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  :ةــــمقدم

 واالجتماعيةعرفية والبيولوجية والنفسية  متكامل تتفاعل عناصر شخصيته العقلية وامللّإن اإلنسان ك
و .  اضطراب يصيب عنصرا من هذه العناصر سيؤثر حتما على العناصر األخرىبصفة دائمة وأي

 من التوافق والتكيف مع  ذلك إىل حرمان الفرد من التمتع حبقه الطبيعي كغريه من البشر ومتنعهسيؤدي
  .ات ومع اآلخرين ممن حييطون بهالذّ

حيث ال ، ما يدور حولهز الطفل باالنعزال عه اضطراب عالئقي، إذ ميتاف التوحد على أنعرلقد و
فهو يعاين من مشاكل كثرية يف االتصال اللفظي وغري . بتشكيل عالقات مع األطفال اآلخرينيهتم 

فظي ما يف غري اللّفظي فقط وإند يف الكالم اللّصال ال تتحدة االت عملي ألنّ.جياللفظي مع العامل اخلار
 فإذا ما قارناه مع طفل  (GASSER,2000 :5). يف النظرة واإلمياءات والبسمة واألحاسيسوتتمثل. أيضا

 على املستوى الرباغمايت الطفل املتوحد اضطرابالدى  عادي من حيث االستعمال اللغوي جند
 الفهم  على  املصاب بالتوحدة قدر عدميفهذا االضطراب يكمن و (GALLOUX, 2004 :54). ةللغ

ي التة زمغوية الالّاألفعال اللّ  وزمغوي الالّصيد اللّ فمعظم احلاالت متلك الر. للغة املناسبعىناملوإعطاء 
 يف حبثنا  اعتمدناوقد.صايلق االتيا استعماله حسب السن منها ال تتمكّ إال أنفاعل مع الغري من التانهمتكّ
 قدرات فظي وعالقته بتطور وغري اللّفظيصال اللّور االتة مبوضوع تطّابقة اخلاصراسات السعلى الد هذا

 أي ، اإلشاراتيكتسبون األسوياء األطفال أنّ  واملالحظ.دصاب بالتوحاملفل العادي غري الفهم لدى الطّ
صال غري اللّاالتة املبكرفظي يف السنويطو ا تدرجيروكالفهم، ،يةل عمليات معرفّيا بتدخ تصبح حىت 

فل معرفة هذه اإلمكانيات لدى الطّحاول ل دراستنا هذه سنمن خال و.اشدذات داللة بالنسبة للر
و يعود السبب الذي . حداملتولوكيات دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع هو املالحظات اإلكلينيكية للس
صاليةاالتد لدى الطفل املتوحفظية اليت ة من بينها املعلومات اللّ على مستوى حتليل املثريات اخلارجي
فظي يؤدي إىل اضطرابات على مستوى االتصال اللّ  األمرهذاو .ائيني أو احمليط األخصقبلاها من يتلقّ

غري اللفظي وذلك  وأفظي  معظم احلاالت متلك بعض القدرات على املستوى اللإنّ. فظي لديهموغري اللّ
يء املرغوب شإىل  مثل اإلجابة على امسه عند سؤاله عن ذلك أو رفع األصبع لإلشارة ،بدرجات متفاوتة

 يف جمال الفهم خالل احلصص األرطوفونية نقوم بهي  الذّؤوبلعمل الدإىل ا راجع ن التحس وهذا.فيه
دةاملتعد .  

 املتواجدين عاقة الذهنية وبالضبط لدى فئة التوحدينيتندرج دراستنا هذه ضمن ميدان اإلوعليه 
اهتمامنا يف تقييم ينصبحيث  ،-باجلزائر العاصمة- ني بدريد حس العقلي لألطفالمبستشفى الطب 

وتية ومدى د بعد إخضاعه إلعادة التربية الصفل  املصاب بالتوحفهي لدى الطّ الشالفهماستراتيجيات 
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 واستغالل ما يكتسبه ،فظيةظية أو غري اللّصالية سواء اللفّير القدرات االت على تطوذه األخريةه تأثري
 استغالل هذه اإلمكانيات لتطوير  إىلراسة الده ودف من هذ.اشدمع الرعند تفاعله د الطفل املتوح

حظ  قص املاللنلنظرا  و.راسات يف الوسط اإلكلينيكي اجلزائري الدالعمل على إثراء وصال، لة االتوسي
ب د يتطلّفل املتوحل بالطّكفّ التألنّ االضطرابتطرق إىل هذا لمن اوف الباحثني يف هذا اال بسبب ختّ
رت الشروط  إذا توفّم  و التعلّ هذه الفئة قادرة على االكتساب أنّالعلم، مع جهدا كبريا ووقتا طويال

بتقنني أداة تساعدنا يف تقييم القدرات اليت تتدخل يف عملية الفهم وهي القدرات  قمنا وقد .الالزمة لذلك
 وهذه األداة هي مقياس تقييم النواحي التطورية للطفل . اإلدراك احلسي و املعرفيةالتقليد،احلركية، 

)PEPR( للباحث إيريك شوبالر ERIC SCHOPLER. قمنا بتطبيق اختبار استراتيجيات الفهم  مث
 LEHUCHE فرنسوا ألوش لـإعادة التربية الصوتية  وتقنيات O52يد مخيسي ماحلبد ع ـ ي لالشفه

FRANÇOIS   واملتمثلة يف استقرار الظروف املرحية بالنسبة للطفل :  بينهاالشروط من ومع توفري
ات عملي ال منلفهمة ا وتعترب عملي.تشجيعه باستمرارو وضعية الرسوب عدم جعله يفو حميطه، يف األشياء 
الضتعينه على التطّ، وشد االتصال مع الراّاعل والتفّ  منفلالطّن متكّي رورية التلذا .فهيوير الفهم الش 
نودفل املركيز على عملية الفهم لتقييم وتفسري حدود قدرات الطّ التتوحصال عن طريق مالحظة د يف االت

صوتللخصائص الفيزيائية للعدم إدراكه  ومشكلة ة بالفهمسلوكه أثناء وضعية التفاعل اخلاص، وأي 
استجابة ستعدأو ل خطوة للدخصالول يف االت.  

بعنا منهجية منظّعلى هذا األساس اتجانب نظري: ىل جانبني إمنا البحث مة ، حيث قس،منا فيه  قد
أهماملصطلحات العلم ية والدراسات السة مبابقة اخلاصفنا خر تطبيقي وظّآلاانب اجل و،راسةوضوع الد
 ،ظري على ثالثة فصول حيتوى اجلانب الن. تلك املصطلحات ووضحنا فعاليتها ضمن عملنا امليداينفيه
صنا الفصل خصهال لإلطار العام للدراسة يتضمن اإلشكالية ، الفرضيات ، حتديد املفاهيم بعداألو 

شرحيي كر اجلانب الت بتمهيد وتليناه بذتهلناهاس ،فهيانب الفهم الشج إىلالفصل الثاين الذي تعرضنا فيه 
 عملية ، درجاته،، مستوياتهالسويفهي لدى الطفل ىل مراحل الفهم الشإانتقلنا  بعدها، لوظيفة الفهم

، مث عوامل  الفهم حسب عبد احلميد مخسي، العوامل املؤثرة فيهإستراتيجيةالفهم، خطوات عملية الفهم، 
ظائف املعرفية األخرى، أعراض صعوبات الفهم الشفهي، تشخيصها والطرق  عالقته بالو،الصعوبة فيه

فل املصاب ي يعاين منها الطّ ويف األخري تناولنا خمتلف صعوبات الفهم الت.املساعدة لفهم اللغة الشفهية
د بالتوح.أمسبة  للفصل الثّا بالنط صناه ملوضوع اضطراب التوحد، فانطلقنا من متهيد بسيالث فقد خص

 ألسبابه، تشخيصه  التشخيص رة املفساتظري، النانتشاره إىلرقنا  مباشرة اللمحة التارخيية مث تطّه ليي
ىل إ  فيهتطرقنافوأما الفصل الرابع  .صائص العامة للطفل املصاب به، الربامج العالجية لهاخل ،الفارقي
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أما الفصل  .ربية الصوتية، أهدافها، مراحلها التإعادةأخريا تقنية زيائية وي العوامل الف ،أنواعها الصوتيات
  راسة مث يتبعه اجلزء الثاين الذي الدنةعي على االختباراتنتائج تطبيق مثل يف عرض تاخلامس فت

ا قمنا فيه بتحليل إجابات وحماولة تفسريها من خالل املالحظات الت االختبار  تطبيق أثناءي قمنا
ذا نكون قد تناولنا نتائج عملنا النظري ك وه.بة من طرف الطفلوكذا من خالل نوع األخطاء املرتك

 املالحظات املشتركة بني نتائج حليل الذي مجعناه يفالتبمنا  وق.من التطبيقلنا عليه حتصمبا وربطناه 
يناأخريا و .يداين حوصلة عملنا املاحلاالت مث االستنتاج العام والذي يعدمجعنا فيها بنيامتة حبثنا خبأ  

لدراسات املستقبلية لفتح اآلفاق للبحوث ل االقتراحاتجمموعة من وأدرجنا خالهلا  ،النظري والتطبيقي
 . مث املالحقاملراجعباإلضافة إىل اليت جيب اجنازها 
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  :اإلشكالية
يت باهتمام كبري ودراسات  إذ حظ.ق إليها الباحثونواضيع اليت تطراملقدم يعترب اضطراب التوحد من أ  

لغ نسبة انتشارها علـى مـستوى       هن حيث تب   انتشارا يف الوقت الراّ     فهي من أكثر االضطرابات    .مستوفية
 لكل مائة ومخسة وسبعون حالة ا واحد.2007 األطفال سنة  األمريكية لطب األكادميية به   تأقر كما   .العامل

سهى أمحد أمني نـصر،     . ( وهي نسبة ليست قليلة وال ميكن االستهانة ا أو التقليل من شأا            .ريباوالدة تق 
2002 :16(. 2009ة  لت اجلزائر يف سن   كما سج     د خص وقد أمجعـت      والدة أربعة أطفال مصابني بالتوح

ه اضطرابالدراسات على أنمجيع النواحي التطورية ميس  .(OULD TALEB ,2008 :38-44 )   
ن استراتيجيات معرفية  وظيفة ذهنية تتضمغوية االستقبالية، حيث يعديعترب الفهم من املهارات اللّ
 يعانون من اضطرابات يف نياألطفال التوحديف .فظيفظي وغري اللّصال اللّتلتحقيق الفهم العام ملواقف اال

العملية،ات املعرفي غري فهم  وبالتايل ،مشاكل يف اإلدراك السمعيولديهم متييز مسعي ضعيف ايل وبالت 
 ر على قدرة األطفالوهذا يؤثّ. غة املسموعة وغري املسموعةقادرين على استخالص املفاهيم من اللّ

التوبالتاّ،فوحيديني على الفهم والتعر 83 : 2002،  أمحد أمني نصر( صال اللغوي معهميل على  االت(.  
غةاللّعن  لبحثا  حولي أجريتركزت الكثري من الدراسات التد على قدرة هؤالء  يف التوح

