦ّكع طنَحٍ ّطق حىنيَش

ٗىٍٗ حىَؼيٌ , طؼيٞق حىظيٌَٞ حىَٔظَغ,  ٝـذ أُ ٦ّكع.... ٗحىَ٘ٓٞقٚ فٜ حىن٦ً ٗطـَٝي حىنيَش 

 :ٍَٞٔ ىيزَّخٍؾ  ٍؼو
 حىظيٌَٞ ح٣ىنظَّٜٗ                                 حىَؼيٌ ح٣ىنظَّٜٗ          

,  .. ٕ٘ ىس ح١ٓي,   أٓي ٝخ أٓي ٝخ أٓي,,       ٗخ١َ,     ٕ٘ ىس ح١ٓي,      أٓي  ٝخ أٓي  ٝخ أٓي

حٍى -ََّ-ميذ-ح١ش-فٞو-حه-ٍحفش-َٓنش-ىٝو -ٍخٍ -ٍوـطـ٢..كَٞخٍ -ٛخُ -ؿَو-سرقَ-أٓي)طـَٝي حىنيَش ٍؼو 

 ٕٗنٌح.....   

 ..٦ّكع   طؼيٞق حىظيٌَٞ ػٌ حىَؼيٌ ػٌ حىظيٌَٞ ٍَس أهَٙ 

ىحفِ –ََّ –َٓنش –غِحه –ميذ –ٍُحفش –أٓي –رقَس –ؿَو –كٜخُ –كَخٍ ٍوط٢ –كَخٍ () 2)ف٦ٕ 

 (فٞو-قَى–

 ,,أٝ٘س,, ٗخ١َىَؼيٌ  ػ٦ع ٍَحص  رؼي حىظ٘ـٞغ ٗحكيس ػٌ طؼيٞق حطؼيٞق حىظيٌَٞ ٍَس , ٦ّكع
ىس ,, ٗخ١َ, ىس ىحىفِ,, أٝ٘س, ىس ٗحىفِ... كَخٍ , ىس كَخٍ,, أٝ٘س, ىس كَخٍ,, ٗخ١َ, ىس كَخٍ)

ىٛ ... َٓنش , َٓنش, َٓنش, ىٛ َٓنش,, أٝ٘س,, ٗخ١َ, ىٛ َٓنش...  ىحىفِ ىحىفِ, ىحىفِ, ىحىفِ

, ىس غِحه,, حٝ٘س,, ٗخ١َ, ىس غِحه.... ٍُحفش , ٍُحفش , ٍُحفش, ٛ ٍُحفشى,, ٗخ١َ,, حٝ٘س, ٍُحفش

, ىٛ قطش... حىفٞو أر٘ ُحىٍ٘ش , حىفٞو أر٘ ُحىٍ٘ش,, ٗخ١َ,, أٝ٘س, ىس حىفٞو أر٘ ُحىٍ٘ش... غِحه , غِحه

 ٕٗنٌح.......... قطش , قطش, ىٛ قطش,, أٝ٘س ٗخ١َ

 ...ىٛ....  ظيٌَٞ   ٝخ ٍخٍخ   ىسػَٝ ٍٛ٘ حىلّٞ٘خص حىَفظَٓش   ْٝطق حى..٥كع ػْي 

 ....ىٛ... ىس,,,, ْٝطق حىظيٌَٞ    هللا .....  ٗػْي ػَٝ ٍٛ٘ حىلّٞ٘خص ح١ىٞفش    

 (ميذ–قطش –فٞو –غِحه –ٍُحفش –كَخٍ –كٜخُ –ؿَو –أٓي ()3)ف٦ٕ

 ػٌ حىظيٌَٞ ٍَحص ػيٝيس, رؼي حىظ٘ـٞغ,  ٦ّكع طؼيٞق حىظيٌَٞ ٍَس ػٌ حىَؼيٌ ٍَس
ح١ٓي فٜ ,, أٝ٘س, أّخ ٗفض ح١ٓي فٜ ؿْْٞش حىلّٞ٘خص, أٓي ق٘ٛ, أٓي ق٘ٛ,, ٗخ١َ, , ىس أٓي مزَٞ,, أٝ٘س, ٓيَٝخٍخ ىس أ) 

حىزْض ىٛ , ؿَو ١٘ٝو, ىس ؿَو مزَٞ,, أٝ٘س ,ىس ؿَو,, هللا.... أٓي ق٘ٛ , أٓي مزَٞ, ح١ٓي فٜ حىقفٚ, ؿْْٞش حىلّٞ٘خص

ٗىس ٍأؿو , ىس ٗىي ٍأمذ حىلٜخُ, ىس كٜخُ ؿَٞو,, أٝ٘س ٗخ١َ, ُىس كٜخ.... حىـَو ١٘ٝو , حىـَو مزَٞ, ٍحمزش حىـَو

... حىلٜخُ ؿَٞو , حىلٜخُ ؿَٞو, حىلٜخُ َٓٝغ, حىلٜخُ رٞـَٛ, حىلٜخُ ؿَٞو, ٗىٛ رْض ٍحمزش حىلٜخُ, ٍحمذ حىلٜخُ

ىٛ ٍُحفش ... زَٞ حىلَخٍ م,, أٝ٘س, ىس كَخٍ مزَٞ, حىَحؿو ىس ٍحمذ حىلَخٍ, ىس كَخٍ مزَٞ,, حٝ٘س,, ٗخ١َ, ىس كَخٍ مزَٞ

حىٍِحفش , أٝ٘س, ٕٜ ىٛ حىٍِحفش ١٘ٝيش, حىٍِحفش ػْيٕخ ٍقزش ١٘ٝيش , أٝ٘س, ٕٜ ىٛ ٍُحفش ١٘ٝيش,, أٝ٘س,, ٗخ١َ, ١٘ٝيش

أّخ أكذ , ىٛ حىغِحىش حىـَٞيش,, أٝ٘س, ٕٜ ىٛ حىغِحىش حىـَٞيش,, ٗخ١َ, ىٛ غِحىش... حىٍِحفش ١٘ٝيش , حىٍِحفش ١٘ٝيش, ١٘ٝيش

,, أٝ٘س, حىفٞو طوِٞ,, أٝ٘س, حىفٞو أر٘ ُىٍ٘ش,, ٗخ١َ, ىس فٞو طوِٞ.... حىغِحىش ؿَٞيش , أّخ أكذ حىغِحىش,, أٝ٘س, حىغِحىش

قطش , ىٛ قطش ؿَٞيش,, أٝ٘س, قطش ؿَٞيش, ىٛ قطش... أر٘ ُحىٍ٘ش , حىفٞو, حىفٞو أر٘ ُىٍ٘ش,, أٝ٘س, حىفٞو طوِٞ, حىفٞو مزَٞ

قطش ؿَٞيش , قطش ؿَٞٞيش, قطش ؿَٞيش, قطش ؿَٞيش فٜ حىزٞض, ش ؿَٞيش فٜ حىزٞضػْيٛ قط,,أٝ٘س, أّخ ػْيٛ قطش فٜ حىزٞض, ؿَٞيش

ميذ , حىنيذ مزَٞ,, أٝ٘س, حىنيذ ىس مزَٞ, أٝ٘س حىنيذ ىس ٍطيغ ىٔخّش, ىس ميذ مزَٞ,, أٝ٘س, ٝخ ٍخٍخ ىس ميذ مزَٞ... 

 .....مزَٞ

 ح١ٛ٘حص حىٜخىٍس ػِ حىلّٞ٘خص(4)ف٦ٕ

–أٓي –ََّ –قطش –رطش –ػٜفٍ٘ –ىحىفِ –ميذ –ؿَو –ُ كٜخ–ىٝل ٍٍٜٗ –فَهش –كَخٍ –قَى )

 (فٞو–هَٗف –رقَس –ىٝل –ٟف٠غ 

 .....ىٛ ٛ٘ص....  ىس ٛ٘ص

 

 

 

 حىَٔظ٘ٝخص
 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

ٌّٛعٛك ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  ا ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ  1

 اٌزؼ١ٍّٟثبٌىّج١ٛرو

 ٍِ رِٞ ٍٛ٘ حىلٞ٘حّخصٌزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

–أٓي –رقَس –ؿَو –كٜخُ –كَخٍ ٍوط٢ –كَخٍ ) 

–قَى –ىحفِ –ََّ –َٓنش –غِىش –ميذ –ٍُحفش 

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(فٞو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

كَخٍ ) ِ رِٞ حىٍٜ٘ حىلٞ٘حّخص١ْ٠ٍو اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

–ميذ –ٍُحفش –أٓي –رقَس –ؿَو –كٜخُ –كَخٍ ٍوط٢ –

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(فٞو–قَى –ىحفِ –ََّ –َٓنش –غِىش 

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

اٌّٛعٛك ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ 

آصو ػ١ٍخٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً 

اٚ رؾلس اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن 

 ٌّض١واد ٚاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و وً ا

كَخٍ ) ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ حىلٞ٘حّخص٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

–ميذ –ٍُحفش –أٓي –رقَس –ؿَو –كٜخُ –كَخٍ ٍوط٢ –

 ( فٞو–قَى –ىحفِ –ََّ –َٓنش –غِىش 
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو

) حىلٞ٘حّخص٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

–أٓي–رقَس–ؿَو –كٜخُ–كَخٍ 

–ََّ–َٓنش–غِىش –ميذ–ٍُحفش 

 (فٞو–قَى 
كَخٍ ) ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ حىلٞ٘حّخصٝ٘خٕي حىظيٌَٞ اىٚ ٍٛ٘س  5

–ميذ –ٍُحفش –أٓي –رقَس –ؿَو –كٜخُ –كَخٍ ٍوط٢ –
حىَ٘ؿ٘ىس (فٞو–قَى –ىحفِ –ََّ –َٓنش –غِىش 

ف٘ه ٗطلض –رخىنَزٞ٘طَ كٞغ طظلَك حىٍٜ٘س َِٝٞ ٗٝٔخٍ 
 طنزَ ٗطٜغَ–

أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 
٘ٛ كح  –وٍّبرٟٙ كٞ ثموح  3

٘ٛ كح –كٞ ىهافخ ٟ٘ -ؽٖبْ
 ..-ؽّبه
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 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى
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عٍَبد 

اإلٍجٛع 

 اٌضبٟٔ ػْو
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معراـة   والنقـود-عـد ا شـياءسـة:التعرف عمـى ا عـداد  موضوع الجم

 .المفرد والجمع
 ( دقيقة.  31 – 21وقت الجمسة:) 
 السموكية ا ىداف ا جرائية

 ىدف معراس .1
جمسةالتعرؼ عمى عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 

معرفػػػػة المفػػػػرد  الوالن ػػػػود-عػػػػد اـلػػػػيا التعػػػػرؼ عمػػػػى اـعػػػػدادال 
 الحركي السمعي البصري. المف خٍؿ التأزروالجم 

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويسػتم  اليػه مػف  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
-عػػػػد اـلػػػػيا جمسػػػػةالتعرؼ عمػػػػى اـعػػػػدادال صػػػػور وكممػػػػات 

المعرفي ايلكترونػي  لبرنامجفي ا معرفة المفرد والجم  الوالن ود
 ال امـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي.

 ىدف وجدانس .3
ال التواص  استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف وحدطف  التأف يحب 

وتنميػػة قػػدرة الطفػػ  عمػػى تركيػػز اٌنتبػػان عمػػى مثيػػر سػػمعي بصػػري  واحػػد 
 ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية البصرية.