.  الكالم واستيعابهقدرة هؤالء على فهمب اهتمت .ولكن القليل منها فقط. التواصل وطقعلى الناألطفال 
ز بني ذوي األداء العايل من عترب استمرارية التأخري يف فهم الكالم واستيعابه من أهم الفروق اليت متيتو

ن حيصلون وقد ظهر أن التوحديي. التوحديني وبني املصابني باضطرابات خاصة ونوعية يف النطق والكالم
 إجنازهم ودرجام هذه تكون أكثر اخنفاضا  وأنّ.غةاللّعلى درجات فقرية جدا من املقاييس املعرية لفهم 

ت إحدى لقد بين. ن عقليا والذين يكونون من العمر العقلي نفسهومن تلك اليت حيصل عليها املعاق
 د، أنّغة عند األطفال املصابني بالتوح حول فهم اللّ 1999 سنة  (Cohen)الدراسات التجريبية لكوان

من أفراد اموعة الضابطة ) التوحديني(ن أبطأ عند أفراد اموعة التجريبية  يكو ،فهم اجلملة عموما
 وخاصة العمر العقلي غري ، من حيث املتغريات األخرىنيوالذين كانوا مجيعهم متجانس) األسوياء(

ني يف طريقة تنظيمهم للكلمات واستعماهلا يف لقد كان أفراد اموعتني متساويني ومتشا. اللفظي
مل، ولكن التوحديني كانوا أقل استعماال للداللة والبالغة وتفسريهم للجمل استنادا إىل إمكانية اجل

  .حدوثها يف العامل الواقعي
بالعامل الواقعي حد يعانون من صعوبة يف تطبيق معرفتهم  األطفال املصابني بالتو وقد استنتج أنّ

   . لجمل وإمكانية تطبيقها يف العامل الواقعيهناك فجوة بني فهمهم ل      أي أنّ.ملهمة فهم اجلمل
 قدرة على  أقلّأن هناك أطفاال 1992 سنة tager  flusberg  فليسربق تاجيريتبني من دراسة  

من جهة أخرى فقد . حتديد األحداث املمكنة اخلاصة بالعالقات بني الناس مقارنة مع األطفال األسوياء
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 ه نت أنبيو ني،يي احلركي عند التوحدل عالقتها باألداء احلس فهم اللغة من خالعن أخرى دراسةأجريت 
. ناهاباهلا مثل تسمية أشياء أو موضوع معلغة واستقيهم لّ هؤالء األطفال صعوبة تلقّخصائصمن 

 هذه املهارات مرتبطة  أنّ إالّ، مهارات اللعب يف اكتساب اللغةمتثلهوبالرغم من اخنفاض الدور الذي 
 وهذا ما دفع بعض العلماء إىل القول بأن العمليات املعرفية .وإدراكها استقبال اللغة بدرجة عالية ب

االجتماعية تلعب دورا هاما يف فهم اللغة يفوق املعرفة باملوضوعات أو األشياء اليت ميكن تعلمها عن 
  .)100 -99 :1997 ،حممد قاسم عبد اهللا(طريق عالقات اجتماعية بسيطة جدا

 أن التنشيط البحة 2003  سنة MAETEL ملارتل  للباحث  ل دراسة املقارنةكما تبني من خال
 . عكس ما حيدث لدى األسوياء، للصوت تكون غري عادية لدى املصابني بالتوحدنتقائيةإلاالقشرية 

 كما أن األطفال املصابني بالتوحد لديهم صعوبات . لألصوات الكالمية االنتباه يفل اىل خلويرجع ذالك
 ضرورية  و بناء النظام اللساينهي أساس اليت واملتمثل يف النغمة و، يل اخلصائص الفيزيائية للصوت حتليف
سنة  L PERRET M , KLINK و ليدي كلينك تبريي ماري كريستني وأما. فهم الرسالة اللفظيةل

تباه  يف االن قصورد لديهم من ثالثة أطفال مصابني بالتوح عينة تتكوناأخذت يف دراستهم 2005
غمية نوا من إدراك اخلصائص الن إخضاعهم حلصص عالجية ليتمكّوصعوبات يف الفهم الشفهي متّ

مت و ، إدراك ذايت ألصوام وهي ،لك على مراحل مت ذ ولقد.للصوت ودورها يف التفاعل اللفظي
النتباه ويف ا  يفا اجيابيان حتسنتا وجدت الباحث،ل وبعد سنة من التكفّ،صوات أفراد أخرىأتعميمها على 

 , PERRET,et (  عند مجيع أفراد الدراسة يف الفهم الشفهيا كبريا وحتسن،االستقباليةالقدرات 

KLINK,2007 :42-50(. 
 ميتازون من األطفال التوحديني منهم نت أنّ بي1989سنة  (FIRTH)تريفللباحث ويف دراسة 
فراد يعانون من صعوبات ثانية فإن هؤالء األمن جهة و .داء جيد يف فك الشفرة والتهجئةبدرجة عالية وأ

 ريافقه فهم ضعيف للمعىنفأما نقل الكالم املكتوب إىل الكالم املنطوق . ونؤ ما يقريف فهم واستيعاب

(Ibid : 102 ).  
يني قد حصلوا على درجات عالية يف ال التوحداألطف هناك دراسة أخرى لنفس الباحث توضح أنّ

ون احلصول على ياللفظية، استطاع التوحدفظية، ففي املقاييس ختبارات اللّ األداء تفوق االاختبارات
درجات أعلى يف اختبارات مدى األرقام والذي يقيس االنتباه والذاكرة قصرية املدى، يف حني حصلوا 

حممد قاسم (على درجات منخفضة يف مقياس الفهم أو االستيعاب والذي يقيس املعلومات االجتماعي
  .)109 :1997،عبد اهللا
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 لدى الطفل املتوحد  معرفة حدود إمكانيات الفهم إىل بالتحديددفوحنن من خالل دراستنا هذه 
 ي يواجههاوتشخيص الصعوبات التلديه ل يف عملية الفهم الشفهي ي تتدخم القدرات التيمن خالل تقي

 وكيف ، تقييم الفهم لديهفها الطفل املتوحد عندستراتيجيات اليت يوظّ لإلالعيادي كشفالن طريق ع
مدى فعالية إعادة التربية الصوتية للخصائص ومعرفة  ،ل ا من خالل تطبيق تقنيات عالجيةميكننا التكفّ
تقنني أداة تساعدنا ب قمناكما . فهية بالفهم الشالقدرات اخلاصعلى  ومدى تأثريها ،صوتلالفيزيائية ل

يد، اإلدراك احلسي واملعرفية  القدرات احلركية،  التقلفهم وهيالخل يف عملية  القدرات اليت تتدتقييميف 
 ERICلباحث إيريك شوبالر ل )PEPR( تقييم النواحي التطورية للطفل  هي مقياسداةهذه األو

SCHOPLER رنسوا ألوش فلـة جية خاصة بإعادة التربية الصوتيوتطبيق تقنيات عال LEHUCHE 

FRANÇOISدف حتسني إدراك اخلص  هذا األخري على الفهم  الفيزيائية للصوت ومدى تأثريائص
 السلوكيات االتصالية للبعض من احلاالت ةمالحظ دفعنا إىل اختيار هذا املوضوع هووما .الشفهي

  .لنا املصابة بالتوحد واليت تكفّا
 

ف سبب ختوب الوسط اإلكلينيكي اجلزائري يف نقص الدراسات حول هذا املوضوع  إضافة إىل
، ب جهدا كبريا ووقتا طويالد يتطلّحفل املتول بالطّالتكفّكون رق إىل هذا االضطراب، حثني من التطّالبا
من خالل ممارستنا أنّنا الحظنا إال أن الالزمة رت الشروط إذا توفّ،ا هذه الفئة قادرة على حتسني مهارا 

هل  :شكالية البحث على النحو التايل إ ميكننا حتديد و صياغة،إنطالقا مما سبق و.لذلك مع كفالة مبكرة
ن على مستوى الفهم الشفهي بعد تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإعادة التربية الصوتية يوجد حتس

  على األطفال التوحديني؟
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  :الفرضيات
  :الفرضية العامة
يجية املعجمية الصرفية النحوية ن على مستوى الفهم الفوري واملتمثلة يف اإلستراتيوجد حتس

 و سلوك ني التعيريتمثلة يف سلوك املواظبة على اخلطأ وسلوك تغياملالقصصية ومستوي الفهم الكلي وو
  .التصحيح الذايت بعد تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإعادة التربية الصوتية عند األطفال التوحديني

  
  :الفرضيات اجلزئية

       املعجمية والصرفية النحوية  لفهم الفوري واملتمثلة يف اإلستراتيجيةاوى حتسن على مست يوجد -
  .  بعد تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإعادة التربية الصوتية عند األطفال التوحديني،والقصصية

 ريلفهم الكلي واملتمثل يف سلوك املواظبة على اخلطأ وسلوك تغياحتسن على مستوى  يوجد -
 ادة التربية الصوتية عند األطفال بعد تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإع وسلوك التصحيح الذايتنييالتع

  .التوحديني
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  حتديد املفاهيم
  :تعريف مصطلح الفهم

م ا إدراك املوقف أو املوضوع الفهم هو العملية اليت يت"  :بقوله 1975 صاحليعرفه أمحد زكي 
فرقة بني  من التم، والبدة، فهو لذلك يعترب نتاج عوامل النضج والتعلّإطار عالقة حمدداخلارجي وربطه يف 

  ."الفهم واإلدراك، وبني الفهم وإدراك العالقة
التذكر فهو إدراك جزء من ، وأما   فهو حتصيل موضوع خارجي وتكوين معىن عنه فأما اإلدراك

بني موضوعني جديدين ،ويعتم الفهم على قدرات الفرد  وأما إدراك العالقة ، فهو حتديد عالقة ،املاضي
  . أن األفراد خيتلفون يف قدرام فإن فهمهم للموقف الواحد قد خيتلفاوخرباته ، ولطامل

يفرق هذان الباحثان بني : CLARK et  CLARKتعريف كلمن كالرك و كالرك جند كما
ي يستقبل مبقتضاها املستمع ات التيشري إىل العملي فالفهم مبعناه الضيق .الفهم مبعناه الواسع ومعناه الضيق

وبعبارة أبسط هو . األصوات اليت ينطق ا املتكلم مث يستخدمها يف بناء تفسري ملا يعتقد أنه مقصد املتكلم
 ففي معظم . ما ينتهي عند هذا احلدا الفهم مبعناه الواسع فإنه نادرأم. بناء املعاين من خالل األصوات

عمليات عقلية إضافية أي هناك  .يستخلص املستمع ما جيب عمله من خالل اجلملة مث يقوم بهاحلاالت 
نهتفيد املستمع يف استخدام التفسري الذي سبق أن كو.  

  
  ":R. GALISSON et D.COSTE روبري غاليسون  و دانيال كوست  هفعريكما 

 خطاب لغوي يسمح للقارئ بادراك غوي عملية ذهنية عامة ناجتة عن ترمجةالفهم يف التواصل اللّ
وال املكتوبة واملسموعةمعىن الد،اتج عن عملية إدراك اخلطاب يقابل  فالفهم املكتوب أو املسموع الن

   ).36: 2005 السعيدعواشرية،(اللذين مها أصل اخلطابات اللغويةالتعبري الكتايب والشفوي 
  
  :الشفهي تعريف الفهم  

 و مبا أن اللغة تكون .لغوي بصفة عامة، و الفهم السمعي بصفة خاصةهناك عدة تعريفات للفهم ال
ما ينطبق على الفهم فإنّ) فهم مسعي (–) مسموعة(منطوقة  ، أو)فهم قرائي (–) مقروءة(ا مكتوبة إم 
  .غوي ينطبق على الفهم السمعياللّ

أللفاظ ومعاين الكلمات ق بفهم اما يتعلّ:ه فظي بأنالفهم اللّ 1983  نادية عبد السالمتهعرف ولقد
 رمز غة ورموزها حيث يرتبط كلّ ويكون هذا العامل منذ بداية تعلم الطفل ملبادئ اللّ،والعالقات بينهما

   ).36: 2005عواشرية، السعيد( لغوي مبعىن معني لدى الطفل
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الفهم هو تصور ذهين يهدف إىل إخراج املعىن املطلوب من السياق، أو من املواقف فوعليه 
راكها بصفة كلية من خالل التعرف على العالقات املكونة هلا بطريقة تدرجيية ومنظمة و بالتايل وإد

وال يتوقف األمر إىل هذا احلد بل يتعداه إىل توظيف هذه التفسريات يف . التوصل إىل تفسريات صحيحة
اخلربات  و ةل عام باختالف القدرات الفرديكما يتأثر الفهم بشك.بعض األنشطة حاضرا أو مستقبال

 ).41 - 40: 2005 ، السعيد عواشرية(الشخصية
 عدد اإلجابات ،وانطالقا من موضوع حبثنا فإن هذه العملية املعرفية اليت بصدد الدراسة تتمثل يف

 Test de la compréhensionقياس اخلاص بالفهم الشفهي املالصحيحة اليت يقدمها املفحوص يف إجراء 

orale ية احملددة يف املقياس  خالل املدة الزمن. 
  :تعريف اضطراب التوحد

  التوحد طيف من National Research Council, 2001تعريف جملس البحث الوطين األمريكي 
اإلعاقة (االضطرابات املتنوعة يف الشدة واألعراض والعمر عند اإلصابة وعالقاته باالضطرابات األخرى 

 تنوع أعراض التوحد بني األطفال وضمن الطفل حبيث جندت) العقلية ، تأخر اللغة احملدد والصرع
األعراض قد تنتقل من احلدة اىل اخلفة بنفسه مبرور الزمن فال يوجد سلوك منفرد بشكل دائم للتوحد وال 
يوجد سلوك يستثين تلقائياً الطفل من تشخيص التوحد حىت مع وجود تشاات قوية يف العيوب 

  .)31: 2004يم، الزريقات إبراه(  .االجتماعية
  :حدد  ثالث خصائص رئيسه للتوحد وهي  فقد  :Rutter( 1978( روتر أما
  .  إعاقة يف العالقات االجتماعية-
  .منو لغوي متأخر أو منحرف-
  .)33: املرجع نفسه ( سلوك طقوسي واستحواذي أو اإلصرار على التماثل -

  :لتوحدلالتعريف اإلجرائي 
 والسلوكي و حىت االجتماعي، اللغوي، التطورية لنمو الطفلهو اضطراب ميس مجيع النواحي 

 .املعرفية
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  :تعريف الصوتيات
أنه تردد آيل، أو موجة قادرة على التحرك يف عدة أوساط مادية  :  عاطفإيهابيعرفه الدكتور 

ريق مثل األجسام الصلبة،السوائل، و الغازات،وال تنتشر يف الفراغ وباستطاعة الكائن احلي حتسسه عن ط
عضو خاص يسمى األذن، من منظور علم األحياء فالصوت هو إشارة حتتوي على نغمة أو عدة نغمات 
تصدر من الكائن احلي الذي ميلك العضو الباعث للصوت، تستعمل كوسيلة اتصال بينه وبني كائن آخر 

بق، ويسمى من جنسه أو من جنس آخر، يعرب من خالهلا عما يريد قوله أو فعله بوعي و بغري وعي مس
 ـاإلحساس الذي تسببه تلك الذبذبات حباسة السمع وتقدر سرعة الصوت يف وسط هوائي عادي ب

ليت  تتعلق سرعة الصوت بعامل الصالبة وكثافة املادة ا، كم يف الساعة1026يف الثانية أو  متر 340
 هي إحدى  الصوت هو اهتزاز ميكانيكي للوسط الصوت ليس موجة بل املوجة.يتحرك فيها الصوت

  .)16 : 2003عاطف عزت ، إيهاب( ز ا الصوتاليت يربز و يتمي) مناذج االنتشار(اإلشكال 
  

ستقراء املصطلحات اليت تطلق على هذا املفهوم، جند أكثرها شيوعا يف اللغة إعند و عليه فإنه 
مدلول هاتني ، وميكن بتأمل بسيط أن نرى االختالف الواضح يف Phonology و Phonetics اإلجنليزية
للداللة على ذلك الفرع من العلم التارخيي الذي   Phonetics اللفظدي سوسريفقد استعمل «الكلمتني 

، بدراسة العلمية Phonology حيلل األحداث والتغريات والتطورات عرب السنني، يف حني حدد جمال
  .)45: 1998أمحد خمتار عمر، (امليكانيكية للنطق 

يف عكس ما استعمله دي سوسري، إذ تريد  Phonology ية فتستعمل مصطلحأما مدرسة براغ اللغو
أمحد خمتار (به ذلك الفرع من علم اللغة الذي يعاجل الظواهر الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية

 .) 44: 1998عمر،
  

للداللة : صوت:  وهي كلمة من قسمني،هي الصوتيات Phonetics أدق ترمجة ملصطلح :لعلو
علم الصوت، أو علم األصوات، : املعىن بذلك للداللة على العلم، فيكون: ات: ة املدروسة وعلى املاد

  .)2004عبد الرمحان احلاج صاحل ، ( رياضيات لسانيات،: قياسا على كلمات كثرية منها
  
  

 . هو علم يدرس األصوات ويهتم بكيفية إصدارها وكيفية استعماهلا: التعريف اإلجرائي
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  :متهيد
 من متعددة موضوعات يف اجلمل آالف  إىليستمعون أو يقرؤون خاصة، واملتعلمون عامة اسالن إن

 اليت القرارات من سلسلة اختاد عليهم ينبغي ذلك هلم يتسىن ولكي .فهمها وحياولون خمتلفة، مصادر
 ذلك من بالرغم و ، تلقوه ما فهم يف صعوبة الجيدون وقد .دقيقة اوأحكام مفصلة معرفة بدورها تتطلب
 الثالث الفصل هذا يف سنقدم .الفهم لوظيفة املعقدة الطبيعة عن لنا تكشف أخطاء يف يقعون ما فكثريا
  . ) 12: 2005 ، عواشرية السعيد(الوظيفة هذه عن املهمة املعلومات بعض

  :الفهم التركييب. 1
تخـذها بنية اجلمل و األلفـاظ اليت ت علـم دراسـة نظام الكلمات و إن علم التركيب هو

أما الفهم . يبحث يف أنواع اجلمل العبارة يف اللغة، و دراسة العالقات املوجودة بني الوحدات اللسانية و
 . مثال اجلملة .فهم النظـام اخلاص بالكلمات داخل اجلمل لـتحقيق الفهـم العام للجملة التركييب فهو

لذا يستوجب معرفـة تركيبات " ئع رأيت تفـاح البا "ختتلف فـي معناها عن" رأيت بائع التفاح "
 فالطفـل يعتمـد على ترتيب الكلمـات والعالمات الصرفية يف .اجلمـل من فعل و فاعل ومفعول به

  )563: 1984مرسي، (.فهم العالقات املوجـودة بني عناصر اجلمل
  :الفهم الداليل. 2

 .التعـابري اللغوية اجلـمل و ويهتم علم الداللة بدراسة املعاين و الدالالت املتـرابطة باملفردات 
فهم العملية العقلية اليت يستخدمها املستمع فـي متييـز األصوات املسموعـة  فهو يسعى إىل حتديـد و

كما يهتـم بدراسة الشروط الواجب توفرها يف الرمز اللغوي لكي  .وعمليات ترميزها وتفسريها
يسمى بالفهم الداليل  م املعىن أو حتقيـق ما فهيف عملية أما .ايكـون قادرا على إعطاء معىن معين

 يشملو . يتطلب معاجلة معاين املفردات و اجلمل املتضمنة يف النصـوص اللغوية و معانيها املرتبطة ا
هذا املعجم العقلي على التشفيـرة الصوتية للكلمات و بـنائها املورفيمي و الفئة التركيبية و املعاين 

 ،الزغلول الزغلول،( املعجمية من خالل عمليات التمثيل الصويت للمفرداتحبيث يتم إحراز املعاين 
2003: (232 

  :اجلانب التشرحيي لوظيفة الفهم. 3
إن الدراسات احلديثة تبني بوضوح الفرق املوجود بني نصف الكرة املخية اليمىن و بني نصف             

اليسرى هي املسؤولة عن وظيفة الفهم و إنتاج  فقد كشفت أن نصف الكرة املخية .الكرة املخية اليسرى
 وباإلضافة إىل هذه الوظائف فهي تتناول اإليقاع و التنظيم ، فهي تم مبعاجلة وحتليل املعلومات.اللغة
 2005 (11 : .وباحة فرنيكي املتواجدة يف الفص الصدغي هي املسؤولة عن فهم اللغة. الزماين

(HOMMET,  
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مات املسموعة يقع بالقرب من منطقة السمع أما مركز الكالم فيقع بالقرب من إن مركز الكل            
منطقة احلركة و بني هاتني املنطقتني يوجد أعصاب موصولة تربطهما، و ألن اللغة املنطوقة تتطلب عادة 
ىن استخدام املنطقتني و تعاوما، فإذا أصاب مركز الكالم املسموع تلف فإن اإلنسان ال يستطيع فهم مع

ن ه يسمع األصوات مجيعا، و إذا ما أصاب تلف مركز التكلم فال يتمكّالكلمات املسموعة و لو أن
 ) .213 -105: 2004،  سحاب العواملة  (كالم و لو أنه يفهم معىن ما يسمعاملريض ال

  :مراحل منو اللغة الشفهية لدى الطفل السوي.4
اشد و هي األداة املثلى اليت يتم بواسطتها والرإن اللغة بطبيعة احلال هي صلة الوصل بني الطفل 

 من  وليست هبة يضيفها اإلنسان إىل ما ميلكه، فال بد،إال أا ال تكتسب بصورة تلقائية. االحتكاكهذا 
م على النطق و التعلّالتدرب.  