 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

 لتحسػػػيف ت ػػػاميالبرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌن
 حداستجابات التواص  لد  أطفاؿ التو

 ىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس    التمييد وا ثارة
 المعمم  :  ما الذي تراه اس الصورة ؟  صورة اه دي؟

 ..............ده صورة  ...........التمميذ :  دي صورة 
 ..........  ايوة  ده / دي  صورة       المعمم :  شاطر   

 

 اصجراءات
 

 حىؼَٝ
اس ضوء الخطة التربوية  ميذ الى مجموعاتَاقسم  الت
 من خَل الفردية...و 

 ١َٝقش
 ب التَميذ عمى ا سئمة  التمييديةيجي المناقشة و الحوار

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 .معراة المفرد والجمع  والنقود-عد ا شياءى ا عداد  التعرف عم جمسة

َادرب طفػػ  التوحػػد عمػػػى أف يركػػز انتباوػػػه عمػػى مثيػػر سػػػمعي بصػػري واحػػػد دوف ( 1)
 يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مف اـصوات والصػور عميػه 
  ال ووذن الصور يعطيىا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ

صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصور ذات الحجـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 
ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى

 ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.
كػذا مػ  بػاقي ( أق  لمطف  )أنػت لػايال تيػه فػي الصػورةال أو أنػت تسػتم  لػػ تيػة غ وو0)

اٌصػػػوات والصػػػور ال تذا لػػػـ يسػػػتط  الطفػػػ  معرفػػػة المثيػػػر الىػػػدؼ قػػػ  لػػػه )فػػػيف 
 الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  

( أقػػػػدـ التعزيػػػػز المناسػػػػب لمطفػػػػ  تذا كانػػػػت اٌسػػػػتجابة صػػػػحيحة ال أمػػػػا تذا كانػػػػت 3)
ور عميػػػه مػػػرة اٌسػػتجابة  يػػػر صػػحيحة ف ػػػـ بت ػػػديـ تتذيػػة راجعػػػة لػػه بػػػأف تعػػػرض الصػػ

أخر  مػ  ت ػديـ التوجيػه المفظػي لػه وكػرر ذلػؾ معػه حتػى يصػ  الطفػ  تلػى اٌسػتجابة 
 .الصحيحة
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 ٗحىْق٘ى    ٍؼَفش حىَفَى ٗحىـَغ-ػي ح١ٗٞخء

 

ٛزغ ( 5-4- 3- 2- 1)مٌ ىٗه؟!!!  ٦ٝ ّؼي ٍغ رٞ ٓ٘ٙ(1)ف٦ٕ

,2...., 

 

 

 

 

 

 (رطش-َٓنش-رقَس-أٓي-ميذ-قطش) 1طؼيحى ح١ٗٞخء(2)ف٦ٕ

 

 

 

 

 (كٜخُ-ََّ-فٞو-ػٜفٍ٘-هَٗف-قَى) 2طؼيحى ح١ٗٞخء(3)ف٦ٕ

 

 

 

 

 (ٍٗىس-ٍظ٘ٓنو–ػَرٞش -م٘د-ػـيش-١ٞخٍس) 3طؼيحى ح١ٗٞخء(4)ف٦ٕ

 

 

 

 

 (ٍْـش-رْض-ٗىي-طيٞفُِٝ٘-مَٜٓ-ىَزش) 4طؼيحى ح١ٗٞخء(5)ف٦ٕ

 

 

 

 حىَٔظ٘ٝخص

 
 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش ً

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو  1

 اٌزؼ١ٍّٟ 
٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

 اٌّٛعٛكثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

ٍِ رِٞ ٍٛ٘ ػي فذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح ٠ٍز 2

 ح١ٗٞخء
 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(4-5- 3- 2- 1)

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

 اٌّٛعٛكثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ػي ١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

اٌّٛعٛكح (5-4- 3- 2- 1)ح١ٗٞخء

 ثبٌىّج١ٛرو

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد اٌّٛعٛك 

اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ آصو ػ١ٍخ  ثبٌىّج١ٛرو

ٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ رؾلس 

اٌّؼٍُ ِغ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً 

 اٌّض١وارٛاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و 

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ػي ٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

اٌّٛعٛكح ( 5-4- 3- 2- 1)ح١ٗٞخء

 ثبٌىّج١ٛرو

 2- 1)ػي ح١ٗٞخء٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ 

-3 -4-5) 

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ػي اٌٝ  ٕٛهح  ٠ْب٘ل اٌز١ٍّن 5

اٌّٛعٛكح (5-4- 3- 2- 1)ح١ٗٞخء

ثبٌىّج١ٛرو ؽ١ش رزؾون اٌٖٛهح ١ّ٠ٓ ٠َٚبه 

 رىجو ٚرٖغو–فٛق ٚرؾذ –

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 
 وٍّبرٛ اٌزؼوف ػٍٝ اٌّفوك ٚ اٌغّغ

ً٘
ىٞ

ص ح
ظخ

ك
٦

ٍ
 

 ىقخثق 10 ح٥ّظزخٓ ىـ حىَطي٘د ٍُِ 1

 ( 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) حىلخىش

 ميَخص أغيذ ْٗٝطق, ٗٝظيفع, ٝظؼَف ,ٜٗٝخفق, َٗٝ٘ٞ, ٗٝيظفض, َٝٙ
 .حىزَّخٍؾ

 ( 11, 10,  9, 8) ٗحىلخىش 

 .حىزَّخٍؾ ميَخص أغيذ اىٚ َٗٝ٘ٞ, ٗٝيظفض, َٝٙ
 

2 

3 

4 

5 

 

 .طٜ٘ٝذ ح٥هطخء  ىظقٌ٘ٝح
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المواصَتوصــــال وســــائل موضـــوع الجمســــة :التعــــرف عمـــى وســــائل 
 .اصوات وسائل المواصَت المواصَت
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

ام  جمسػػةالتعرؼ عمػػى وسػػعمػػي صػػور وكممػػات  طفػػ  التوحػػدأف يتعػػرؼ 
المف اصػػػوات وسػػػام  المواصػػػٍت الالمواصٍتوصػػػال وسػػػام  المواصػػػٍت
 خٍؿ التأزر الحركي السمعي البصري.

 ىدف مياري  .2
تلػػى مػػا يلػػاود أويسػػتم  اليػػه مػػف صػػور  طفػػ  التوجػػدف ينطػػا أويلػػير أ

 الالمواصٍتوصػال وسػام  المواصػٍتجمسةالتعرؼ عمى وسام  وكممات 
معرفػي ايلكترونػي ال ػامـ عمػى ال لبرنامجفي ا اصوات وسام  المواصٍت
 توظيال اٌنتبان اٌنت امي.

 ىدف وجدانس .3
ال التواص  استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف طف  التوحدأف يحب 

وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير سمعي بصري  واحد 
 ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية البصرية.

 مةالمستخد وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

لتحسػػػيف  البرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي
 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 ىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس   التمييد وا ثارة
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم  
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة  التمميذ

 ..........ايوة  دن / دي  صورة     الالالالك  لاطر    المعمم

 
 اصجراءات

 حىؼَٝ
التربوية  اس ضوء الخطة ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 من خَل الفردية...و 

 ١َٝقش
 يجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمييدية المناقشة و الحوار      

ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(
الصور التس تعبر عمى  س ا مر( وأخصائس التخاطب إلىالمعمم المساعد)ول

اصوات   المواصَتوصال وسائل المواصَتالتعرف عمى وسائل  جمسة
 .وسائل المواصَت

( َادرب طفػػ  التوحػػػد عمػػػى أف يركػػػز انتباوػػػه عمػػى مثيػػػر سػػػمعي بصػػػري واحػػػد دوف 0)
يػه  يرن مف المثيرات ال وذلؾ مف خٍؿ عرض مجموعة مف اـصوات والصػور عم

ال ووذن الصور يعطيىا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  
صورة عمى المثير الىدؼ عمى أف تمث  الصور ذات الحجـ اـكبػر المثيػر الىػدؼ 

ال البرنػػامج المعرفػػي ايلكترونػػي او الصػػورة المتناقمػػة فػػي المػػوف وذلػػؾ كمػػا فػػى
 والصور. ويناقش الباحث الطف  التوحدي في وذن اٌصوات

( أق  لمطف  )أنػت لػايال تيػه فػي الصػورةال أو أنػت تسػتم  لػػ تيػة غ ووكػذا مػ  بػاقي 0)
اٌصػػػوات والصػػػور ال تذا لػػػـ يسػػػتط  الطفػػػ  معرفػػػة المثيػػػر الىػػػدؼ قػػػ  لػػػه )فػػػيف 

 الصورة اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  
أمػػػػا تذا كانػػػػت  ( أقػػػػدـ التعزيػػػػز المناسػػػػب لمطفػػػػ  تذا كانػػػػت اٌسػػػػتجابة صػػػػحيحة ال3)

اٌسػػتجابة  يػػػر صػػحيحة ف ػػػـ بت ػػػديـ تتذيػػة راجعػػػة لػػه بػػػأف تعػػػرض الصػػور عميػػػه مػػػرة 
أخر  مػ  ت ػديـ التوجيػه المفظػي لػه وكػرر ذلػؾ معػه حتػى يصػ  الطفػ  تلػى اٌسػتجابة 

 .الصحيحة
 

 (28,  27اجللسة )
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 حىَ٘ح٦ٛص

 ٗٛف ٗٓخثو حىَ٘ح٦ٛص
-ٍَمذ-ٍظ٘ٓنو-قطخٍ-ػَرٞش–ػـيش -١خثَس-ٓفْٞش-حط٘رْٞ)(1)ف٦ٕ

 (ػَرٞش ّقو-ٍنَٗرخّ

   

َٜٞ٘ فٜ حط٘رْٞ ر, ىس حط٘رْٞ مزَٞ,, أٝ٘س,, ٗخ١َ, حط٘رْٞ مزَٞ: ٍؼو

, ح٥طنن٘رْٞ مزٞننَ, حطنن٘رْٞ حىَيٍٓننش مزٞننَ, ٗىس أطنن٘رْٞ حىَيٍٓننش,حى٘ننخٍع

, حىٔننفْٞش رظَ٘ننٜ, ىٛ ٓننفْٞش مزٞننَس... ح٥طنن٘رْٞ مزٞننَ , ح٥طنن٘رْٞ مزٞننَ

١ٞننخٍس , حىٔننفْٞش مزٞننَس, حىٔننفْٞش رظَ٘ننٜ حىزلننَ, حىٔننفْٞش رظَ٘ننٜ فننٜ حىَٞننخس

, ف٘ه فٜ حىَٔخءرظطيغ ,حٝ٘س حىطٞخٍس رظطيغ ,, ٗخ١َ, حىطٞخٍس رطَٞ, مزَٞس

, حىطٞنخٍس مزٞنَس, ؿَٞينش, حىطٞخٍس,أّخ حٍمذ حىطٞخٍ, حىطٞخٍس رطَٞ فٜ حىَٔخء

, حّنننخ حٍمنننذ حىؼـينننش,, حٝننن٘س,, ٗنننخ١َ. ػـينننش ؿَٞينننش.... حىطٞنننخٍسرطَٞ 

, ػـينش حى٘ىني ٛنغَٞس, حى٘ىي رٞيؼذ رخىؼـينش, أّخ حىؼذ رخىؼـيش, حىؼـيش ؿَٞيش

, ػَرٞنش.... ػـيش حى٘ىي مزَٞس, حى٘ىي ٍحمذ ػـيش مزَٞس, ٗىٛ ػـيش مزَٞس

, حٍمذ حىؼَرٞش ٍغ رخرخ ٍٗخٍخ, حىؼَرٞش ؿَٞيش,, ٗخ١َ,, أٝ٘س,ػَرٞش ؿَٞيش

, حىؼَرٞنش ؿَٞينش, ٦ٝ َّمذ حىؼَرٞش ٍغ رخرخ ٍٗخٍخ, حىؼَرٞش رظَٜ٘ فٜ حى٘خٍع

 ٗ ٕنٌح, ......ىس قطخٍ ١٘ٝو.... حىؼَرٞش ؿَٞيش ,, أٝ٘س

 

 حٛ٘حص ٗٓخثو حىَ٘ح٦ٛص(2)ف٦ٕ

-ٍظ٘ٓنو-ػَرش ١َٗش-ػَرش آؼخف-١خثَس ٕيٞنزظَ-ػَرش ٍطخفٜ-ٍقطخ)

 (حط٘رْٞ-ػَرٞش–١خثَس -ػـيش-ػَرش ّقو-ٓفْٞش

 
 ٍغ ػَٝ حىٜ٘ص ٗحىلَمش

 -ػَرٞش حىَطخحفٜ رطفٜ حىلَٝق –قطخٍ َٜٝ٘ ػيٚ حىقطزخُ)

 

 

 

 
 حىَٔظ٘ٝخص

حى

٘ٝ

ً 

 ح١ٕيحف حىَٔؼٞش ح١ٕيحف حىزَٜٝش

٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك  ّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛه اٌّٛعٛكح ثبٌى 1

 ٌزؼ١ٍّٟا ثبٌىّج١ٛرو 

ٍِ رِٞ ٍٛ٘ ٗٓخثو ٠ٍزفذ اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  2

-ػَرٞش–ػـيش -١خثَس-ٓفْٞش-حط٘رْٞ)حىَ٘ح٦ٛص

ػَرٞش -ٍنَٗرخّ-ٍَمذ-ٍظ٘ٓنو-قطخٍ

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ّقو

٠َزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  اٌّٛعٛك 

 زؼ١ٌٍّٟاثبٌىّج١ٛرو 

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ٗٓخثو ١ْ٠و اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  3

-ػَرٞش–ػـيش -١خثَس-ٓفْٞش-حط٘رْٞ)حىَ٘ح٦ٛص

ػَرٞش -ٍنَٗرخّ-ٍَمذ-ٍظ٘ٓنو-قطخٍ

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ّقو

٠ووياٍزّغ اٌز١ٍّن اٌٝ اٌٖٛد  

اٌّٛعٛك ثبٌىّج١ٛرو اٌزؼ١ٍّٟ ؽزٝ ٌٛ 

آصو ػ١ٍخ ٕٛد فبهعٟ وجىبء ٛفً اٚ 

غ آفواًّ٘ اٌز١ٍّن وً رؾلس اٌّؼٍُ ِ

 اٌّض١واد ٚاٌزوو١ي فٟ اٌّض١و 

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ٗٓخثو ٠قزبه اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  4

-ػَرٞش–ػـيش -١خثَس-ٓفْٞش-حط٘رْٞ)حىَ٘ح٦ٛص

ػَرٞش -ٍنَٗرخّ-ٍَمذ-ٍظ٘ٓنو-قطخٍ

 اٌّٛعٛكح ثبٌىّج١ٛرو(ّقو

ٗٓخثو  ٠زٍفع اٌز١ٍّن ثىٍّخ

-١خثَس-ٓفْٞش-حط٘رْٞ)حىَ٘ح٦ٛص

-ٍظ٘ٓنو-قطخٍ-شػَرٞ–ػـيش 

 (ػَرٞش ّقو-ٍنَٗرخّ-ٍَمذ

ٍِ رِٞ حىٍٜ٘ ٗٓخثو ٠ْب٘ل اٌز١ٍّن اٌٝ ٕٛهح  5

-ػَرٞش–ػـيش -١خثَس-ٓفْٞش-حط٘رْٞ)حىَ٘ح٦ٛص

 (ػَرٞش ّقو-ٍنَٗرخّ-ٍَمذ-ٍظ٘ٓنو-قطخٍ

 3أٚ  ٠2ٕطك اٌز١ٍّن عٍّخ ِىٛٔخ ِٓ 

-٘ٛ كح لطبه – وٍّبرٟٙ كٞ ػوث١خ

-٘ٛ كح ِىوٚثبً–ٟ٘ كٞ ٛبئوح 

........... 