تصويت ي يطلقها الطفل لدى الوالدة هي أول بادرة من بوادر قدرته على الرخة األوىل الت الصإنّ
غة، إذ سرعان ما يكتشف الطفل أنه يستطيع الصراخ و أن يعرب عن و هي نقطة البداية يف نشوء اللّ

خمتلف رغباته و حاجاته، فيمكن من خالله أن يعرب عن اإلحساس باجلوع أو األمل، أو االنزعاج من 
مث ينتقل الطفل من الصراخ إىل مرحلة املناغاة و اليت متت. ية غري مرحيةوضعشهور إىل ةد أحيانا من ست 
 و بفعل اهتمام احمليط بأصواته يبدأ الطفل يف . عشر شهرا، يهمهم الطفل بأصوات مثل  دا دا  أو باباإثين

 بتكرار جمموعة أصوات فلفيقوم الطّ. ضم األصوات اليت يصدرها الراشدون إىل نظامه اخلاص يف النطق
معي مبثابة تدعيم ئد السرددات و يكون العاتماعه هلذه التفل يستمتع من اس الطّ و يبدو أنّ.بشكل ثابت
  .)130 -129: حنفي  عيسىبن( إلصدارها
 والذي يتحقق عن ؛طق تأيت مرحلة املعاين وبداية تثبيت املعاين على األلفاظفل النتعلم الطّبو
طريق التبا" فعندما ينطق الطفل حرف .علمقليد والت"جند أن األم  تشجعه، فيكر وت فتنطق هي ر الص

، وتأخذ "بابا"فظ مبدلوله أو معناه، فإذا رأى الطفل أباه ينطق لفظ ل وتشري إىل أبيه فريبط ال"بابا "كلمة 
عندما يبلغ السنة الثانية .  وهكذا يتم ميالد الكلمة.رحة الكبار عند نطق الطفل للكلمةالكلمة تدعيما بف

وقد تكون هذه الكلمات ذات ،اللة على ما يريد التعبري عنهتقريبا يبدأ يف استعمال كلمة واحدة للد 
نة الثانية تقريبا يأخذ الطفل يف توظيف األمساء بكثرة، بينما  وبعد منتصف الس.مقطع واحد أو أكثر

ابع والعشرين من هر السوهذا إىل غاية الش. يعوذه استعمال األفعال واحلروف كحروف اجلر والضمائر
ر طق حبيث جنده يغيز لغة الطفل يف هذه املرحلة ببعض اخلصائص من طريقة النيتتم. فلحياة الطّ

 يصلح من نطقه شيئا فشيئا ه يظلّ أن إالّ،األصوات فيحذف ويستبدل وحيرف مواضعها يف الكلمة
73 -72:  2006حممد سالمة شاش، ( من جتاربه، حىت تستقيم له اللغةكرار ومستفيدا مستعينا بالت(.  
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انية بتطوير اجلمل القصرية والبسيطة التركيب، حيث يربطون نة الثّدأ األطفال مع اية السيبو

غة أو حروف  ولكن دون مراعاة لقواعد اللّ.كلمتني أو ثالث كلمات أساسية لتكون مجلة ذات معىن
  ،"ةطارت طيار": هها البعض بلغة الربقيات مثالف الزمان واملكان أو كما شبواجلر والوصل وظر

 ومع بساطة اجلمل .و اجلمل يف هذه املرحلة بالبطء الشديد، مث ما يلبث أن يزداد بسرعة عاليةويتميز منّ
عدنان  العتوم(فل تركيب مجل جديدة ليصف عمال مايف هذه املرحلة إال أا إبداعية ويستطيع الطّ

  ). 279: 2000 ،يوسف
  

فظي فيما بني السنة األوىل والثانية يبدأ بطيئا مث ول اللّ احملصأنّعلى  SMITHتدل أحباث مسيث و          
ن ا جيري حوله فتتضمها تعرب عمفل خالل هذه املرحلة أن مسات كلمات الطّو أهم. يزداد بنسبة كبرية

و يغلب أن تكون هذه الكلمات . الكلمات األوىل أشياء مألوفة له يف حميطه اليومي، وأشخاص مألوفني
فل يف بداية هذه املرحلة ينتبه إىل الكلمات املنطوقة مث يلتفت إىل مصدر الصوت  الطّ كما أنّ.أمساء

كأن يربط بني صوت فتح الباب :ويقوم بعملية ربط بني أشياء أو إشارات معينة وبني مساع الصوت 
باحثة و ترى ال. ودخول الشخص، و تدرجييا يصل الطفل إىل عملية الفهم اليت تبدأ بالتعميم مث التمييز

مييز يستغرق ثالثة أشهر على األقل قبل أن يبدأ استعمال  مرحلة الفهم والت إىل وصول الطفلمكارثي أنّ
فالطفل قبل أن يتلفظ لفظة واحدة يكون قد مجع ثروة ال يستهان ا من األلفاظ . كالم له داللة

  .) 86: 2006حممد سالمة شاش، ( والعبارات يفهمها ولكن ال يستطيع التلفظ ا
      
 NELSON 1973كر جتربة نلسون  عن كيفية اكتساب الطفل ملعاين لغته، خنص بالذّناولقد حبث          

فل شيئا  جديدا من ز الطّ ففي البداية ميي؛فل للمعاين يسري عرب مراحل اكتساب الطّحيث توصلت أنّ
وظيفية ذات داللة، شخص يلعب  ولتكن كرة مثال، مث مييز بعد ذلك بعض العالقات ال؛جمموعة أشياء
ستخدم فيها بعدها يالحظ الطفل حاالت أخرى ت.  هذا هو اإلدراك األويل لوظيفة الكرة.بالكرة مثال

ا سواها من أشياء، و توضع ز ا الكرة عمفينتقي اخلصائص الثابتة اليت تتمي..) تتدحرج، ترتد( الكرة 
لنهاية يعطي الطفل امسا هلذا الشيء، و هنا تصبح العالقة يف ا. اليل للشيءهذه اخلصائص يف املركز الد

يسمى هذا النموذج يف . تالزمية بني الدال و املدلول الذي يقترن به و يظل مصاحبا إياه قي إطراد دائم
  .)115: 2000، أمحد  حساين (ساب املعاين عند الطفلنظر نلسون بالنموذج املركزي الوظيفي يف اكت
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يتحسن نطق الطفل وتزداد عدد مفرداته بعد النصف الثاين من السنة الثانية وحيقق فيما كما            
بني مثانية عشر وأربعة وعشرين شهرا، قفزة يف حجم الذخرية اللغوية بوصفها مفتاحا أوليا وبداية 

ند أواخر استخدام اجلمل القصرية، وأول ما يتعلمه من املفردات األمساء مث الضمائر ويستعمل األفعال ع
و حىت السنة الثالثة تزداد مفردات الطفل .  أكثر من اجلمل الفعليةاالمسيةويستعمل اجلمل . السنة الثانية
 وتكون لديه القدرة على ربط الكلمات للتعبري عن فكرة معينة وتصل عدد الكلمات يف  بشكل كبري

.  التركيب اللفظيما سيساعده علىهذا نغمس الطفل يف التجريب اللغوي، و وي.اجلملة إىل أربع تقريبا
 :2006حممد سالمة شاش،( عند سن ثالثني شهرا %93يزداد إىل وترى مكارثي أن الكالم املفهوم املعىن 

80 -87(.  
      
سن ال العربية أن الطفل العريب يبدأ باكتساب أغلب الصيغ الصرفية يف الدراساتبعض دلت              

 أما اكتساب صيغ اجلمع فيبدأ مبمارستها .رفية و إنتاجها يتحسن بتقدم العمر أن فهم الصيغ الصالرابعة،
  .) 215: 2004، موفق  احلمداين(يف سن الرابعة و يبدأ يف التثنية يف سن السادسة من العمر

 و حىت سنبسرعة  و بشكل أفضلوتنمو اللغة حوية  ما قبل املدرسة يبدأ الطفل باستخدام األساليب الن 
كلمة،  2589 و تزداد مفرداته بشكل كبري حىت تصل يف حدود اإلثىن  و سبعني شهرا إىل كبرية،

ويظهر منو سريع يف . غة الشفهية بشكل سريع و مدهش خالل فترة ما قبل املدرسةمو اللّويالحظ ن
غوي تبعا للقواعدة عديدة كطول اجلملة و التركيب اللّجوانب لغوييونكالنطق، فقد وجد   وحوية  الن 

YONEK  3 - 2 شهرا كان 30أن معدل طول اجلملة يف عمر 54 - 36 (  كلمة يزداد يف سن  (
ا فهم معين الكلمات يبدأ أم.  كلمة6.3شهرا يصل إىل )  66 – 54(  كلمة و يف سن 5.6شهرا ليصبح 

يفة و غري دقيقة، ة طويلة ضع مد درجة فهمه تظلّلدى الطفل يف املرحلة السابقة ملرحلة التقليد إال أنّ
  وهذا ما .ل على عدم دقته يف فهم مدلوالافهو يستخدم بعض الكلمات استخداما واسعا و هذا يد

ه و مع بلوغ الطفل سن الست سنوات يكتمل منو. جيعله يعرب ا عن أمور ال صلة هلا مبعناها األصلي
عبري عن غوية، والقدرة على التراكيب اللّ التغوي و يف منوضح يف ثراء حمصوله اللّردة تتغوي بصورة مطّلّال

 حيث يكون قادرا على تكوين مجل من مخس إىل ست كلمات، وعلى صالاالت بامتالك مهارات هأفكار
مع توظيف الضمائر ) مفعول به+ فاعل + فعل(والفعلية ) خرب-مبتدأ (االمسيةبة استعمال اجلمل املركّ

) ، التعجب، املبين للمجهول   املبين للمعلوماالستفهام الشرط، النداء،(املختلفة وخمتلف األساليب 
  ).90 – 81: 2006حممد سالمة شاش،(  بني املترادفات واكتشاف األضدادبكفاءة، والتمييز
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 البحث الذي  بالذكروخنص  موضوع  فهم اللغة التركييب و الداليل  اىل أنّاإلشارةكما جتدر          
 مبعرفة الوقت الذي يستغرقه أطفال الثالثة و الرابعة يف حتديد D. A. SLOBIN1973اهتم فيه صلوبن 

وحسب النتائج ) ، املنفيةاالستفهاميةمبنية للمعلوم، اهول، (الصورة التمثيلية لألحداث اليت تصفها مجل 
 األولوية يف إنّفإن النمو العقلي أصبح يشكل يف نظره القاعدة الرئيسية لالكتساب اللغوي، و بالتايل ف

و . يبفهم نظام اكتساب بعض املميزات اللسانية جيب أن متنح إىل تعقيدها املعريف عوض تعقيدها التركي
 املعارف الكامنة وراء لت إىل أنّ توصBOWERMAN1975رمان يف دراسة أخرى للباحثة بوي

د املفاهيم اهيم الداللية تتولّ داللية و انطالقا من هذه املفةملفوظات الطفل، هي بالدرجة األوىل معرف
ة  الطفل عند اي، أنH. SAINCLAIR 1970ّكما تشري نتائج أخرى للباحثة سنكلري . التركيبية

بني الفاعل العامل الداخلي، فال مييز خارجي وع أي حدود بني العامل املرحلة احلسية احلركية، ال يض
 وعندها فقط تظهر ،ن مستقبال من التمييز بينهمريف سيتمكّه املعه و بفعل منو أن إالّ.والفعل و املفعول به

دة يف سانية بناء على اإلستراتيجيات املولّن من إنشاء أنساق القواعد اللّسانية لديه، و أنه يتمكّ اللّالبين
 .)107 – 105 :1993، الغايل  شاوأحر( جتارب املعرفة العامة

  .فل ى الط لداالستقباليةمراحل منو اللغة ) 1(جدول رقم 

 مراحل النمو )الفهم( اللغة االستقبالية
 يهدأ عند مساعه صوتا مألوفا •
 يبتسم استجابة للصوت املألوف •
 جيفل استجابة للصوت العايل •
• ثينظر مباشرة إىل وجه املتحد 
 ع مساع أصوات مألوفةيتوقّ •
 إرضاعه م ملدة قصرية أثناء إطعامه أوينظر إىل عيين املتكلّ •

 

 3منذ الوالدة حىت : املرحلة األوىل
 أشهر

 يظهر خوفا من األصوات الغاضبة •
 يبتسم ويضحك لسماعه الكالم املفرح •
 حيرك رأسه باجتاه األصوات •
 يستجيب عند مناداته بامسه •
 يتوقف عن البكاء عند التحدث معه •

 أشهر 6 – 3 الثانية من املرحلة
 

   ينظر إىل بعض األشياء املألوفة عن تسميتها •
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 .داته بامسه يستجيب عند منا •
 ينتبه نوعا ما إىل املوسيقى ويتفاعل معها ملدة قصرية •
 وذلك بنقل اآلخرين، يتابع احملادثات بني وكائنهيبدو  •

 نظرة على كل متحدث
 )ال ، بس( يتوقف للحظات  استجابة للنهى  •
 .ينظر إىل الصورة اليت يتحدث عنها شخص ما •

  
  

 أشهر 9حىت  6   من:املرحلة الثالثة 

 )أعطين، افتح فمك ( بعض األوامر يفهم  •
 )حار ، أح ( يفهم الكلمات البسيطة مثل  •
 )أين الكرة (يستجيب ألسئلة بسيطة  •
 يستجيب للموسيقى حبركات جسدية •
 تلفت انتباهه األصوات وأن كان ميارس نشاطات أخرى •

 أشهر 12 - 9 من: املرحلة الرابعة

 يعرف أعضاء اجلسد ويشري إليها •
 ياء املعتادةيعرف أمساء األش •
 يشري إىل شيئني أو أكثر من جمموعة أشياء مألوفة أمامه •
• غمات وأغاين األطفاليستمتع باالستماع للن 
يبدأ بالقدرة على متييز بعض صور األشياء املألوفة ويشري  •

 .ذلكإليها إذا طلب منه 

  
  

حىت  12 من:املرحلة اخلامسة
 شهرا18

 يدرك أعضاء اجلسم وقطع املالبس •
 )بنعم أو ال ( ئلة بسيطة اإلجابة يفهم أس •
• هو، (، )أنا، أنت (اللة بني الضمائر املنفصلة يفهم فرق الد

 )هي 
 يفهم أمرين أو ثالثة معا وينفذها متتابعة •
 .يبدو كأنه حياول فهم مضمون الكالم الذي يصغي إليه •
 .يدرك العديد من األشياء والصور املألوفة  •
 )يف على (املكان يفهم معىن الكلمات اليت تدل على  •

  
  

 شهر 24 حىت18 :املرحلة السادسة
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• ورةيفهم األفعال والنشاطات والقصص املص 
• ركبته(قيقة يف اجلسم يعرف األعضاء الد(.. 
 يعرف وظائف األدوات املرتلية •
 )كبري ، صغري ( يدرك مفهوم احلجم  •
 )يف، على، حتت (  أو املكان زييدرك مفهوم احل •
وقت األكل، (وتنظيم النشاطات اليومية يدرك تسلسل  •

 )غسل اليدين، وقت النوم 
 )الولد، البنت ( مييز بني اجلنس  •

   
  
  
  

 36 حىت 24من :املرحلة السابعة 
 شهر

 ...)خشن، ناعم، قاس( يفهم بعض الصفات  •
 ) خلف ‘أمام ( يفهم العالقات املكانية  •
عندما ... ماذا تفعل عندما، يرد( يفهم صبغ األسئلة  •

 ...)جنوع
• نان فعلني خمتلفنيينفذ أمرين يتضم. 

  
  

شهر 48حىت  36من  :املرحلة الثامنة

 .ينفذ ثالثة أوامر خمتلفة بالتسلسل  •
 .يعني لونني أو ثالثة ألوان أساسية بصفة دائمة •
. .عال صوت خفيف، ثقيل،( يدرك معىن املفاهيم مثل  •

 )ليل، ار 
 ) قاع قمة، حتت، فوق،(يدرك معىن مفاهيم االجتاه  •

يفهم عدد من صيغ األسئلة اليت تستعمل فيها أدوات 
 )أين؟ مىت؟ كيف ؟(استفهامية خمتلفة 

  
  

 60حىت  48  من:التاسعةاملرحلة 
 أشهر

 

 يعني •
  كل األلوان األساسية •
 )متشاة وخمتلفة ( يدرك مفهوم  •
 )أول ، وسط ، أخري ( يدرك مفهوم  •
 )ميني ، يسار ( يدرك مفهوم  •
قبل، بعد، أمس، (وم املفردات املرتبة بالوقت يدرك مفه •

 )غدا 
 )؟....ماذا سيحدث لو( يفهم صيغة السؤال املشروط  •

 شهر 60 أكثر:املرحلة العاشرة 

  )87-83: 2004عبد اهللا احلاج هدى العشاوي عبد اهللا،  (
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  :مستويات الفهم الشفهي.5
فس املعريف وجود ارتباط بني سعة القاموس ة دراسات يف علم النأثبتت عد :الكلماتمستوى معاين 1-5

 ولكي يتم الفهم الشفهي للكلمات مبهارة هناك جمموعة من .اللغوي للفرد،ومستوى الفهم الشفهي
 والعنصر الذي البد أن نذكره هو أنه ليس للكلمة الواحدة .املبادئ اليت البد من أخذها بعينا العتبار
 فمعىن الكلمة حيدد من خالل السياق املستعمل .ثر من معىنمعىن واحد ،بل إن معظم الكلمات هلا أك

 ففي ما خيص الطفل فإن لديه قدرا كبريا من املعاين وال .فيه كما يرتبط املعىن باخلربات السابقة للمتعلم
 .بد أن يرجع للسياق لكي يفهم املعىن

املعىن التام للجملة   فهمتم حيث ي؛احتمل اجلملة معاين الكلمات اليت تكو :مستوى معاين اجلمل5-2 
انطالقا من ترتيب الكلمات والسمات النحوية للكلمات يف اجلملة وصيغ الزحوي ويف أفعال من الن

 .الروابط الضمائر و اجلملة و
ن فقرة حيث تكون نة فكرة واحدة تكو تتتابع سلسلة من اجلمل متضم:مستوى معىن الفقرة 5-3  

  .)144 -143 : 2008،حممد  مريود( ضهابعمرتبطة ب اجلمل منظمة و
  :درجات الفهم.6

ص فيما يلييوضح مادي حلسن أن للفهم درجات تتلخ:  
فظي على شيء م على شرح إرسالية ما أو قدرته على التعبري اللّو يظهر يف قدرة املتعلّ:  التحويل1.6

  إنه حتويل لغة إىل لغة أخرى . مةمعني، كأن يكون املتعلم قادرا مثال على حتويل رسم بياين إىل لغة مفهو
أو التة و التعبري عن املضمون دون تأويل أو حتريف واصل مع األمانة و الدقّعبري عنه بشكل من أشكال الت

  .للمعىن األصلي
 كعملية ،ن التلميذ من عملية التحويل، فهيو هي درجة ثانية من الفهم، إذ تأيت بعد متكّ: التأويل 2.6
فالتأويل هنا معناه إدراك للعالقة املوجودة بني .مستوى الشرح أو املعىن احلريف لإلرسالية تتجاوز ،عقلية

 خمتلف  نتائج و تقدميها على شكل. منها من أفكارهعناصر اإلرسالية و استخالص ما ميكن استخالص
 فهم حمتواها ، مث أوال حبصول املعرفة إالّ و هذه العملية ال ميكن أن تتم.أومن خالل وجهة نظر جديدة

  . بدورها آنذاك ميكن لعملية التأويل أن تتم؛قدرة التعبري عنها بشكل أو بآخرو
    .التأويل من  درجة راقية من الفهم، و يتطلب الوصول إليها متكن التلميذ من التحويل و: التعميم3.6

تعماله على مظاهر أو جماالت ميم اإلنتقال مبفهوم أو نظرية من استعماله األصلي إىل توسيع اسو يعين التع
144 -143 : 2008حممد ، مريود(  لميذ حلدود التعميمأخرى معروفة مع إدراك الت(.  
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  :عمليات الفهم الشفهي-7
تنطوي دراسة الكالم وأصواته على مشكالت عديدة، ولعل املشكلة األساسية يف إدراك الكالم هي 

 حتديد هذه اجلملة فكيف يتم) الدببة نائمة(مل، فإذا قلنا مجلة مثل كيفية حتديد األصوات اليت ترد يف اجل
  من خالل أصواا؟

ق مياثل اجلملة املطبوعة حبروف بينها مسافات أو فراغات سنجد أن سنتخيل أن تيار الكالم املتدفّ
        ية والفراغات تالوصالت الكالمية أو الوحدات املقابلة للحروف ستكون على شكل مقاطع صو

 وبناء على ذلك تؤخذ املقاطع الصوتية وحتدد من خالهلا .أو املسافات يقابلها صمت أو سكون
   :خصائصها السمعية الفريدة
سنجد يف اية كل كلمة من كلمات اجلملة فترة  هكذا حىت اية اجلملة، و أوال املقطع يليه املقطع و

ون من السهل علينا حتديد املقاطع الصوتية،  وذه الطريقة يك،صمت أطول من الفترات السابقة
 تيار األصوات ال مياثل أو يطابق احلروف املطبوعة، مما جند أنّلسوء احلظ و ولكن .والكلمات واجلمل

 فالكالم املنطوق متصل وليس مقسما إىل أجزاء معزولة متاما كما أن ،جيعل هذا النموذج صعب التحقيق
 كاتب وراتب نيالكلمتجند . ة واحدة بواحد يف وصالت تيار الكالماملقاطع الصوتية ال تقف يف عالق

لفان يف الوصلة الصوتية اليت يتم ا نطق الكلمتني اليت تواجه تختتلفان يف املقطع األول وبالتايل ستخ
ن املستمع يف أحيان كثرية من إدراكها أو حتديدها إدراك الكالم أن املقاطع الصوتية تنطق بسرعة ال متكّ

ح مث ل مث م، ألم : مثل: ال يدركوا مقطعا مقطعا" حلم" فالناس عند إدراكهم لكلمة .حد واحداوا
كلمة حلم، وملح مع أن الكلمات، نأخذ مثال  . لذا فهي ختتلف يف إدراكها،يراعون أيضا الترتيب

ئف نطق  واضحة أو كان هلا طرااحدود مقاطع الصوتيةلواجلمل من تيار الكالم حىت ولو مل يكن ل
البشر يدركون الكالم بوضوح، وإن فمتعددة، وكانت تطابق أجزاء تيار الكالم بشكل غري مباشر، 