ً٘
ىٞ

ص ح
ظخ

ك
٦

ٍ
 

 د افق 16 االنتباع ل  المطلوب زما 1

 ( 1  0  9  1  3  7  1) الدالة

 .البرنامج المات مغلب وينطق  ويتلر   يتعر   وييافح  ويشير  ويلترت  يرى

 ( 11  16   9  5) والدالة 

 .البرنامج المات مغلب إلى ويشير  ويلترت  يرى

 

2 

3 

4 

5 

 

 .طٜ٘ٝذ ح٥هطخء  ٌىظق٘ٝح
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 ( ا ختبار البعدي) موضوع الجمسة:
 ( دقي ة.  32 – 02) وقت الجمسة:

 السموكية ا ىداف ا جرائية
 ىدف معراس .1

ايختبار البعدي مف خٍؿ عمي صور وكممات  طف  التوحدأف يتعرؼ 
 التأزر الحركي السمعي البصري.

 ىدف مياري  .2

تلى ما يلاود أويستم  اليه مف صور  طف  التوجدف ينطا أويلير أ
المعرفي ايلكتروني ال امـ عمى  مبرنامجاٌختبار البعديموكممات 

 توظيال اٌنتبان اٌنت امي.
 ىدف وجدانس .3

 استجابات التعام  م  البرنامج  لتحسيف التوحد طف أف يحب 
ال وتنمية قدرة الطف  عمى تركيز اٌنتبان عمى مثير سمعي التواص 

 بصري  واحد ي   بيف عدد مف المثيرات السمعية البصرية.
 المستخدمة وا دوات الفنيات
 الوسيمة والنشاط المصاحب

لتحسػػػيف  اٌنت ػػػاميالبرنػػػامج  المعرفػػػي اٌكترونػػػي ال ػػػامـ عمػػػى اٌنتبػػػان 
 استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد

 ىناك       معمم الكترونس   وتمميذ الكترونس   التمييد وا ثارة
 ك  ما الذي تران في الصورة غ  صورة ان ديغالمعمم
 ..............دن صورة  ...........ك  دي صورة التمميذ
 .......... ايوة  دن / دي  صورة    الالالالك  لاطر   المعمم

 

 

 

 

 

 اصجراءات
 حىؼَٝ

 من خَل اس ضوء الخطة التربوية الفردية...و  ميذ الى مجموعاتاقسم  التَ
 ١َٝقش
 المناقشة و الحوار        

 يديةيجيب التَميذ عمى ا سئمة  التمي
ويشير    حيث يردد (ا لكترونس/التمميذ المعمم  )وأالتس يطرحيا المعمم 
( أو المعمم)الباحث( أو ا لكترونس /المعممالتمميذ)خمال   التمميذ)طفل التوحد(

الصور التس تعبر عمى  المعمم المساعد)ولس ا مر( وأخصائس التخاطب إلى
 .جمسة ا ختبار البعدي

عمى أف يركز انتباوه عمى مثير سمعي بصري واحػد دوف  يػرن ( َادرب طف  التوحد 0)
مػػف المثيػػرات ال وذلػػؾ مػػف خػػٍؿ عػػرض مجموعػػة مػػف اـصػػوات والصػػور عميػػه ال ووػػذن 
الصور يعطيىا الباحػث ـفػراد المجموعػة وتػدربىـ عميىػا بحيػث تحتػو  كػ  صػورة عمػى 

و الصػػػورة المثيػػػر الىػػػدؼ عمػػػى أف تمثػػػ  الصػػػور ذات الحجػػػـ اـكبػػػر المثيػػػر الىػػػدؼ ا
ال البرنػامج المعرفػي ايلكترونػػي وينػاقش الباحػػث المتناقمػة فػي المػػوف وذلػؾ كمػا فػػى

 الطف  التوحدي في وذن اٌصوات والصور.
( أقػػ  لمطفػػ  )أنػػت لػػايال تيػػه فػػي الصػػورةال أو أنػػت تسػػتم  لػػػ تيػػة غ ووكػػذا مػػ  بػػاقي 0)

)فػػيف الصػػورة اٌصػػوات والصػػور ال تذا لػػـ يسػػتط  الطفػػ  معرفػػة المثيػػر الىػػدؼ قػػ  لػػه 
 اـكبر حجما ونا( غ  ووكذا م  باقي الصور  

( أقػػػػػدـ التعزيػػػػػز المناسػػػػػب لمطفػػػػػ  تذا كانػػػػػت اٌسػػػػػتجابة صػػػػػحيحة ال أمػػػػػا تذا كانػػػػػت 3)
اٌستجابة  ير صحيحة ف ـ بت ديـ تتذية راجعة له بأف تعرض الصور عميه مػرة أخػر  

ى اٌسػػػػتجابة مػػػػ  ت ػػػػديـ التوجيػػػػه المفظػػػػي لػػػػه وكػػػػرر ذلػػػػؾ معػػػػه حتػػػػى يصػػػػ  الطفػػػػ  تلػػػػ
 .الصحيحة

 

 

 

 (32, 31, 30, 29اجللسة )
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 ؿئخص ح٣ٓز٘ع حىوخٍْ ػَ٘ حىؼخد ح٥هظزخٍ حىزؼيٛ

 حىَٔظ٘ٝخص

 

 

 طخء.طٜ٘ٝذ ح٥ه  ىظقٌ٘ٝح

ٍٔظ٘ٛ  حىيؼزش ً

 حىيؼزش

حىَطي٘د 

 ٍِ

 حىَٔظ٘ٛ

َٝ٘ٞ حىٚ 

 ٍخ َٝٔؼٔ

ْٝطق 

ٍخ  

 َٞ٘ٝ

 حىٞش

 حىيٍؿش

    4  4 ىؼزش حىظخٍُ حىزَٜٛ حىلَك 1

ىؼزش ٍؼَفش ح٥ٛ٘حص  2

 حىٜخىٍس

 

9 4    

 خرٖشىؼزش ح٥ٗٞخء حىَظ٘ 3

 

3 3    

ىؼزش ح٥ٗنخه حىْٖيٓٞش  4

 \حىَظ٘خرٖش

 

6 3    

 ىؼزش حىَؼن٘ٓخص ٗحىظ٠خى 5

 

6×2+

2 

3×2+1    

ىؼزش طَطٞذ فٜش ػْيٍخ  6

 حٓظٞقع ٍِ حىًْ٘

 

3 3    

 ىؼزش  طَطٞذ غَف حىَِْه 7

 

4×8 2×8    

 ىؼزش حىفخمٖش حىَظ٘خرٖش 8

 

6×2 3×2    

 ىؼزش طَطٞذ حىقٜش حىقَٜٞس 9

 

6×2 6    

      حىـَيش

ً٘
ىٞ

ص ح
ظخ

ك
٦

ٍ
 

 كلبئك 11 االٔزجبٖ ٌ  اٌّطٍٛة ىِٓ

 ( 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) اٌؾبٌخ

 .اٌجؤبِظ وٍّبد أغٍت ٠ٕٚطك, ٠ٚزٍفع, ٠زؼوف ,٠ٖٚبفؼ, ١ْ٠ٚو, ٠ٍٚزفذ, ٠وٜ

 ( 11, 11,  9, 8) ٚاٌؾبٌخ 

 اٌجؤبِظ وٍّبد أغٍت اٌٝ ١ْ٠ٚو, ٠ٍٚزفذ, ٠وٜ

 
 

 ؿئخص ح٣ٓز٘ع حىٔخىّ ػَ٘ حىؼخد ح٥هظزخٍ حىزؼيٛ

 حىَٔظ٘ٝخص

 

ٍٔظ٘ٛ  حىيؼزش ً
 حىيؼزش

حىَطي٘د  
 ٍِ

 حىَٔظ٘ٛ

 َٞ٘ٝ
حىٚ ٍخ 
 َٝٔؼٔ

ْٝطق ٍخ  
 َٝ٘ٞ حىٞش

 حىيٍؿش

 ىؼزش ٍَحكو ّفن حىزيّ٘ش 1
 

3 3    

 ىؼزش طَمٞذ حىَنؼزخص 2
 

3 3    

    3 3 ىؼزش ٍَكيش قٚ حىٍ٘ه 3

    3 3 ىؼزش ٍَكيش ػَو حىْٔيٗطٖ 4

    3 3 ىؼزش حٍطيحء حىلٌحء 5

    3 3 ىؼزش حٍطيحء حىـخمض 6

    3×6 3×15 ىؼزش )حىزخُه(  طَمٞذ حىفخمٖش 7

    3×6 3×15 ىؼزش)حىزخُه(   طَمٞذ حىلّٞ٘خص 8

ىؼزش)حىزخُه(   طَمٞذ ح٥ىٗحص  9
 حىَِْىٞش

15×3 6×3    

    8×2 16×2 حى٦َكظش حٗؿي ح٥هظ٦فىؼزش  ق٘س  11

    8×2 16×2 ىؼزش  ق٘س حى٦َكظش حٗؿي ح٥هظ٦ف 11

    8×2 16×2 ىؼزش  ق٘س حى٦َكظش حٗؿي ح٥هظ٦ف 12

    31×1 31×3 ىؼزش )حىزخُه( طَمٞذ ٍٛ٘س ؿلخ 13

×8 ىؼزش حىزخُه )ٍْخظَ ١زٞؼٞش( 14
1616×

12 

4×16 
8×12 
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 (7(, )6)ؽبٌخ 
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 طؼقٞذ ػيٚ حىـئخص ٍِ ه٦ه حىٍٜ٘
 (9)ؽبٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10)ؽبٌخ 

 

 

 

 

 

 

 ؽبالد افوٜ



 

281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6ممـحق )
 

 ِٛافمبد ٚافبكاد
 

 

 .مواف ة تدارة الكمية بتطبيا البرنامج 
 .مواف ة التربية الخاصة بمنحي أجازة تفرغ لتطبيا البرنامج 
 .تفادة مف جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بيدا  تنفيذ جمسات البرنامج التدريبي 
 مف جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بالتدريب ونتامج تطبيا أدوات البحث. تفاداة 
 .فادة مف فصوؿ رياض اـطفاؿ الممح ة بمدرسة جاد الواحي اٌبتدامية بالفيما  وا 
 .فادة مف فص  التربية الفكرية الممحا بمدرسة جاد الواحي اٌبتدامية بالفيما  وا 
 اجستير ػػػػالة المػػػػػػ  وادوات رسػػػػػػات التواصػػػػػابػػػاس استجػػػػػػػػػػػػى م يػػػحكميػػػػػػػف عمػػػػػادة المػػا  السػػػػػػػػبأسمادات ػػػػػػتف

 مف مركز اٌرلاد بكمية التربية جامعة اسيوط
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 موافقات وإفادات (6ملـحك )

 مواف ة تدارة الكمية بتطبيا البرنامج
 

 

 تطبيا البرنامجمواف ة التربية الخاصة بمنحي أجازة تفرغ ل
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 موافقات وإفادات (6ملـحك )

 تفادة مف جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بيدا  تنفيذ جمسات البرنامج التدريبي
 

 

 تفاداة مف جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بالتدريب ونتامج تطبيا أدوات البحث
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 موافقات وإفادات (6ملـحك )

فادة مف فصوؿ رياض اـطفاؿ الممح ة بمدرسة جاد الواحي اٌبتدامية بالفيما  وا 
 

 

فا  دة مف فص  التربية الفكرية الممحا بمدرسة جاد الواحي اٌبتدامية بالفيماوا 
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 موافقات وإفادات (6ملـحك )

 ر مف مركز اٌرلاد بكمية التربية جامعة اسيوطتفػػػػادات بأسمػػػػا  السػػػػػػادة المحكميػػػػػف عمػػػػػػى م يػػػػػػاس استجػػػابػػػات التواصػػػػ  وادوات رسػػػػالة المػػاجستي
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 اٌجؾش ٍِقٔ

 
 باللغــة العربيةالبحث  أوالً: ملخــص  

 
 األجنبية باللغــة البحث ملخــص: ثانياً 
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 باللغــة العربية  البحثأوالً: ملخــص  