 التقاط الكالم الصحيح من بني عدد من  من وميكنهم أيضا.رج بشكل غري متقن أو غري مشكلّخ
  .)38 : 2007-2008نبيل زيري،(األصوات الكالمية املتنافسة 

م مث فحص اخلصائص الفيزيائية لإلشارات أو التيارات الصوتية ويف إطار دراسة إدراك الكال
 إدراكها، العوامل اليت تؤثر يف هذا اإلدراك وقد أتاحت أساليب حتليل الكالم من ميكانيزماتووحدات 

 بالتغريات الفونيماتاملقاطع  الصوائت الصوامت و ربط التغريات يف وحدات الكالم مثل احلركات أو
وذلك بعد ضبط مجيع املتغريات اليت من شأا التأثري يف حتديد عملية (إلشارات الصوتية يف تكرار وشدة ا

 Spec to graphic) أو الرسم الوظيفي للصوت(كما أدى التحليل عن طريق الرسم الصويت ) الكالم

analpsis رتفعةمناطق الشدة امل( إلشارات الكالم إىل اشتقاق مفاهيم مثل العنصر البفيزيقي أو املادي (
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والتكرار األساسي لصوت املتكلم واألصوات املنطوقة وغري املنطوقة أو املهموسة واملهجورة، وانتقال 
 وقد ساعدت .)التغريات السريعة يف تكرار العناصر املادية ووقت خروج الصوت(العناصر الفيزيقية 

وتية ي الفئات أو املقاطع الصالنتائج املنبثقة من دراسات إدراك األطفال إىل إشارات الكالم اليت تل
) اإلدراك الفئوي للكالم( ظهور نظرية ىمن بني الفئات الصوتية املختلفة علوالتحديد الدقيق للفونيمات 

 واخلاصية ،وجوهر هذه النظرية أن الكالم يدرك عن طريق حتليل اإلشارة السمعية إىل فئات صوتية 
 ومن الناحية السمعية فإن املقاطع .ملقاطع مت يف فئاتها ملعظم اتاألساسية هلذه النظرية هي أن تسمي

 وبناء على .الكالمية ميكن أن تتغري بشكل غري حمدود يف خصائصها مع فرصة التداخل بني مقطع وآخر
 اللغة اإلجنليزية ، وكمثال على ذلك.ذلك يتم عزل هذه املقاطع إىل فئات معزولة وخالل املرحلة الصوتية

لك احلرفان قد خيتلفان يف فترة خروج الصوت، والفترة الفاصلة بني حترك ، كذ)P.B(نطق احلرف 
أما ) صفر تقريبا(جزء صغري من الثانية ) B(الشفاه وحدوث الصوت، وقد تبني أن زمن حدوث احلرف 

نفس ) (منفردين( هذا مع العلم أن احلرفني نطقا حبرص ومعزولني . الثانيةيف 60فقد كان ) P(يف احلرف 
 وبالتايل تأثري ذلك -وتوجد ظواهر مماثلة يف اللغة العربية مثل التمييز يف النطق) 39:السابقاملرجع 
 .)كالتاء والطاء مثال( بني احلروف الفمية واحلروف األنفية وبني املفخمة ونظائرها املرفقة -باإلدراك

ة باملالمح  أن املبنيات امللحية أي اخلاص EIMAS and CORBERT )1973( ووجد أمياس وكوربت
الصوتية وغري الصوتية اليت أقف خلف إدراك يف شكل فئات متاثل املبنيات امللمحية لإلدراك البصري وقد 

نوه دراسات اهتمت باستعداد الطفل للتمييز بني أصغر وحدات ممكنة من الكالم وومعا" إمياس"أجرى 
دف من هذه الدراسة هو قياس وذلك يف الفترة العمرية من شهر إىل شهرين، وكان اهل) الفونيمات(

درجة االستعداد ملعاجلة وفهم األصوات الصادرة أثناء الكالم عند األطفال حديثي الوالدة الذين ال تزال 
 ويتبني من خالل هذه التجارب أن األطفال الرضع يف .دة ومل يتعلموا النطق بعدخربام اإلدراكية حمدو
 الوحدات األولية الصادرة أثناء الكالم واملتقارب منها  التمييز بني بعضوميكنهم ،سن شهر وشهرين

 أن األطفال يف هذه السن املبكرة  احلاالت تثبت وأكثر.)P.B(واملتميزة، مثل التمييز بني الناطق باحلرفني 
ميكنهم التمييز بني بعض الوحدات األولية ألصوات الكالم اليت مييزها الراشدون كذلك كشف التحليل 

 نشطة، تفاعل اإلدراك مع التحليل التركييب والداليل، وتقود إىل  التوقعات على شكل الصويت عملية
 كما أن دراسة التراكيب والداللة تؤثر يف املعاجلة الصوتية .به الذي تـتألف منه أصوات الكالماملن

صوت وبالتايل فمن املالمح الصوتية تزيد من طول الصوامت والصوائت، مما يؤدي إىل تغريات يف ال
الكالمي الواضح إذا أن األصوات اللغوية ال ينظر إليها على أا وحدات مستقلة أو منعزلة عن سياقاا، 
بل يهتم ا على اعتبار وحدات يف وحدات يف النظام الصويت الذي خيضع له لغة معينة، وهذه الوحدات 
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أو كلمات أو مجل، لذلك الصوتية جتتمع بعضها إىل بعض فتؤلف سلسلة كالمية وتتكون من مقاطع 
فإن الصوت يتغري ويتنوع على حسب موقعه يف الكلمة، وحسب ما جياوره أصوات جمهورة أو مهموسة 

 هلا وإذا عدنا إىل املقاطع الصوتية اليت سبق أن أشرنا إليها واملالمح املميزة. ة أو مرققة أو صامتةممفخ
ا هي تنشأ عن انضمامه إىل األصوات األخرى نجد أن الصفة املقطعية ليست صفة ذاتية للصوت وإمنف

ولذلك ختتلف أمناط تراكيب املقاطع واملواقع اليت تشغلها يف الكلمات اختالف اللغات واللهجات، ومييز 
 )Braun ,1992 :37 (:املقطع الصويت يف اللغة العربية بعدد من اخلصائص منها

  ).حركة+صامت(املقطع العريب ال يقل تركيبه عن صوتني 
 . اللغة العربية عادة إىل املقاطع املغلقة، أي تلك اليت تنتهي بصوت صامتمتيل
بالتوايل فيها لمقطع العريب أن يبدأ بصوت صامت مث تتلوه حركة فالكلمة العربية ال يسمح البد ل

 . ومما ال شك فيه أن هذه احملددات هلا دور هام يف دراسة الكالم،أكثر من صوتني صامتني
هو مصطلح صويت يعين   و، األخرى اليت ال ينبغي إغفاهلا يف هذا املوضوع، النربومن املالمح

الضغط على صوت أو مقطع معني يف نطق الكلمة فيتميز هذا الصوت بالعلو واالرتفاع أي أنه يكون 
فاجلملة فاز حممد يف  (. ووظيفة النرب يف اللغة. يف السمع من سائر األصوات ااورة هلااواضح
انات لو كان النرب على فاز، لكان املعىن الشك يف الفوز، وإذا كان على حممد يكون املعىن الشك االمتح

 وهو تتابع النغمات املوسيقية أو اإليقاعات يف صوت ،وامللمح الثاين هو التنغيم) يف أن حممد هو الفائز
الصوت فذبذب الوترين كالم معني، أو تنوع األصوات بني االرتفاع واالخنفاض أثناء الكالم نتيجة ت

سيسن يتولد من ذلك نغمة موسيقية ويؤدي التنغيم يف اللغة العربية وظيفة حنوية يستعمل التفريق بني 
 ، والنقطة األخرية اليت نود اإلشارة إليها يف هذا اجلزء هي إدراك املتصل.املعاين املختلفة للجملة الواحدة

ث يف شكل حمادثات ويكون له معىن وجوهر ويستمع الناس فاملعروف أن الكالم يف األحوال العادية حيد
إىل الرسالة ال إىل األصوات، وهو أمر خيتلف عن املواقف اليت يكون املطلوب فيه حتديد املقاطع املفردة 

هل النظريات اليت تعاملت مع األصوات : سؤال اآلنالاملعزولة، وذلك بالنسبة للصوت ال للمعىن، 
  املتصل؟املعزولة تكفي للكالم 

 أحد ؟قة بني هذين النوعني من اإلدراكسؤال التايل منطقيا، وما العالالواإلجابة بالنفي و
االحتماالت هو أن إدراك كالم املتصل يستخدم كل العمليات املستخدمة يف إدراك األصوات املعزولة 

  .ن اختالفا جوهريااف أن هذين النوعني من اإلدراك خمتل، واالحتمال الثاين.ويزيد عليها عمليات أخرى
وبالنسبة للفرض القائل أن إدراك الكالم متماثل مع إدراك األصوات املعزولة، فقد خضع للفحص من 

 طلبوا فيها من بعض املبحوثني حتديد كلمات يف ظل الذينوزمالئه ) Miller(خالل دراسات ميللر 
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بحوثني يف مجل تتألف من مخس  وكانت الكلمات تقدم لبعض امل،كميات متباينة من الضوضاء اخلفيفة
ة عندما مسعت يف مجل يف كل درجات  حتديدها بدقّ كلمات متّن أنّ وتبي.كلمات وللبعض اآلخر معزولة

الضوضاء واخنفضت درجات التحديد عندما تساوت شدة الضوضاء مع شدة الكالم وقد أرجع ميللر 
مات الواردة يف مجل حيث تساعد احملددات  بالكلؤلتنباه هذا االخنفاض إىل ارتفاع القابلية ؤوزمال

  .)40: 1981بن دانية أمحد ،(التركيبية والداللية يف حتديد مواضع حدوث الكلمات
قة هو أن إدراك الكالم املتصل واألصوات املعزولة رغم أن املسألة تدعو للجدل إال أن األقرب للد

بساطة والتعقيد وعلى أي حال فهناك ينطويان على عمليات مشتركة، وخيتلفان على أساس مستوى ال
  :عدد من االعتبارات اليت ينبغي االنتباه إليها وهي

 _كسالسل من املقاطع املعزولة-أساس-صل ال يدرك أن الكالم املت . 
  .يشمل على عمليات الصياغة والتوظيف) املستمر( إدراك الكالم املتصل أنّ_ 
  .وعي أن تتم دون أن املراحل املبكرة يف إدراك الكالم ميكن-ج
ا عن تأثري السياق يف املهارات الصوتية فما يهمنا هنا هو املستوى الفونيمي لإلدراك، فقد افترض وأم

بعض الباحثني أن هلذا املستوى وجودا سيكولوجيا على أساس التجارب اليت تناولت الفونيمات معزولة 
أن التحليل إىل مقاطع فونيمية ليس ضروريا  وميكن أن ننبه أن تشومسكي يف قوله .ديف سياق صويت حمد