 مقدمة البحث:
أصػػبحت الطفولػػة كمنظومػػة متكاممػػة اـبعػػاد فػػي بػػءرة اوتمػػاـ وانلػػتاؿ دوؿ العػػالـ بأسػػرنال ومػػف ونػػا      

يػػػة التػػػي تسػػػاعدوـ عمػػػي تفعيػػػ  ف نػػػه ٌ مسػػػت ب  ـمػػػة ٌ تىػػػتـ مػػػف اآلف بأطفالىػػػا وتعػػػدوـ وترعػػػاوـ الرعا
ف . و (0223ك020)لػػػػػب  بػػػػػدرافاللعمـ وأسػػػػػاليبه فػػػػػي العمػػػػػ  والتفكيرممكػػػػػات الفىػػػػػـ وايدراؾ والتسػػػػػمن بػػػػػا ا 

ٍي تنسانيي  اٌوتماـ بتربية بػ  أصػبن  دينيػػػػػػاا ػػػػػػػػأو توجىي  اػػػػػػورعاية اـطفػاؿ ذوي الفمػات الخاصػة لػـ يعػد عمػ
ػػا عالمييػػا  ة مػػرورية عػػٍجال فمػػات ذوي فػػي نفػػس الوقػػت. ومػػف بػػيف الفمػػات الخاصػػمػػرورة وطنيػػة والتزامي

وفػػي ظػػ  وجػػود احتياجػػات اـفػػراد ذوي ايعاقػػات النماميػػة قامػػت بعػػض الػػدوؿ المت دمػػة ب صػػدار التوحػػد. 
 Individual (IDEAوف)ػػػػػػػػػف قانػػػػػػػالتلريعات الخاصة التي تممف ت ديـ الرعاية لىذن الفمةال ووذا مم

With Disabilities Education Act    ( لتعمػيـ جمي1990ال )فال وقػد أمػاؼ وػذا ػػػػػػػػػػػػػ  المعاقيػػػػػػػػػػػ
صػابة المػة نتيجػة حػادث  Autismال ػانوف تعاقػة التوحػد  تلػى فمػة   Traumatic Brain Injury وا 

 .(0223ك00ال دمحمال محمود الديف حسيف)صٍح ايعاقات النمامية
دد ػػػػػي عػػػػػػػر عمػػػػػػب يءثػػػػػػأ والسبػػػػػػروؼ المنلػػػػػػػر معػػػػػػػي  يػػػػػاز العصبػػػػػػػي الجىػػػػػػ  فػػػػػد خمػػػػر التوحػػػػويعتب     
بعد العناية بالذات والبعد المتوي والتواصمي والبعد  كف الجوانب الممثمة  البا في اـبعاد النمامية التاليةػػػػم

)نايال الزراعال د الحسػػيوالبعد اٌجتماعي واٌنفعالي والبع المعرفي والبعد السموكي والبعد البدني والصحي
ا مف السمات التي تميز أطفاؿ التوحدال والتي تكلال Dorman & Lefever ويحدد . (0224ك02 عددي

فػػػي العٍقػػػات اٌجتماعيػػػةال حيػػػث ٌ  -عػػػف وجػػػود قصػػػور لػػػديىـ فػػػي عػػػدد مػػػف الجوانػػػبال يتمثػػػ  أولىػػػـ
قامػػػة عٍقػػػات أو صػػػدقات معىػػػـ. ويتمثػػػ  يسػػػتطيعوف التفاعػػػ  مػػػ  اآلخػػػريفال أو ت بػػػدا  اٌوتمػػػاـ بىػػػـ وا 

فػػي السػػموكيات التػػي تتسػػـ بالنمطيػػة والتكػػرارال وفػػرط الفاعميػػة أو السػػمبية. بينمػػا يتمثػػ   -الجانػػب الثػػاني
فػػػي التواصػػػ ال حيػػػث يوجػػػد قصػػػور وامػػػن فػػػي المتػػػة المنطوقػػػةال يعػػػوقىـ عػػػف اسػػػتخداـ  -الجانػػػب الثالػػػث

يمثػػ  فػي العمميػات الحسػػية  -ـ وتفػاعمىـ مػ  اآلخػػريف. أمػا الجانػب الرابػ كممػات ذات معنػى فػي تواصػػمى
وايدراكية حيث توجد لديىـ ردود فع   ير عادية لًحساسات الماديةال كما يتسموف تما بفرط الحركػة أو 
ن ص الحساسية لىلـال تتأثر حواسىـ لممثيرات المختمفة تلى درجة أق  أو أكبر بكثير مف أقػرانىـ. ويمثػ  

ػػا بوجػػود قصػػور فػػي  -لخػػر تمػػؾ الجوانػػب فػػي المعػػب حيػػث ٌ ي ومػػوف بت ميػػد اآلخػػريفال كمػػا يتسػػموف أيمي
ٌو يوجد سبب رميسي ومحدد لمتوحد كما أنه ٌ يوجد  .(0220ك50أميرة طهال) المعب التم امي أو التخيمي

بال وقػػد عػػٍج لػػافي مػػف امػػطراب التوحػػدال وقػػد يكػػوف لػػد  التوحػػدييف قػػدرات خاصػػة فػػي بعػػض الجوانػػ
 .(0224ك02)نايال الزراعال م  طرؽ تحسيف حالة الطف  التوحدييكوف التدخ  المبكر مف أف

( أنػػه 2000)عػػاـ الػػدلي  التلخيصػػي ـمػػراض الع ميػػة فػػي الطبعػػة الرابعػػة DSM-IV-TR  ويعرفػػه    
 يلم  ظىور ستة أعراض عمى اـق ال بما في ذلؾ ما ٌ ي   عف اثنيف مف أعراض المعال النوعي في
التفاعػػػ  اٌجتمػػػاعيال واحػػػد عمػػػى اـقػػػ  مػػػف أعػػػراض مػػػعال التواصػػػ ال واحػػػد عمػػػى اـقػػػ  مػػػف أعػػػراض 
السػػػػموؾ الم يػػػػد المتكػػػػررال وعينػػػػة تلػػػػم  أعػػػػراض ن ػػػػص التبادليػػػػة واٌجتماعيػػػػة أو العاطفيػػػػةال والنمطيػػػػةال 

اتال مػ  والتكرار في استخداـ المتةال واٌنلػتاؿ المسػتمر مػ  أجػزا  الجسػـال ونكػوف بدايتػه قبػ  ثػٍث سػنو 
 ر )ػػػػػػػويليواصػػػػػ  اٌجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال والمعب التخيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي. ي التػػػػػػػػػػػي فػػػػػػتأخر أو ظىور اـدا   ير الطبيع

Baron-Cohen (2002ػػػػػػػػػػتلػى أف ونػاؾ أربعػة أنػواع فرعيػة لطيػال التوح( دASDتلم )ك )متٍزمػة ػػػػػػػػ 
( فمػػػػػا فػػػػػوؽال ومتوسػػػػػف الوظػػػػػامال 85( ذكػػػػػامىـ )HFA(ال و التوحػػػػػد مرتفػػػػػ  الوظػػػػػامال )ASأسػػػػػبرجر )

(MFA( ذكػامىـ )84-54 .)راب التوحػػد ػػػػػػد صػػعوبات عديػػدة لتلػخيص التوحػػدال وذلػػؾ ـف امطػػػػػػػوجػوت
يلػػػترؾ أو يتلػػػابه مػػػ  أعػػػراض تعاقػػػات أخػػػر  مثػػػ  التخمػػػال الع مػػػي واٌمػػػطرابات العاطفيػػػة واٌنفعاليػػػة 

 .(9-6ك  0220) فادي رفياال Schizophreniaاـ وحاٌت الفص
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ػا ع مييػاال ولكػف مػف المحتمػ  أف يكػوف 08-07ك 0224) وأومن نايال الزراع      حسب الترتيب التالي كمصحوبيا بتخمال ع مي والتصنيال التالي يبيف ذلؾال حيػث يمكػف ت سػيـ حاصػ  ذكػا  اـطفػاؿ التوحػدييف ( أف التوحػد لػيس تخمفي
 وما فوؽ. 70فاؿ يبما حاص  ذكامىـ مف اـط %30 1-
 )تخمال ع مي بسيف(. 69-50يتراوح حاص  ذكامىـ ما بيف  %30 -2
 )تخمال ع مي متوسف و لديد(.  50يبما حاص  ذكامىـ تحت  %40 -3

دراكػػػه ػػػػػػػراض النفسيػػػػػػػـ اـمػػػػػػرض عمػػػػػػػا يفتػػػػػوحديثي      ة والع ميػػػة لمطفػػػ  أف الطفػػػ  التوحػػػدي عػػػدـ فىمػػػه وا 
لػػب التفػػاعٍت اٌجتماعيػػة والبينلخصػػية المع ػػدة تعػػود تلػػى قصػػور فػػي النػػواحي العصػػبية اـساسػػية لمطا

المسػػمولة عػػف معالجػػة المعمومػػاتال ويعت ػػد وػػٌء  البػػاحثوف أف الخمػػ  وال صػػور فػػي معالجػػة المعمومػػات 
لػػػػخيص جتماعيػػػػة الكميػػػة لمتالنػػػاتج عػػػف اخػػػػتٍؿ وظيفػػػي بػػػالمة فػػػػي النىايػػػة نػػػاتج عػػػػف عػػػدـ الكفايػػػة اٌ

ه ػػػػػػػػر أوميػػػػػػػػذا تظىػػػػػػػووك. (; Smith & Bryson,1994 Dawson & Lewy,1989 )التوحػػدي
 .( 0222 سيدال)عبد الرحمف التواص  لدي اـطفاؿ التوحدييف اراتػداد برنامج تدريبي لتنميه مىػػػػػػتع

حػػػ  أف اـطفػػػاؿ نتػػػامج تجريبيػػػة مدعمػػػة لوجىػػة النظػػػر وػػػذنال ف ػػػد ٌ Burack (1994وقػػد وجػػػد )     
التوحدييف لػديىـ صػعوبات تجراميػة وعمميػة جػذب انتبػاوىـ بواسػطة مثيػرات معينػة فػي الوقػت الػذي تػنجن 

لمحة عامة عف   Bryson & et al. (2004وقدمت دراسة ) فيه مثيرات بيمية أخر  في لفت انتباوىـ.
موعػة مػف اٌمػطرابات النماميػة التوحد يلػك  مجامطراب وجدت أف و طفاؿ التوحدال ـاٌنتبان اٌنت امي 

ذات اٌخػػػتٍؼ فػػػي اللػػػدة واٌنتلػػػار والتػػػي تػػػدف  تلػػػى الجىػػػود الملػػػتركة التػػػي تسػػػتىدؼ تحسػػػيف الفىػػػـ 
 ومعالجة العديد مف اـفراد ذات امطراب التوحد و يرن.

ة ويعتبػػر اٌنتبػػان مػػف العمميػػات المعرفيػػة اـولػػى التػػي يمارسػػىا الع ػػ  البلػػري عمػػى مػػدخٍت عمميػػ     
كمػػا أف اٌنتبػػان . و (0225ك52الأحمػػد وجػػابر دمحم)عبػػد المػػنعـ وفػػا نظػػاـ تكػػويف وتنػػاوؿ المعموماتالػػتعمـ 

يساعد الفػرد عمػي أف ينت ػي المثيػرات التػي يريػدوا ويفسػر المثيػرات اـخػر  وكأنىػا  يػر موجػودة. وبػذلؾ 
ف عمميػػة ايدراؾ ممكنػػة فػػاف تحديػػد عػػدد المثيػػرات التػػي يسػػمن لىػػا بػػدخوؿ نظػػاـ المعالجػػة لديػػه تجعػػ  مػػ
الجىػػػد والطاقػػػة الع ميػػػة  وفعالػػػة وتػػػوفر الطاقػػػة والجىػػػد الجسػػػدي والع مػػػي ـف اٌنتبػػػان يكمػػػال الكثيػػػر مػػػف

اٌنتبان اٌنت امي عممية ي ػـو  Sternberg (1999:81ويعرؼ ). (0224ك76)عدناف يوسالال والجسدية
  .ثيرات  ير ذات العٍقةفيىا الفرد بالتركيز عمي المثيرات ذات العٍقة وا وماؿ الم

 الفػرد ـػػػػػػيى فػػػػػػػمعي رػػػػػػػمثي وػػػػػػػنح ةػػػػػوموجى زةػػػػػػػركػػػم ةػػػػػػاستجاب انػػػػػف أف اٌنتبػػػػػػض الباحثيػػػػػر بعػػػػػويعتب     
 حػيف ىػػػػػتل هػػػػب اظػػػػػػواٌحتف رةػػػػػػكالذا يػػػػػػػػف هػػػػػػتخزين ري ػػػػػػػويج ـػػػػػػـ التعمػػػػػػمعظ اػػػأثنا و يحدث التي الحالة ووو
ا و انػػػػواٌنتب .هػػػتلي ةػػػػػالحاج  وتركيػزن اللػعور توجيػه ووػو معرفيػة عمميػة في الع مية داـ الطاقةػػػػاستخ وػػػػأيمي
ا معػيف لي  في ػا والتفكيػر هػأو أدامػ لمٍحظتػه اسػتعدادي  لػعور هػبتوجيػ ت ػوـ ةػوظيفيػ عمميػة فيػه. ووػو أيمي
 بالنسػبة مألوفيػا الموقػال كػاف تذا ايدراكػي مػف المجػاؿ أجػزا  بعػض تلػى أو جديػد سػموكي موقػال نحػو لفػردا
وبتعمػػػيـ أو توسػػػي  ذلػػػؾ فػػػ ف . (04ك 0228)فمػػػيمة م ػػػرافال كريمػػػة صػػػياـال عبػػػد الػػػرحمف بمعروسػػػيال له

ا عديديف يكوف مػف الصػعب عمػى الطفػ  التوحػدي ا لتعامػ  امطراب اٌستجابة لممثير قد يلم  ألخاصي
)دمحم جتمػاعي لمواقػػػػػػػػػػػػػػال التفاعػ  البينلخصػيف التوظيػال اٌػػػػػػػػػػزن عػػػػػػػػػػػر عجػػػػػػػػػػا يفسػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػـال ووػػػػػػػػػػػػمعى

  .( 0224ك08السيد ومنى خميفةال 
مبيػوترال لتعزيػز تلػى أوميػة ألعػاب الك Ploog, Banerjee & Brooks (2009وألػارت دراسػة )     

اٌنتبػػػان اٌنت ػػػػامي لػػػد  أطفػػػػاؿ التوحػػػد الػػػػذيف يعػػػانوف مػػػػف مػػػعال فػػػػي اـدا  ايدراكػػػي الحسػػػػي اللػػػػديد 
اـبيػػات اللػػعرية فػػي والمتوسػػفال وذلػػؾ عػػف طريػػا ألعػػاب الفيػػديو ٌكتلػػاؼ اٌنتبػػانال وعػػف طريػػا ترديػػد 

ب ػػػػي تتناسػػػػػبال التػػػػـ والتدريػػػػػػػرص التعميػػػػػر فػػػػػػػـ توفيػػػػػػي مجتمعىػػػػػٌء  عمػػػػػػػػا وػػػػػػػػف حػػػػػػػومصورة أنالػيد. 
ف عمػػي مجػػتمعىـ بػػدٌ مػػف أف يكونػػوا عالػػة عمػػي أومىػػـ أو مجػػتمعىـ أو ػػػػػػػرادا فاعميػػػػػػػػػوا أفػػػػػػػونػػػػػوقػػدرتىـ ليك

لذاتيةال وفي أماكف حتى أنفسىػـ. ف نتاج برمجيات حاسوب تعميميػة يسيروف بىا حسب قدراتىـ وسرعتىػـ ا
)عايد ـ مث  وذن ايعاقاتتواجدوـال تساعد عمػي رف  معنوياتىـ النفسيةال وتعويض الن ص الذي سببته لىػ

.(0223ك06حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتـ يحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىال  الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرشالدمحم ذيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافال
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 مشكمة البحث:
 رػػػػػػػػػػػات لنلػػػػػػػػػاسبػػػػة الحػػػػػػػػػت نياش ػػػػػي تطبيػػػػػػػػرَا فػػػػػػػػا مثيػػػػػػػػدمػػػي ت ػػػػػػػامػال المػػػػػػػالنص د وػػػػػػػػػػلػػىد الع         

ة ػػػػػػػػػػػػدمػػػ  الخػػػػػػػػػػوذج لتوصيػػػػػػػػػػػذا النمػػػػػػػػػػػػػادات ووػػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػػوع فػػػػػػػػػػػػري متنػػػػػػػػػػػػال بلػػػػػػػػػػػى طيػػػػػػػػػػػػة تلػػػػػػػػػػػػالمعالج
  دػال التوحػػػػػػػػػػػات طيػػػػػرابػػوف بامطػػػػػابػراد المصػػػػػػىفػ  لػػػػػػػػػالتدخ رػػػػػػػة لتوفيػػػػػػػدا خاصػػػػػػػد واعػػػػػػػة يعػػػػرونيػػػػػتػايلك
( Rayner, Denholm, & Sigafoos,2009; Moore & Taylor, 2000) . ويعػػرؼ

Fombonne ويريػة العصبػية الداممة التي بشة مف اللروط التطبأنه مجموعة مرك وحدػالت اشمطػراب طيال
ال وأصبػ ٌتصػاؿ وأنمػاط السمػػوؾٌجتمػاعيال اا التفػػػاع  عمى تءثر د ػراب التوحػار امطػػػػن انتلػوالمصػالنش
يتتيػػػػػػػر فػػػػػػي المعاييػػػػػػػػػر التلخيصيػػػػػػػػة  الماميػػػػةال ينتظػػػر عمػػى اـ مػػػػػب َأفود ػػػػاع خػػٍؿ الع ػػػػػي اٌرتفػػػػػف

لسػػنوات وفػػي ا .(Magiati, Tay & Howlin, 2014:74 والوعػػػػػي نتيجػػة لعػػػدـ تجػػانس اللػػػرط)
  اـخيػػرةال أرتفػػ  عػػدد اـطفػػاؿ الملخَصػػيف بامػػطراب طيػػال التوحػػد بلػػك  حػػاد وفػػي كثيػػر مػػف مصػػادر

 (Guillermo & Halterman, 2006; Coo & et al., 2008 التعميـ.) انظمة
ف ػػػػار وتتممػػػػػػػاٌنتل ةػػػػػػة واسعػػػػػػالتطويري مطػػػػرابػػػػػػاتف اٌػػػػػػد مػػػػػػال التوحػػػػػػرابات طيػػػػػػػػ  اشمطػػػػػػػويمث     
 )ادةػػػػليسا محدد ع  -ة اسبرجر واٌمطرابات التطويرية الواسعة اٌنتلار ػػػػػدال متٍزمػػػػػػراب التوحػػػػػػامط

PDD-NOS; American Psychiatric Association, 2000) .ػة ػػػػػػػات ت ميديػػػػػػػاؾ نظريػػػػػػػػػػػوون
ى ػػػػػػػة )ومثػاؿ عمػػػػػد تبػدو مىممػػػػػػوحػػػػػراب طيػال التػػػػػوف بامطػػػػاؿ المصابػػػػف اـطفػػػػػر مػػػػػػـ الكثيػػػػػػوؿ تعمػػػػػػػح
 ,Prizantة)ػػػػػابػػػػػػرا ة والكتػػػػػػػػػػػػػػرفة ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات معػػػػػػػػػػػػـ مىػػػػػػػب( لتعميػػػػػػػػػػػػػػػػراكيػػػػـ والتػػػػرات التعميػػػػػػػػػػؾك نظػػػػػػػػذل

1983; Lord, Rutter, & Le Couteur, 1994; Tager-Flusberg, 1999). 
ـش النظاميػػة أو فػػي التعمػػيـ       وبتػػض النظػػر عػػف سػػو  التصػػرؼ الػػذي يحػػدث فػػي قاعػػات دروس التعمػػي

يف اقػػػػ  مػػػػف المعممػػػػيف والمعممػػػػيف المتخصصػػػػيفال مػػػػالخػػػػاص / قاعػػػػات دروس عٍجيػػػػة بىػػػػا نسػػػػبة المتعم
امطراب طيال التوحد  البا ما يكوف لديىـ صعوباتز في تعمـ و توصػي  المفػاويـ والطٍب المصابوف ب

و الرموز اـكاديمية. ويظىر ذلؾ بلػك  وامػن مػ  الطػٍب المصػابوف بامػطراب طيػال التوحػدال أيمػاي 
يكوف لديىـ صعوبة في تلكي  العشٍقات المٍممة م  المعمميف والطٍب اآلخريفال مما قد يعرقػ  ت ػدمىـ 

 & ,Krantz & McClannahan, 1999; Koegel, Matos-Fredeen, Lang )ديمياـكػػا

Koegel, in press; Pelios, MacDuff, & Axelrod, 2003; Machalicek et al., 2008) .مػافة تل ى ػػػػػػػوا 
ؿ عمػى ذلػػؾك ب )ومثػاػػػػػػػػػػػػوؾ صعػوروف سمػػػػػػػػػػػػػػوف بامػطراب طيػػال التوحػد قػد يطػػػػاؿ المصابػػػػػػذلػؾال اـطف

 ,Fox نوبات  مب وعدواف( ذلؾ يع د كثيرا جىود المعممػيف لخمػا جػواي موصػٍ لمتعميمػات اـكاديميشػة)

Dunlap, & Buschbacher, 2000; Kliewer & Biklen, 2001; Browder & Spooner, 

2006;  Machalicek, O’Reilly, Beretvas, Sigafoos, & Lancioni, 2007). 
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ػػو       اٌ اف  دالػٍب المصػػابوف بامػػطراب طيػػال التوحػػػـ الطػػػف تحػػديات التواصػػ  فػػي تعميػػػعمػػى الػػر ـ مش
 No Child Left Behind Act )اديمياػدما أكػػ  الطٍب ت ػػرز كػى اف يحػرص عمػة تحػات الفيدراليػالتلريع

[NCLB], 2001; Individuals with Disabilities Education Act [IDEA], 2004). ت ػػػػػاعطي ذاالػػػػػػػل 
ي ػػػػػػػػب فػػػػػػػاسػػػػاؿ المنػػػػػػػػو  والفعػػػػػػػػػي الكفػػػػػاديمػػػػػاـ اـكػػػػػػػػرؽ النظػػػػػػػػر طػػػػػػويػػػػى تطػػػػػػػدؼ تلػػػػػػػػي تىػػػػػػاث التػػػػػػػاٌبح
 ,Matson ة)ػاليػػػػػػة عػػػػػػػػويػػػػػػػػاصة أولػػػػػػـ الخػيػػػػات دروس التعمػاعػػػػػػػة وقػداخميػػػػػػػػءسسات الػػػػػػػف المػػػػػػػػٍ مػػػػػػػػك

Sevin, Box, & Francis, 1993; Machalicek & et al., 2010) .رػػػػػػويعتبPowell (1996)  
ى ػػػػػػػػة تلػػػػػػػػابػػػػ ة والكتراػػػػػػػػػػػ ػػة الػػػػػػػػػارات معرفػػػػػػـ مىػػػػػػػلتعمي منىػػػػػػػػػج فعػػػػػػػػاؿ وبػػػػػػػػى الحاسػػػػػػد عمػػػػػػعتمػػػػاـ المػػػػػػػالنظ
 & CBI; e.g., Bosseler)ابػػػػػػػػػدة أسبلمصػػػابػػػػػوف بامطػػػػػػراب طيػػػػػػال التوحػػػػػػػػػػد لعػػػػػػػػػػػٍب اػػػػػػػػالط

Massaro, 2003; Hetzroni & Tannous, 2004.) 
نوات وػػو اسػػتعماؿ كػاف الػػدور اـساسػػي لمت نيػػة فػػي عػػٍج مرمػػى امػطراب طيػػال التوحػػد لعػػدة سػػو       

و ػػػػػرض الفيديػػػػاف عػػػا كػػػػػػبينم. (Bellini & Akullian, 2007ألرطة الفيديو لعرض الفيػديو التعميمػي)
المىػارات المصػابوف بامػطراب طيػال التوحػدال اي تف ايمكانيػة  ة لتعمػيـػػػالػػػػا الفعػػػػػريػػػد الطػػػػػيش احػػػػالتعميم

برامج الحاسوب التفاعمية والح ي ة  ما وو أكثر مف الفيديو تلى مجاٌت مث الحالية لمت نية توسعت كثيراي ل
اٌفترامػػية. تجعػػ  أنظمػػة التوصػػي  ايبداعيػػة الوصػػوؿ لمعٍجػػي الػػذي تسػػتىدؼ نتػػامج متنوعػػة لىفػػراد 

تذا سممنا باف اـفرادش المصابوف بامطراب  التوحد ممكنا و فعاٌ في تكمفتهال المصابوف بامطراب طيال
اسػتعماؿ التػدخ  ايلكترونػي  يسػمن ػةالا فػي العديػد مػف العٍجػاتش المروريػػوف ن صػػالتوحػد يواجىػطيػال 

متوقعةال  ومسيف عميىاال بينما تسمن لمفرد في نفس الوقت بالعم  رات في بيمة قياسي جدا و بتطوير المىا
 (Golan & Baron-Cohen, 2006). في حدود سرعته الخاصة ومستو  قدرته

ٌيال و منىػاك  النظاـ المعتمػد عمػى الحاسػوباب ػػػػأسبتلػػػػػى  Ramdoss & et al. (2011)رػػػػػػيليو       أو
ت نيػػػات اف لمػمب اـحيػػػػوف فػػػي أ ػػػػد يستجيبػػػوحػػػراب التػامطػػػػػوف بابمصػأظىػػػرت اٌبحػػػاث اف الطػػػٍب الػػػ