 فليس هناك ما يدعو لاللتفات إىل اهلاديات .فليس يف املواقف اليت تشمل هاديات تركيبية وداللية كافية
ي إىل معلومات أكثر رغم ذلك فإن هناك على منخفضة املستوى مادام هناك هاديات رفيعة املستوى تؤد

 هاديات تركيبية  فهم وإنتاج اللغة، فاملستقبل قد ال يكون لديه أييف األصوات بني. األقل فرق واحد
اليل ح الوقت لالختبار الديوداللية يف بداية اجلملة وقد يعتمد على اهلاديات الفونيمية لإلدراك، حىت تت

 من الصعب أن يتكلم عن آثار السياق احمليط بإدراك والبناء النحوي كي يتم، واألكثر من ذلك أنّ
  .صوات، كفونيمات، ما دام من الصعب تقطيع الكالم إىل األصواتاأل
  :استراتيجيات الفهم الشفهي  املقترح من طرف الباحث عبد احلميد مخسي  -8

 تسمح هذه املرحلة بالتعرف على املستوى املعجمي اللساين للطفل ولتقدير مستوى :الفهم الفوري1.8
  : استراتيجيات، وفق عبد احلميد مخسيالفهم الفوري للطفل جيب تقييمه على ثالثة

  ):Lexicales(االستراتيجية املعجمية 1.1.8
تسمح هذه اإلستراتيجية بفهم احلادثة انطالقا من التعرف على الكلمة، وبوضعها على عالقة مع سياق 

 ويكتسب الطفل هذه . حىت الكالم يتمكن الطفل من فهم معىن النص والتمكن من اإلجابة؛الكالم
  )40: 2008-2007نبيل  زيري(. العمر ما بني أربع سنوات ونصفراتيجية عندما يبلغ مناإلست
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  ):Moropho-Syantaxiques(االستراتيجية الصرفية النحوية  -2.1.8
من الناحية الصرفية النحوية، فعلى ) اجلملة(تم هذه اإلستراتيجية مبعاجلة الوحدات اللسانية املعقدة 

  . من القيام ال التحويالت اليت  البدالطفل أن يكون واعيا بك
 أن يكون قادرا على وضع العالقة بني االسم والفعل، وهو أدىن مستوى يف عليه ، احلادثةولكي يفهم

كما عليه أن يتقن استعمال متغريات صرفية حنوية أخرى فيما بينها تسمح له بفهم . اإلستراتيجيةهذه 
رجة القصوى من األمهية يف قيام التالميذ بكيفية تركيب أو بناء وتعترب هذه املسألة على الد. احلادثة

ميكن للطفل البالغ من  و. االستدالل وكذا التفكري يف ماهية إجابام عن السؤال املطروح أو املوجه إليهم
  .اإلستراتيجيةالعمر ما بني مخس سنوات وست سنوات من إتقان هذه 

  ):Narrative (ةالقصصياالستراتيجية  -3.1.8
 من أجل فهم احلادثات القدرة على املعاجلة املتتابعة للبنية الزمنية والسببية اإلستراتيجيةتتطلب هذه 

بعض النصوص مثل القصص القصرية، هلذا مت حتديد يف ، واليت تكون خاصة اإلستراتيجيةاملطبقة يف هذه 
  .احلادثة على أا وحدة لسانية مركبة

إنه ميكن تطبيق هذه اإلستراتيجية على خمتلف النصوص ف Conchen-Bacri 1978فحسب الباحث 
يتمكن ل. كما ميكن تطبيقها على احلادثات األكثر تعقيدا من الناحية الصرفية املعرفية. والقصص التقليدية

 .  بطريقة جيدةاإلستراتيجيةطفل البالغ من العمر سبع سنوات أن يتقن هذه ال
  :(Compréhension globale )    الفهم الكلي -2.8

 وضعها من طرف متّوضعت هذه املرحلة دف التعرف على سلوكات الطفل انطالقا من استراتيجيات 
، وهي على عالقة بالفهم الفوري واليت من خالهلا ميكن وصف وتقييم "عبد احلميد مخسي"الباحث 

ث استراتيجيات مت هي األخرى إىل ثال وقد قس،القدرة على استعمال استراتيجيات الفهم الشفهي
  :وهي كالتايل

  :)Comportements de persévération(سلوك املواظبة -1.2.8
جند هذا السلوك عند األطفال األصغر سنا، واليت توافق عدم القدرة على التركيز يف سياق الكالم بالنسبة 

على املستوى  هذا يدل على عدم التأكد من اإلجابة الصحيحة، وبالتايل عجز ،للعرض األول للحادثة
وهي استراتيجية دف من خالهلا إىل معرفة ما إذا كان قد توصل إىل فهم حمتوى . اللساين املعريف

  .احلادثة
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  ):Comportements de changements de désignation(التعيني  سلوك تغيري -2.2.8
 كما .و لسياق الكالميل ثاين للحادثة أنوع من السلوك انطالقا من حتلال هذا ميكن للطفل أن يكتسب

 أخرى أال إستراتيجيةهذا يسمح بتدخل و .ميكن أن يكتسبه من سلوك اجتماعي انطالقا من الراشد
 Para-verbaleاليت تتدخل يف إنتاج ) Socio-cognitive(جتماعية اال-عرفيةامل اإلستراتيجيةوهي 

  .اطئةاخل يف حالة اإلجابة وإشارات الراشد، ومعاجلة السلوك الذي يطلب من الطفل تغيري التعيني
مريود (دة، بل حيتاج إىل معارف اجتماعيةإذن هذا النوع من السلوك ال يتطلب معارف جدي

  ).143: 2008-2007حممد،
 ):Comportements d'auto-correction(سلوك التصحيح الذايت  -3.2.8

يسمح و . األخري اهذيتطلب هذا النوع من السلوكات اكتساب السلوك االجتماعي الذي يضبط 
النحوية وبالتايل إىل - الصرفيةاإلستراتيجيةعجمية إىل امل ستراتيجيةاإلاملرور من بهذا السلوك للطفل 

  .اضطراب هذا املسلك يؤدي بالضرورة إىل اضطراب الفهم الفوري للحادثاتف.  القصصيةاإلستراتيجية
 مشكل يواجهه ختاذ السلوك أمام أيإن جناح الطفل يف استراتيجيات الفهم الفوري يؤدي به إىل ا

ستراتيجيات أعقد من املذكورة إنه من االنتقال إىل هذا ميكّ. وبالتايل تطوير املستوى اللساين املعريف لديه
  .أعاله

 يف حني يظهر على -ليبم وليس األداء السواملراقبة الذاتية تتطلب األداء اإلجيايب يف عملية التعلّ
 جييبوا وذه الطريقة يتعلم التالميذ كيف يفحصون املادة العلمية قبل أن .اتضالتالميذ عدم الوعي باملناق

 والثاين يف ، االندفاعية غري املتقنةاتملراقبة الذاتية هو تقليل اإلجابواهلدف من ا. على أي سؤال
طريق البحث املنظم، حيث ال يعرف التالميذ كيف الستجابة السليمة عن ل الوصولاالستجابة حىت 

  .  مع ما لديهم من معلومات سابقة وربطهايتفاعلون مع النص بفاعلية ليحصلوا على املعلومات اجلديدة
  : ميكن أن نقسم الفهم على هذا النحو،مبا أن الدراسة ختص الطفل و

حوي فهم وإدراك املقاطع املعزولة،  الن-الصريف(فهم وإدراك احلروف املنعزلة، الفهم الفونولوجي 
 فهم ومتييز الفونيمات املعزولة، القدرة .)فهم السياقات الداللية واملورفيمية باستخدام اهلاديات التركيبية

فهم الصياغة والتوظيف وفهم .  التعرف على الوحدات الكالمية. الكالميةعلى تقطيع السلسلة
لنغمة والكالم  التمييز بني العناصر املقطعة على مستوى ا.كلمات بناء العالقات بني املعاين وال.الكلمات

  .)41: 2008-2007 ،زيري نبيل(كالضحك، التساؤل
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  :خطوات عملية الفهم الشفهي. 9
  : مخس خطوات لتحقيق الفهم و هيCLARK و CLARK) 1977(حدد كالرك و كالرك 

 مكونات لتحليلها إىل) القصرية(ة العاملة  ا يف الذاكراالحتفاظ استقبال املعلومات املسموعة و .أ
  .ليةمج
 قصرية متهيدا ليةنات مجإىل مكو) القصرية( يبدأ السامع بتحليل األلفاظ املتوفرة يف الذاكرة الفاعلة .ب

  ).التتابع( استقبال املعلومات املسموعة من مصدرها ولترميزها
  .مع استمرار املرحلة األوىل و الثانية) الترميزعملية (نات اجلملية القصرية إىل معاين  حتويل املكو.ج
  .ن معىن مشويل و تكاملي للجملة كاملة يقوم الفرد بتجميع معاين املكونات اجلملية القصرية ليتكو.د

 يتم التخلص من الصورة اللفظية للجمل ويتم بعث معاين اجلمل الكاملة و الكلية إىل الذاكرة .هـ
   .ها ئم فيالطويلة من أجل التخزين الدا

، فيؤكد أن السامع يتخلص من النص احلريف بعد جتاوز مرحلة Anderson 1995أما أندرسون  
  :ق خالل ثالث مراحل وهيو بذلك فإن الفهم يتحقّ. اإلدراك و متثيل املعلومات

 ترميزه أصال من خالل ممارسة عمليات اإلدراك وفق نظام إدراك النص كما متّ: مرحلة اإلدراك.أ
و قد يكون هذا اإلدراك حرفيا للنص .  كما مت شرحه سابقا،ة املعلومات يف الذاكرة القصريةمعاجل

  . للنصة أو يكون ضمنيا أي مراعيا للمعاين غري املباشرعانيه،مل فهم املباشرالمن خالل 
أو متثيل معاين الكلمات و اجلمل الواردة يف النص املسموع أو املقروء و ختزينها : مرحلة التمثيل.ب

  .وضعها يف حالة االستعداد لالستجابة
 يف حالة أن النص يتطلب اإلجابة على سؤال وجه متثيلهام  تاستخدام املعاين اليت: االستجابةمرحلة .ج

  .للسامع أو إتباع تعليمات معينة خالل أداء مهمة معينه للداللة على الفهم
ندرسون يف حتقيق الفهم متشاة، إذ أن و تعد املراحل السابقة و أفكارها عند كالرك و كالرك و أ
بينما تقابل املرحلة الثالثة املرحلة الثانية . املرحلتني األوىل و الثانية تقابالن املرحلة األوىل عند أندرسون

 ، عدنان يوسف العتوم(مسة املرحلة الثالثة عند أندرسونعند أندرسون، و تقابل املرحلة الرابعة و اخلا
2004  : 274 – 275( .  

  :أما حسب الباحث داود عبده مير السامع خبطوات حني يفهم ما يقوله املتكلم و هي
 تتلقـى أذن السامع ما ينطقه املتكلم من أصوات، و حيتفظ بالصورة اللفظية ملا يسمعه من كالم يف -ا

  .الذاكرة العاملة لتحليلها إىل مكونات مجلية
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نات مجلية يف نفس الوقت الذي تتلقى ة العاملة إىل مكوه األلفاظ اليت دخلت الذاكرذحيلل السمع ه-ب
  .فيه الذاكرة العاملة عرب األذن مزيدا من ألفاظ اجلملة

يف نفـس الوقت الذي تستمر فيه " معناها "ون مجلي إىل الفكـرة اليت تعبـر عنها ل كل مكّ حيو-ج
  .اخلطوتان السابقتان

ا فشيئا و يؤلف منها معاين مركبة ملكونات مجلية أوسع نـات اجلملية شيئ يضم الفكر معاين املكو-د
م تأليف اجلملة كاملة من معاين أجزائهاإىل أن يت.  