ن ػػػػػػػويمن .(Bondy & Frost1994; Whalen & et al., 2010)اػػػريػػػصػػرومة بػػػػومات المعػممعمػػػة لػػػػتممنالم
 ;CBI قػػػػػػػػػػػػػابػػػػػمػػػػػػػة لمػػػػػػتعػػػػػػػػػػػػديػػػػػػػػػػػ  ةػػػػػػػػػػػػريػػػػػروض بصػػػػػػػرص لعػفػػػػػػوب الػػػػاسػػػػػد عمػى الحػػػػػػػػػػػعتمػػمػػاـ الػػػػػػػػظػػػػػػالن

e.g., Bosseler & Massaro, 2003; Hetzroni & Tannous, 2004)).  ثانيػاال يمكػف لمنظػاـ و
المعتمػػد عمػػى الحاسػػوب َأف يسػػتعم  لت ميػػ  تػػأثير العيػػوب اٌجتماعيػػة لػػد  المصػػابوف بامػػطراب طيػػال 
التوحػػػد بَتخفػػػيض كميػػػةش و مػػػد  تع يػػػد التفػػػاعٍت بػػػيف الطالػػػب و المعمػػػـ. ذلػػػؾ اف الطػػػٍب المصػػػابوف 

فػػػة ال ػػػرا ة والكتابػػػة تذا لػػػـ يتمكنػػػوا مػػػف بامػػػطراب طيػػػال التوحػػػد قػػػد يسػػػتفيدوَف أكثػػػر مػػػف تعميمػػػات معر 
ثالثػػػايال اقترحػػػت  اٌبحػػػاث أف الطػػػٍب و  فػػػي نفػػػس الوقػػتال الملػػاركة فػػػي التفاعػػػ  اٌجتمػػػاعي مػػ  المعمػػػـ

المصػػابوف بامػػطراب طيػػال التوحػػد يميمػػوف تلػػى أف يكػػوف تلػػى حػػد كبيػػر متجػػاوب ٌسػػتعماؿ الحاسػػباتال 
 ,Lahm).ة عف طريا الحاسبات أق  جزما َأو أكثر تلوي امما قد َأف يجع  المتطمبات اـكاديميَة الم دم

أخيػػرايال النظػػاـ المعتمػػد عمػػى الحاسػػوب يمكػػف أف يسػػتعمَ  لَتخصػػيص اـمػػر باختيػػار مسػػتو  و   (1996
 .الصعوبةش المٍمـ لمستو  معيف مف قدرةش الطالب
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مطػػػػٍب المصػػػػابوف وبػػػػالر ـ مػػػػف أف النظػػػػاـ المعتمػػػػد عمػػػػى الحاسػػػػوب ي ػػػػدـ عػػػػدة فوامػػػػد محتممػػػػة ل       
سػػػبي  المثػػػاؿال تذا كػػػاف تفاعػػػ   عمػػػىبامػػػطراب طيػػػال التوحػػػدال فػػػأف ونػػػاؾ نتػػػامج سػػػمبية محتممػػػة أيمػػػاي. 

الطػػػٍب والمعممػػػوف أقػػػ  عنػػػدما يسػػػتخدـ الطالػػػب الحاسػػػوَب فػػػأّف الطػػػٍب ربمػػػا يكػػػوف لػػػديىـ فػػػرص أقػػػ  
  صػػ  بػػالعيف. يمكشػػف َأف يػػءديلممارسػػة التواصػػ  اللػػفىيال المىػػارات اٌجتماعيػػةال اٌنتبػػان الملػػترؾال والتوا

انخفػػاض الفػػرص  لمتفػػاعٍت اٌجتماعيػػة تلػػى  ف ػػد الفػػرص لتطػػوير المىػػارات اٌجتماعيػػة َأو حتػػى تلػػى 
ماف .(e.g., Bernard- Opitz, Ross, & Tuttas, 1990 خسػارة تمػؾ المىػارات) ؾال ػػػػػػػى ذلػػػػػػة تلػػػػػػػوا 

 الوبػػػػاسػي اسػتعماؿ الحػرار فػػػال التوحد ربما لديىـ مي  لٍستماؿ المصابوف بامطراب طيػػػػػػػػػػػـف اـطف
المعتمػدة عمػى  ر اللػامعةَأو ت ويػة اـفكػاالسػموؾ ى التطػوير ػػػػػػػوالنظاـ المعتمد عمى الحاسوب قد يءدي تل

 .(e.g., Powell, 1996 )لموصوؿ تلى تطوير وذا السموؾالحاسوب 

نمػوذج لمعبػة فيػديو ٌستكلػاؼ  (Ploog, Banerjee & Brooks, 2009 )دراسػة واسػتخدمت     
اٌنتبػان تلػػى العػػروض والمكونػػات المتويػػة لمجمػػ  المنطوقػػة فػػي تسػػعة أطفػػاؿ مػػف مسػػتو  اٌدا  المتوسػػف 

امػػيال ايمػػا تسػػعة أطفػػاؿ مػػف  الالػػى المػػنخفض  مػػف المصػػابيف بالتوحػػد و مػػعال  المىػػارات المفظيػػة
تلػػى الجمػػ  المسػػجمة مسػػب اي تتبػػايف فيمػػا يتعمػػا بػػالمحتو  المػػذيف نمػػوا بلػػك  نمػػوذجي. اسػػتم  اـطفػػاؿ 

'' مػػاكس َأكػػ  عنػػب '' م ابػػ  '' تػػوـ رمػػى كػػرة ''( وعمػػـ عػػروض )وبمعنػػى لخػػرك    -)ومثػػاؿ عمػػى ذلػػؾك 
تػػرنيـ البيػػاف م ابػػ  السػػءاؿ(. أثنػػا  التػػدريبال تعمػػـ اـطفػػاؿ َأف يختػػاروا أحػػد  جممتػػيف تختمفػػاف فػػي كػػٍ 

فػػي اٌختبػػػارال اسػػػتم  اـطفػػػاؿ تلػػى محفػػػزات تتكػػػوف مػػف مػػػزيج مػػػف المحتػػػو  المحتػػو  وعمػػػـ العػػػروض. 
المٍمػػػن العرومػػػية لمحفػػػزات التػػػدريب. ألػػػار اختبػػػار اـدا   بػػػأف اـطفػػػاؿ المصػػػابوف بالتوحػػػد انتبىػػػوا 
لممحتو  والميزات العرومية لمحفزات التدريب عمى حد سوا ال بينما اـطفاؿ المذيف نموا بلك  نمػوذجي 

ٍي وامػػػحا لممحتػػػاظىػػػروا تف مػػػـ العػػػروض. اظىػػػرت كػػػٍ المجمػػػوعتيف التمييػػػز الػػػدقيا بػػػيشفأل ػمػػػي و  عمػػػى عش
و  ثػػٍث نظريػػات ػاش. غ تفسػػر تمػػؾ النتػػامج فػػي مػػػمحفػػزات التػػدريب مػػف محفػػزات اٌختبػػار المعػػاد مزجىػػ
اٌدا  الال و ػؾ مركػػزي معيػػػديدال تماسػػػز اٌنت ػػا  اللػػػلتومػػين نمػػاذج اٌنتبػػان  يػػر العػػػادي التوحػػدك محفػػ

 ي الجيد.الحسػ

باسػػتعماؿ ت نيػػة الحاسػػبات ايبداعيػػة لتعمػػيـ  Wainer & Ingersoll (2011) وأوصػػت دراسػػة    
 Ramdossوتنصن دراسػة)التوحػػد.  الػػػيػػات طػػػػػػامطرابػػػػػػػػوف بػػػػػػػرادش المصابػػػػػػػػاعي لىفػػػػػػػالتواص  اٌجتم

 & et al.( 2011 المعتمد عمى الحاسوب لتحسيف مىارات معرفػة ال ػرا ة والكتابػة فػي  باستعماؿ العٍج
دراسػػة عمػػى دور اٌدوات ال ػػادرة عمػػى النطػػا الوأجريػػت التوحػػدال  الطػػٍب المصػػابوف بامػػطرابات طيػػال

بػػػرامج معالجػػػة الكممػػػات الناط ػػػة عمػػػى تعمػػػيـ الىجػػػا  المسػػػت   ـطفػػػاؿ التوحػػػد. اظىػػػرت الدراسػػػة أوميػػػة 
 .اٌنماطال )وبمعنى لخرك الكٍـ والطباعة( في تعميـ الىجا  تلى المتعمميف بالتوحدالتعمي ات المتعددة 
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مػػػػف تعػػػػارض نتػػػامج الدراسػػػػات السػػػػاب ةال والتػػػػي الػػػػارت تلػػػػى تنػػػػوع  البحػػػػث الحػػػػاليونبعػػػت ملػػػػكمة       
الملػػكٍت واٌمػػطرابات التػػي تتعمػػا بالطفػػ  التوحػػدي سػػوا  كانػػت سػػموكيةال أو انفعاليػػةال أو اجتماعيػػةال 

يػػػث يتعػػػرض الطفػػػ  التوحػػػدي لعديػػػد مػػػف الملػػػكٍت التػػػي تجعمػػػه ٌ يعتمػػػد عمػػػى نفسػػػهال ويحتػػػاج تلػػػى ح
وفى مو  تمؾ الملكٍت أوصت ز وذن الملكٍت عجزن عف التواص . مساعدة اآلخريفال ولع  مف ابر 

مػف أجػ  العديد مف الدراسات عمى أومية ت ػديـ بػرامج تدريبيػةال والعٍجيػة وايرلػادية لىطفػاؿ التوحػدييف 
 عػػػػادؿ عبػػػػػد س كةػػػػػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػػػػػػذن الدراسػػػػات العربيػػػػػػػػػتحسػػػػيف اسػػػػتجابات التواصػػػػػ  لػػػػديىـال ومػػػػف بػػػػػيف و

(؛ 0225) لػػػوقي؛ دمحم (0220) (؛ والػػػة كمػػػاؿ0220) (؛ منػػػى خميفػػػة0220) (؛ سػػػىى أحمػػػد0222)
بػػػػيف وػػػػذن (ال ومػػػػف 0200) (؛ تيمػػػػاف اـمػػػػيف0202) (؛ مػػػػرون عبػػػػد الحفػػػػي 0228) لميػػػػا  عبػػػػد الحميػػػػد

 ; Matson (1990) ;  Mcclannahan  (1990) ; Perry (1991)الدراسػات اٌجنبيػة دراسػةك 

Dalrymple, Ruble & Parent (1992); Pirnce & Schreibman(1994); Luiselli 
(1996) ; Reamer, Brady & Hawkins (1998) ; Bainbridge & Myles (1999) ; 
Cicero & Pfadt (2002); Bopp, Mirenda & Zumbo (2009); Dockrell, Ricketts, 

Charman & Lindsay (2014); Magiati, Tay & Howlin (2014) 
  (PECS)برنػػػػػامػػػج التػػواص  بػاستػػػػخػػداـ الػصػػػػػػػػػورومف البرامج المستخدمة في عػٍج طفػ  التوحػدك      

Picture Exchange Communication Systemرنػػامج معالجػة وتعمػيـ الػذاتوييف وذو  تعػػاقات التواصػ  ال وب
(TEACCH) Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped 

Childrenال وبرنػػامج (Lovaas)  ويسػػمى العػػٍج التحميمػػي السػػموكي(YAP) Autistic Program Young  ال 
ال ويعمػ  عمػى مج الكترونػي يعمػ  بواسػطة الحاسػوبعبػارة عػف برنػاوبرنامج المتة بواسطة الحاسوب وو 

تحسػػيف المسػػتو  المتػػوي لمطفػػ  التوحػػدي. وقػػد تػػـ تصػػميـ وػػذا البرنػػامج بنػػا  عمػػى البحػػوث العمميػػة التػػي 
ال حيػث قامػت بتصػميـ وػذا البرنػامج وبينػت أف اـطفػاؿ الػذيف اسػتخدموا وػذا Paula Tallalقامػت بىػا 

. (0227ك05)دمحم اللػمريال لمىارات المتويػة خػٍؿ فتػرة قصػيرةا يعادؿ سنتيف مف االبرنامج قد اكتسبوا م
وت وـ فكرة وذا البرنامج عمى وم  سػماعات عمػى أذنػي الطفػ ال بينمػا وػو يجمػس أمػاـ لالػة الحاسػوب 
ويمعػػب ويسػػتم  لىصػػوات الصػػادر مػػف وػػذن المعػػب. ووػػذا البرنػػامج يركػػز عمػػى جانػػب المتػػة واٌسػػتماع 

وبالتالي يفترض أف الطف  قادر عمى الجموس م اب  الحاسوب دوف وجػود عوامػا سػموكية. ولػـ  واٌنتبانال
ف كانػت  تجر حتى اآلف بحوث عممية محايدة ل ياس مد  نجاح وذا البرنػامج مػ  اـطفػاؿ التوحػدييفال وا 

 .وناؾ روايات لفىية بأنه نجن في زيادة المىارات المتوية
بحػػث الحاليػػة تتعمػػا بحػػاٌت ذوي التوحػػد والػػذيف يعػػانوف مػػف ن ػػص أف ملػػكمة ال ممػػا سػػبا ويتضــ      

اسػػتجابات التواصػػ ال والتػػي يػػتـ تحسػػينىا مػػف خػػٍؿ فعاليػػة برنػػامج معرفػػي الكترونػػي قػػامـ عمػػى توظيػػال 
قيػاس فعاليػة برنػامج معرفػػي الكترونػي قػامـ عمػى توظيػػال  البحػػث الحػالي ولػذلؾ حػاوؿاٌنتبػان اٌنت ػامي. 
 في تحسيف استجابات التواص  لد  أطفاؿ التوحد.  اٌنتبان اٌنت امي

 -ومف ونا تتبمور ملكمة البحث الحالية مف خٍؿ السءاؿ التاليك    
ما مدى اعالية برنامج معراس الكترونس قائم عمى توظيـال ا نتبـاه ا نتقـائس اـس تحسـين اسـتجابات " 

 غ"  التواصل لدى أطفال التوحد
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 :البحث أىداف

تومػين مفىػـو اٌنتبػان اٌنت ػامي والكلػال عػف أوميػة تفعيػ   " تلػى اليالحػ البحث ىدؼي
فػػػػي دي  وتطػػػػوير اٌسػػػػتجابات المر وبػػػػة اٌنتبػػػػان اٌنت ػػػػامي لمطفػػػػ  التوحػػػػدي فػػػػي عمميػػػػة تعػػػػ

ت ػػديـ برنػػامج معرفػػي الكترونػػي قػػامـ عمػػى توظيػػال سػػموكه)المفظي و يػػر المفظػػي(ال مػػف خػػٍؿ 
 "  التواص  لد  أطفاؿ التوحداٌنتبان اٌنت امي في تحسيف استجابات 

  :البحث أىمية

 : يمي ما خٍؿ مف الحالي البحث أومية تتمن

قػػػامـ عمػػػى توظيػػػال اٌنتبػػػان اٌنت ػػػامي فػػػي تحسػػػيف اسػػػتجابات  الكترونػػػي تعػػػداد برنػػػامج معرفػػػي -1
 التواص  لد  أطفاؿ التوحد.

النفسػػػػي يسػػػىـ وػػػذا البحػػػث بمػػػا يتوصػػػػ  تليػػػه مػػػف نتػػػامج ومعمومػػػػات فػػػي مسػػػاعدة اـخصػػػامي  -2
 واٌجتماعي في المءسسات المختمفة لذوي التوحد لمواجه الملكٍت المختمفة لىـ.

قد يكوف وذا البحث قاعدة بيانات تنمي ث افة التعام  م  أطفاؿ التوحػد مػف )المعممػيفال اآلبػا ال  -3
 والمجتم  بأكممه( 

 :البحث اروض

ة والتجريبيػة عمػػى توجػد فػروؽ ذات دٌلػة تحصػػامية بػيف رتػب درجػات المجموعػػة المػابط -4
 م ياس استجابات التواص  بعد تطبيا البرنامج لصالن المجموعة التجريبية.  

توجد فروؽ ذات دٌلة تحصامية بيف رتب درجات المجموعة التجريبية فػي ال يػاس ال بمػي  -5
 والبعدي في اـدا  عمى م ياس التواص  لصالن ال ياس البعدي.

رتػػب درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ال يػػاس  ٌ توجػػد فػػروؽ ذات دٌلػػة تحصػػامية بػػيف -6
 البعدي والتتبعي.
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 إجراءات البحث:

التجريبػػي  حيػػث  أنىػػا تختبػػر  فعاليػػة  لػػبه عمػػي المػػنىج  البحػػث الحػػالياعتمػػدت  مــنيج البحــث:-أ
(  فػي ) متتير مست    ى توظيال اٌنتبان اٌنت اميػػػػـ عمػػػػػػي قامػػػػػي الكترونػػػػمعرفج ػػػػامػػػػبرن

 ) متتير تاب  (  لىطفاؿ التوحدييف. استجابات التواص تحسيف 
( أطفاؿ مف اـطفاؿ التوحدييف الذيف تتراوح أعماروـ  02تكونت العينة مف )   عينو البحث:-ب

ال أحدوما متجانستيف ( سنة ال وقد تـ ت سيمىا تلى مجموعتيف  5 – 3الزمنية بيف ) 
  تناث ( ال واـخر  مثمت 0 –ذكور  8فاؿ منىـ ) ( أط 02مثمت المجموعة المابطة ) 

واستترؽ تطبيا تناث (.  0 –ذكور  8( أطفاؿ منىـ ) 02المجموعة التجريبية  ) 
 ( الىر بواق  جمستاف ك  اسبوع. 4البرنامج ) 

 أدوات البحث: -ج 
 ه(م ياس ستانفورد بينيه )الصورة الرابعة(                   )تعريب وت نيف لويس مميك -1

 )تعداد الباحث(     استمارة مٍحظة عف الطف  التوحدي. -2

 )تعداد الباحث(            م ياس التواص  لد  اـطفاؿ التوحدييف. -3

برنامج معرفي الكتروني قامـ عمى توظيال اٌنتبان اٌنت امي في تحسف استجابات التواص   -4
 باحث()تعداد ال                               لد  أطفاؿ التوحد.

 ا ساليب اصحصائية:-د

لىزواج المست مة  ير المرتبطة كأسموب ٌ  Mann-Whitney أسموب "ماف وتني" -1
 بارمتري.

 لىزواج المرتبطة كأسموب ٌ بارامتري.  Welconxen-teatاختبار"ويمكونكسف"  -2
 -نتائج البحث:

ريبية عمى م ياس توجد فروؽ ذات دٌلة تحصامية بيف رتب درجات المجموعة المابطة والتج -1
 استجابات التواص  بعد تطبيا البرنامج لصالن المجموعة التجريبية.  

توجد فروؽ ذات دٌلة تحصامية بيف رتب درجات المجموعة التجريبية في ال ياس ال بمي  -2
 والبعدي في اـدا  عمى م ياس استجابات التواص  لصالن ال ياس البعدي.

يف رتب درجات المجموعة التجريبية في ال ياس البعدي ٌ توجد فروؽ ذات دٌلة تحصامية ب -3
 والتتبعي.

 التوصيات:
لخصت مناقلة نتامج البحث تلى التأكيد عمى أف أوجه ال صور الرميسية في امطراب التوحد   

وي عدـ ال درة عمى التواص  وأف البرنامج الذي يستىدؼ وذا ال صور يسىـ في التطور 
 ر  في الحالة ممنيا.اييجابي لجوانب ال صور اـخ

وبنا  عمى وذن النتامج أوصى الباحث بأومية تدريب فمة التوحد وفا برامج متخصصة توظال   
 اـنتبان اٌنت امي ومدعمه باستخداـ استراتجيات التواص  البصري.
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 األجنبية باللغــة البحث ملخــص: ثانياً 

The study Introduction: 

     Childhood as an integrated system dimensions has become at the core of attention and 
concern for the whole world, thus there is no future for a nation that does not care for their 
children and prepare them and cared for the in a way that will help them to activate the tal-
ents of understanding, perception and arms them with science and its methods of working 
and thinking (Cub Barden, 2003:202). 

    The interest in raising and caring for children with special categories is not a mere hu-
manitarian action nor it is just an Islamic trend, but it has become a necessity and a national 
and global commitment at the same time. Among the special categories is the necessary 
treatment of people with autism. 

     In the presence of the needs of individuals with developmental disabilities some of the 
developed countries has issued legislation to ensure that care is provided for this class, and 
this is within the law (IDEA) Individual With Disabilities Education Act, (1990) for the ed-
ucation of all disabled people, this law has added Autism and brain injury that results from 
an accident (Traumatic Brain Injury) to the category of developmental disabilities (Salah el-
den Hessen, Mahmoud Mohammed, 2003:11). 

     The Autism is a defect in the nervous system with unknown origin and reason 
which affects a number of aspects often represented in the following developmen-
tal dimensions: the dimension self-care, the dimension of linguistic and the com-
municative, the dimension of cognitive, the dimension behavioral, the dimension 
of physical, health, social dimension and the emotional dimension (Nayef Zare, 
2004,20). 

    Dorman & Lefever identifies a number of features that distinguish children with autism, 
which reveal that they failure in a number of aspects, the first is represented in social rela-
tions, in which they cannot interact with others, or express their interest in them and estab-
lish relationships or friendships with them. The second aspect is represented in behaviors 
that are distinguished by stereotyping, repetition, and hyper- efficiency or negativity. While 
the third aspect is represented in communication, in which there is a distinct lack in the ver-
bal language which impedes them from using meaningful words in their communication and 
interaction with others. The fourth side is represented in the sensory and cognitive process-
es, where they have unusual reactions to physical sensations, and they are characterized ei-
ther by HKD or lack of sensitivity to pain, their senses are affected by different stimuli to a 
far less extent than their peers. The last of those aspects is represented in playing, in which 
they do not imitate others, and they are characterized also by the existence of deficiency in 
the automatic or imaginary play(Amira Taha,2001:52). 

     There is a major specific cause of autism, also there is no cure for autism, autistics may 
have special abilities in some aspects, and early intervention may be one of the best ways to 
improve the situation of autistic child(Nayef Zare, 2004:20). 

     The diagnostic manual for mental illness in the fourth edition (DSM-IV-TR, 2000) de-
fines it as that includes the emergence of six symptoms at least , including at least two 
symptoms of qualitative shortcomings in social interaction , at least one of the symptoms of 
poor communication , at least one symptom repeated restricted behavior, and a sample of 
symptoms includes lack of reciprocity , social or emotional, stereotypes , redundancy in the 
use of language ,the continuous business  with body parts, which begins three years before , 
with delay or appearance of abnormal performance in social communication , and imaginary 
play . 

      Baron-Cohen (2002) points that there are four subtypes of autism spectrum (ASD) in-
clude: (Asperger Syndrome (AS), and High Function Autism (HFA) to those whose intelli-
gence is (85) and more, and the Middle Function Autism (MFA)) to those whose intelli-
gence (54 -84). 

    There are many difficulties for diagnosing of autism, because autistic disorder shares sim-
ilar symptoms with other disabilities such as mental retardation, emotional disturbances and 
emotional cases of schizophrenia (Fade Rafek, 2001: 6-9). 
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   Nayef Zare (2004 : 27-28 ) clarifies that autism is not mental retardation , but it is likely to 
be accompanied by mental retardation and the following classification shows that , where 
IQ in  autistic children can be classified according to following order : 

1- 30% of children IQs of 70 and more. 

2 - 30 % IQs range between 50 - 69 (simple mental retardation). 

3 - 40% of IQs below 50 (average and severe mental retardation). 

    modern mental  and psychological illness science for children presumes that autistic child 
's lack of understanding and awareness of the demands of complex social and interpersonal 
interactions result from the deficiencies in the aspects of core nerves which are responsible 
for processing information. Those researchers believe that the deficiencies and shortcomings 
in the processing of information resulting from the dysfunction of the brain in the end result 
from the overall social inadequacy in autistic diagnosing (Smith & Bryson, 1994 Dawson & 
Lewy, 1986 ). 

    Thus, the importance of preparing a training program for the development of communica-
tion skills in children with autism appears.(Abdul Rahman Saide,2000) 

     Burack (1994) found experimental results supporting this view. He observed that autistic 
children have procedural and practical difficulties in attracting their attention by certain 
stimuli, whereas other environmental stimuli succeed to attract their attention. 

      The study of Bryson & et al. (2004) presented an overview of the selective attention in 
autistic children, where they found that autism is a group of developmental disorders of big 
difference in the intensity and spread which directs the joint efforts aiming at improving the 
understanding and treatment of many individuals with autism and other illnessas. 

      Attention is considered to be one of the first cognitive processes practiced by the human 
mind on the inputs of the learning process according to the system of composing and han-
dling information(Abdel Moneim Ahmed, Jaber Mohamed, 2005:50). 

       Attention helps the individual to select the stimuli he wants and explains other stimuli 
as if they do not exist. Thus, the identification of the number of stimuli that are allowed to 
enter the processing system makes the process of cognition possible and effective, and save 
energy, physical effort and mental attention because it costs a lot of effort and mental and 
physical energy(Adnan Yousef, 2004:76). 

    Sternberg (1999:81) defines selective attention as a process in which the individual fo-
cuses on relevant stimuli and neglects non- relevant stimuli 

       Some researchers consider the attention to be focused response directed to a certain 
stimuli of interest to the individual and it is the status during which happens most of the 
learning in the memory and kept until needed. The attention also is the use of mental energy 
in a cognitive process. It is directing and focusing sense on a particular thing preparing to 
note, perform or new think about it. It is also a functional process that directs the individu-
al's sense towards a new behavioral situation or to some parts of the cognitive domain if the 
situation is familiar to him (Virtue dual headquarters, dignified Siam, Abdul Rahman Bela-
roussi , 2008 : 24). 

    B generalizing or expanding that, the disorder of the response to the stimuli includes nu-
merous individuals that it can be difficult for autistic child to deal with them, which explains 
his inability of social employment of the interpersonal situations(Mohamed Alsayed, Mona 
Kalefa, 2004:18). 

     The study of Ploog, Banerjee & Brooks (2009) pointed to the importance of computer 
games to enhance the selective attention in autistic children who suffer from severe and 
moderate weakness in cognitive sensory performance by video games to discover attention, 
and by repeating verses in the form of songs. 

    It is their right of those that their community provide education and training opportunities 
that suite their ability to be active members of their community, rather than to be dependent 
on their parents or their community or even themselves. producing educational computer 
software by which they go according to their abilities and their own pace, in their places, 
help to lift their psychological spirits, and make up the shortfall caused by such disabilities ( 
Ayed El harsh , Mohammed Zeban, Hatem Yahya, 2003: 26). 

The study problem:   
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 The past decade and a half has seen dramatic advancements in the application of comput-

er technology to disseminate treatment to diverse clinical populations. This electronic ser-

vice-delivery model is particularly promising for providing intervention to individuals with 

autism spectrum disorders(ASD; e.g., Moore & Taylor, 2000; Rayner, Denholm, & 

Sigafoos,2009). 

Fombonne  defines   Prevalence estimates for Autism Spectrum Disorders, a group of 

complex lifelong neuro developmental conditions affecting social interaction, communica-

tion and patterns of behaviour and interests, have been rising over recent decades, most 

likely due to changes in diagnostic criteria and greater awareness of the heterogeneity of 

the condition.( Magiati, Tay & Howlin, 2014:74)   
   In recent years, the number of children diagnosed with ASD has risen steeply and over-

whelmed the resources of many school systems (Guillermo & Halterman, 2006; Coo et al., 

2008). 
      Autism spectrum disorders (ASD) are pervasive developmental disorders that include 

autistic disorder, Asperger syndrome and Pervasive Developmental Disorder –Not Other-

wise Specified (PDD-NOS; American Psychiatric Association, 2000). 

     Many school-aged children with ASD appear unresponsive to traditional approaches 

(e.g., didactic and constructivist approaches). to teaching literacy skills (Prizant, 1983; Lord, 

Rutter, & Le Couteur, 1994; Tager-Flusberg, 1999). 

    Regardless of whether instruction occurs in regular education classrooms or in special 

education/remedial classrooms with lower student–teacher ratios and specialist teachers, 

students with ASD often have difficulties with learning symbols and communicating aca-

demic concepts. Students with ASD also appear to have difficultly in forming appropriate 

relationships with teachers and other students, which might impede their academic pro-

gress ( Krantz & McClannahan, 1999; Koegel, Matos-Fredeen, Lang, & Koegel, in press; Pe-

lios, MacDuff, & Axelrod, 2003; Machalicek et al., 2008). 

     Additionally, children with ASD may develop challenging behaviors (e.g., tantrums and 

aggression). that further complicate teachers’ efforts to create an atmosphere conducive 

to academic instruction ( Fox, Dunlap, & Buschbacher, 2000; Kliewer & Biklen, 2001; 

Browder & Spooner, 2006;  Machalicek, O’Reilly, Beretvas, Sigafoos, & Lancioni, 2007). 

    Despite the challenges inherent in educating students with ASD, federal legislation 

mandates that all students make academic progress ( No Child Left Behind Act [NCLB], 

2001; Individuals with Disabilities Education Act [IDEA], 2004). 
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 Therefore, research aimed at developing efficient and effective academic instruction 

methods suitable in both inclusion and special education classrooms is a high priori-

ty(Matson, Sevin, Box, & Francis, 1993; Machalicek & et al., 2010). 

Powell (1996) consider Computer-based instruction is a potentially viable approach to 

teaching literacy skills to students with ASD for several reasons (CBI; e.g., Bosseler & Mas-

saro, 2003; Hetzroni & Tannous, 2004). 

     For many years the primary role of technology in ASD intervention was limited to the 

use of videotapes for instructional video modeling (Bellini & Akullian, 2007). 

 While instructional video modeling is one effective way to teach skills to individuals with 

ASD, the current potential of technology extends far beyond simple video modeling to are-

as such as interactive computer programs and virtual reality. Innovative remote delivery 

systems make it possible, and cost-effective, to access interventions that target a variety of 

outcomes for individuals with ASD. Given that individuals with ASD commonly experience 

deficits in multiple domains of functioning, access to a multitude of interventions is critical. 

The use of computerized intervention permits the development of skills in a highly stand-

ardized, predictable, and controlled environment, while simultaneously allowing an indi-

vidual to work at his or her own pace and ability level (Golan & Baron-Cohen, 2006). 

Ramdoss & et al. (2011)  points Computer-based instruction for several reasons:  

        First, research has shown that students with ASD often respond well to teaching tech-

niques that involve information presented visually. (Bondy & Frost, 1994; Whalen et al., 

2010) and, CBI presents opportunities for dynamic customizable visual displays (CBI; e.g., 

Bosseler & Massaro, 2003; Hetzroni & Tannous, 2004). 

     Second, CBI could be used to minimize the impact of social deficits inherent in ASD by 

reducing the quantity and complexity of student–teacher interactions. That is, students 

with ASD might benefit more from literacy instruction if they do not have to simultaneous-

ly engage in social interaction with the teacher.  

   Third, research has suggested that students with ASD tend to be highly responsive to us-

ing computers, which could make academic demands delivered via computers less aversive 

or more palatable. (Lahm, 1996) and Finally, CBI can be used to individualize instruction by 

selecting difficulty settings appropriate for a particular student’s ability level. 

         

 

 

 

 

 

 



 

297 

 

  Although CBI offers several potential benefits to students with ASD, potential negative 

outcomes are also possible. For example, if students and teachers interact less when the 

student is using the computer then the student may have fewer opportunities to practice 

verbal communication, social skills, joint attention, and eye contact. The reduced oppor-

tunity for social interactions could lead to missed opportunities to develop social skills or 

even to a loss of social skills (e.g., Bernard- Opitz, Ross, & Tuttas, 1990). Additionally, be-

cause children with ASD may have a tendency to perseverate on computer use, CBI may 

result in the development or strengthening of computer-based stereotypies and/or chal-

lenging behavior maintained by computer access (e.g., Powell, 1996). 

      This study validated a video game paradigm to explore attention to prosodic and lin-

guistic components of spoken sentences in nine moderate-to-low functioning children with 

autism and impaired verbal skills. Nine typically developing children were also included. 

The   children listened to pre-recorded sentences   varying with respect to content (e.g., 

‘‘Max ate a grape’’ vs. ‘‘Tom threw a ball’’) and prosody (i.e., intonation of statement vs.  

Question).  During training, children learned to select one of two sentences differing in 

both content and prosody. At testing, children listened to stimuli consisting of recombina-

tion of the content and prosodic features of the training   stimuli.  Testing performance   

indicated   that   the children with autism attended to the content and prosodic features of 

the training stimuli equally, whereas the children with typical development showed a clear 

preference for content over prosody. Both groups showed accurate discrimination of the 

training stimuli from the recombined test stimuli. The findings are interpreted in light of 

three approaches to explain the unusual attention patterns in autism: stimulus over selec-

tivity, weak central coherence, and enhanced perceptual functioning (Ploog, Banerjee & 

Brooks, 2009). 

  This study recommend Wainer & Ingersoll  (2011  ( The use of innovative computer tech-

nology for teaching social communication to individuals with autism spectrum disorders.   
   This study advise Ramdoss  & et al. (2011  ( Use of computer-based interventions to im-

prove literacy skills in students with autism spectrum disorders: A systematic review. A re-

view on the role of speech generating devices and talking word processing software on 

teaching independent spelling to children with autism Conducted which revealed the im-

portance of multi-model feedback (i.e., speech and print) in teaching spelling to learners 

with autism( Ramdoss & et al., 2011). 
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  The problem of the current study is stimulated from the opposition of the results of previ-

ous studies, which pointed to the diversity of problems and disorders that are related to the 

autistic child, whether behavioral, emotional, or social. Autistic child is exposed to many 

problems that make him unable to depend on himself and in needs to others help. Perhaps 

the foremost of these problems is the inability to communicate. 

    In light of these problems several studies recommended the importance of providing 

training programs, and therapeutic guidelines for children with autism in order to improve 

their responses to communicate. Among these Arabic studies such as: Adel Abd-all (2000); 

Saha Ahmed (2001); Mona Kalefa (2001); Hale Kamal (2001); Mohamed Shaoke (2005); 

Lamia Abdel Hamed (2008); Marwa Abdel Hafez (2010); Eman El- Amen (2011 ) , and 

among the foreign studies study . Matson (1990) ;  Mcclannahan  (1990) ; Perry (1991) ; 

Dalrymple, Ruble & Parent (1992); Pirnce & Schreibman(1994); Luiselli (1996) ; Reamer, 

Brady & Hawkins (1998) ; Bainbridge & Myles (1999) ; Cicero & Pfadt (2002); Bopp, 

Mirenda & Zumbo (2009); Dockrell, Ricketts, Charman & Lindsay (2014); Magiati, Tay & 

Howlin (2014) 

    Among the software used in the treatment of autistic child a program of communicating 

using pictures (Picture Exchange Communication System), and the program (Treatment and 

Education of Autistic related Communication handicapped CHildren), and the program 

(Lovaas), and the program of language by computer (FAST-FORWARD) which is an elec-

tronic program that works by computer to improve the level of language for the autistic 

child. The program is designed according to the scientific research carried out by Paula 

Tallal, where she designed the program and showed that children who have used this pro-

gram have gained the equivalent of two years of language skills in a short period (Moham-

med al-Shammari, 2007:25). 

     The idea of this program is to put the headphones on the ears of a child, while he is sit-

ting in front of a computer screen and plays and listens to the voices of these games. This 

program focuses on the language, listening and paying attention, and therefore it is as-

sumesd that the child is able to sit in front ofthe computer without a behavioral impedes. 

Neutral scientific research to measure the success of this program with autistic children has 

not yet been carried out although there are verbal accounts that it succeeded in increasing 

the language skills. 

   Previous studies illustrate that the Problem of the current Study is concerned with Chil-
dren with Autism Spectrum Disorder who suffer from decrease in Communication Re-
sponses in, which improved through the effectiveness of the use of an Electronic Cognitive 
Program based on employing Selective Attention. Thus the study tried to measure Effec-
tiveness of an Electronic Cognitive Program based on employing Selective Attention in im-
proving Communication Responses for Children with Autism Spectrum Disorder. Through 

answering the next questionك 

"How Effective is an Electronic Cognitive Program based on employing Selective Attention 
in improving Communication Responses for Children with Autism Spectrum Disorder?" 
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The aims of the study:-  

    This study aims to  " Clarifying the concept of selective attention, and Clarifying the im-

portance Selective Attention in modifying and developing wanted responses (verbal and 

nonverbal) in his behaviour, through Electronic Cognitive Program based on employing Se-

lective Attention in improving Communication Responses for Children with Autism Spec-

trum Disorder". 

  The importance of the study:-   

We can notice the importance of the study in the following points:-  

1. Preparing an Electronic Cognitive Program based on employing Selective Attention in 

improving Communication Responses for Children with Autism Spectrum Disorder. 

2. This study with its information and findings contribute to help psychological and social 

workers in different organisations of Children with Autism Spectrum Disorder to face dif-

ferent psychological problems of the Children. 

3. This study may be a  Data base that develop the culture of dealing with Children with 

Autism Spectrum Disorder (teachers, parents, and society) 

The study hypotheses;- 

7- There are statistical significant differences the degrees of experimental group and control 

group, in Communication Responses measurement in Children with Autism Spectrum Dis-

order, after applying the program  , with the result in favour of the experimental group 

8- There are statistical significant differences between the degrees of experimental group in 

the pre-test and post-test measure of the performance in Communication Responses in 

favour of the post-test measure.   
9- There are no statistical significant differences between experimental group in the post-test 

measure and the following up measure. 
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Procedures of the Study: 

a)  The study methodology: 

     Researcher has applied the Quazi Experimental Comparative methodology because it 
tests The Effectiveness of the use of an Electronic Cognitive Programme to Improve Selec-
tive Attention (independent variable) in Enhancing Communication Responses in (depend-
ent variable), Children with Autism Spectrum Disorder. 

b) The study sample:- 

      On a sample of (20) male & female children, their age (3-5) years old divided into two 
homogeneous groups. 

 First: control group, (10) children (8 males & 2 females) 

Second: experimental group (10) children (8 males & 2 females) 

 To compare them, It takes (4) month, (2) session every week 

c) The study tools:- 

1. intelligence measurement (Stanford Benue), the fourth portrait, translation into 

Arabic (Lewis Melaka)  

2. Observation application for Children with Autism Spectrum Disorder (by the Re-

searcher) 

3. Communication Responses measurement in Children with Autism Spectrum 

Disorder (by the Researcher) 

4. Electronic Cognitive Program based on employing Selective Attention in improv-

ing Communication Responses for Children with Autism Spectrum Disorder (by 

the Researcher) 

d) Statistical Method: 

1- approach  using a non-parametric statistical test "Mann- Whitney" 

2-  approach  using a non-parametric statistical test " Welconxen-teat" 

Results of the study:- 

1- There are statistical significant differences between experimental group and control 

group, in Communication Responses measurement in Children with Autism Spectrum 

Disorder, In the Post- Test, with the results in favour of the experimental group 

2- There are statistical significant differences between experimental group in the pre-

test measure and post-test measure in the performance in Communication Responses 

measurement in Children with Autism Spectrum Disorder with the results in favour of 

the post-test measure. 

3- There are no statistical significant differences between experimental group in the 

post-test measure and the follow up measure. 

Recommendations: the Researcher recommends the importance of training the guild of 
autism according to specialized programs that functions selective attention supported by 
the use of visual communication strategies. 
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