  ).11: 1984داود عبده،(  يتخلص من الصورة اللفظية للجملة و ينقل معناها إىل الذاكرة الدائمة-ه
  :العوامل املؤثرة يف الفهم. 10

  :ى طريقة فهم ما يقال هناك عوامل لغوية و غري لغوية تؤثر عل

  : العوامل اللغوية1.10
  يستخلص السامـع معىن اجلملة اليت ينطقـها املتكلم من معاين مفـردات هـذه اجلملة

  :و تركيبها ، أي طريقة ترتيب مفرداا مثال 
 

  الرجل أكرم الضيف          
  "طرد"و " أكرم"اختالف معىن                                                  

       الرجل طرد الضيف           
  الرجل أكرم الضيف      

  اختالف يف ترتيب املفردات                 
  الضيف أكرم الرجل      

  :كما يستخلص أيضا بعض جوانب املعىن من التنغيم مثال-
  نفـي.=  خبـار         ما أضلهإ =.     ذهب الولد

  تعجب = !        ما أضلهاستفهام  = ذهب الولد ؟ 
كذلك خيتلف املعىن املـراد نقله إىل السامع مـن مجلة باختالف الكلمـة اليت يوضع عليها النرب -

  :التأكيدي أو التقابل مثال
  من يأكل السمك صباحا؟: تصلح جوابا .  يأكلون السمك صباحاالفقراء 

  قراء صباحا؟ماذا يأكل الف: تصلح جوابا.  صباحاالسمكالفقراء يأكلون 
 العثوم عدنان يوسف،( مىت يأكل الفقراء السمك؟: تصلح جوابا.  صباحاالفقراء يأكلون السمك

2004: 276.(  
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  :العوامل غري اللغوية 2.10
  :سياق احلال أو السياق االجتماعي. أ

مجلة يف سياق معني،فيفهم السامع منها غيـر املعىن احلريف الذي - أحيانا-يقـول املتكلم 
لزميله الذي " ال أستطيع أن أنام و حويل كل هذا الضجيج " ـه اجلملة،فإذا قـال املتكلـم تؤدي

  ".أسكت املذياع" فمعناه هنا . معناه احلريفعن يستمـع إلـى املذياع على مقربة منه،له معىن خيتلف 
م املعىن فه ق إذا عجـز السامع عنإن فهم املعىن املقصود يف أمثـال احلاالت السابقة ال يتحقّ

  . جديدا يف ضوء سياق احلالا أي أن السامع يفهم أوال املعىن احلريف مث يفسره تفسري.احلريف
  ).13 :1984داود عبده،(

  :حقائق احلياة. ب
صنعت "فهم اجلملة أيضا على معلومات السامع عن حقائق احلياة،فحني نسمع مجلة مثل يعتمد 

فإننا نفهم " إنين متأكدة من أن ابنيت ستحبـها: و قالتاألم كعـكة ووضعتها على طاولـة يف الغرفة 
من حيث (يف كلمة ستحبها يعود على الكعكـة، مع أن كلميت طـاولة و غرفة أقرب " ها"أن الضمري 

  .إىل ذلك الضمري) املوقع يف اجلملة
وقد لوحظ أن السامع يعتمد على معلوماته عن احلياة أكثـر مما يعتمد على تركيب اجلملة 

هذا ال يعين أن تركيب اجلملة ال أمهية له،ففي األحـوال العادية . دما يكـون التركيب معقـداعن
  .يفهم السامع اجلملة حسب تركيبيها،و يالحظ عدم معقوليتها

  :عوامل صعوبة الفهم.11
  :هناك عوامل عديدة تسبب صعوبة يف فهم اللغة أمهها ما يلي

  .و غري شائعة يف اجلملة يستغرق فهمها مدة طويلة إن توظيف كلمات صعبة أ:صعوبة املفردات •
   عن املاء    أخذ يبحث:    مثال

  عن املاء  طفق يبحث           
ا تسـاوت مجلتان يف خمتلف العوامل، باستثناء الطول،فإن اجلملـة األطول تكون ذ إ:طول اجلملة •

  .أصعب ألا تشكل عبئا أكرب على الذاكرة العاملة
اليت ) الفكر(الت  وقد تسـاوي مجلتان يف الطول و ختتلفان يف عـدد املقو:ملةكثرة مقوالت اجل •

الت أكثر أصعب مـن اجلملة  يف هذه احلالة تكـون اجلملة اليت حتتـوي على مقو.حتويها كل منها
  ).55: 1990مجعة سيد يوسف ، (األخرى
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 -ت اجلميلة فيها فاصل تكـوناجلملة اليت يفصل بني أجـزاء املكـونا:املكونات اجلملية املتقطعة •
أصعب من مثيلتها اليت تكـون فيها تلك املكونات متصلة، فاجلملة األوىل من اجلملتني  -بشكل عام

   : مثالالتاليتني أصعب على الفهم من الثانية
  . وافقت اللجنة اليت انتخبها الطالب على االقتراح-
  . اللجنة اليت انتخبها الطالب وافقت على االقتراح-
  :إن حشو مجل موصولة متعددة بعضها يف البعض األخر تكون صعبة الفهم مثل: التركيب املعقد •
  ".الذي يرتل أخواك يف داره هو صديقك: "أصلها". الضارب أبواه أخويه عبد اهللا "-
  ".الذي يرتل أخواك يف داره هو صديقك: "أصلها". النازل يف داره أخواك صديقك "-
  :فمن األوضاع غيـر الطبيعيـة يف الكالم:ي يف موقعه الطبيعيعدم وقوع املكون اجلمل •
  : أن يرد املفعول قبل الفاعل و اخلرب قبل املخرب عنه مثل-أ
  "خالد أكرم عمر"أصعب من " عمر أكرمه خالد"
  : ورود اجلملة الفرعية قبل اجلملة األساسية-ب
  . قبل أن يذهب الرجل إىل عمله تناول طعامه-
  .هب إىل عملهذالرجل طعامه  بعد أن تناول -
 من عوامل صعوبة فهم اجلملة تعدد معانيها، سواء وجـود كلمة فيها ذات :تعدد معاين اجلملة •

  : بىن داخلية متعددةا هلمعان متعددة أو ألنّ
و هـذا بسبب تعدد معاين "جلست إىل جانب الشجرة"أصعب مـن " جلست إىل جانب العني"

  ."العني"كلمة
يالحظ اإلنسـان : عىن بطريقة ختتلف عن الطريقة الطبيعية يف املالحظة و التفكريالتعبري عن امل •

األشياء بطريقـة معه األشياء أو حجمهذوز أحد هربدها بينـة حيد.  
فجملة مثال. نه جيد صعـوبة إضافية يف الفهـمعبري خمالفا لطريقة هذه املالحظـة، فإّفإذا جاء الت :

"أسهل من " النقطـة يف وسط الدائرة:" و مجلة مثل" الكتاب حتت القلم" من أسهل" ابالقلم فوق الكت
  ".الدائرة حول النقطة"
ا خيالف ر عم جيد السامع صعوبة يف فهم اجلملة إذا كانت تعب:التعبري عما خيالف توقعات السامع •

اح يف سبقفز ال"ة أصعب على الفهـم من مجل" اح يف املاء بعد أن خلع حذاءهقفز السب"توقعاته فجملة 
  ).63 :2010تنساوت صافية ، ("املاء بعد أن نزع حذاءه
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ف معىن اجلملة بالتدريج خالل  السامع يؤلّ سبقت اإلشارة إىل أنّ:إعادة النظر يف املعىن املستخلص •
و ينتـج أحيانا عن هذا أن يضطر السامع إىل إعـادة النظر . االستماع إليها، وال ينتظر حىت ايتها

  :كما يف مجلة. ديداجلزء اجلا توصل إليه من معىن للجزء األول بعد أن يستمع إىل فيم
  .إال بعد أن اقتنع بضرورا... مل يشتر سيارة خاصة-
و قد تنشأ صعوبة الفهم بسبب وجود تناقض يف املالمح :عدم التآلف بيـن بعض مفردات اجلملة •

  .ـة ورودها معا الداللية بني كلمتيـن من كلمات اجلملة أو عدم ألف
النغم "عبـارة ففي . و هذا يتضح يف بعـض العبارات الشعريـة اليت ختـرج عن املألـوف

ن األخضر لون، و األلوان ال األخضر، ّألولف يف املالمح الداللية بني النغـم آمثال عدم ت"األخضر
 ز بني احلقيقة و ااز يف اللغةيا ما ميذوه. وهو أمـر ال ينطبق على النغمتستعمل إال مع األشياء املرئية، 

  ).37-11: 1984داود عبده، (
  

  عالقة الفهم بالوظائف املعرفية األخرى. 12
  عالقة الفهم باإلدراك 1.12

 ، بينتيرى الباحث سيد مجعة يوسف أن العديد من الدراسات النفسية يف ميدان فهم اللغة
 الفهم مع اللغة و اإلدراك مع الكالم استخداموجود خلط بني الفهم و اإلدراك،حيث مييل البعض إىل  

  .البعض اآلخر إىل استخدامهما كمفهومني هلما نفس املعىن، دون متييز واضح بينهمامييل بينما 
أما . فإدراك الكالم هو استقبال السامع للكالم و متييزه له، و هو ما يبحثه علم األصوات السمعي

  . ملفاهيم، و هي متثل يف حد ذاا جتريدات من األشياء املدركةالفهم فهي عملية معرفية تشمل  حتصيل ا
 أما الفهم فهم مرتبط .)عامل األشياء(  العامل اخلارجي و معىن هذا أن اإلدراك مترابط باملنبهات يف

بالعمليات املعرفية اليت تتجرد فيها املفاهيم من سياقاا املختلفة و تنتظم يف تراكيب موحدة، ألن فهمنا 
و يتضح . ا نسمعه من اآلخرين أو ما نقرأه يشمل أكثر من جمرد معاين الكلمات املختلفة اليت ندركهامل

لذا مييل .  العملية األكثر عمومية و اليت تنطوي على اإلدراك، و ليس العكسامن تعريفات الفهم أ
ان لكنهما غري سيد مجعة يوسف إىل تفضيل الرأي الذي يقول أن اإلدراك و الفهم خمتلف الباحث

، و بالتايل ميكن استخدام مصطلح الفهم للغة، و امنفصلني، حيث أن عملية الفهم تبدأ باإلدراك أساس
  :ةمصطلح اإلدراك للكالم استنادا إىل املربرات التالي

     ميكن على املستوى اإلدراكي التمييز بني الكلمات و إعادا إعادة صحيحة دون معرفة  -
  .لبعيدةأو فهم املعاين ا
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 .أحد مصادر سوء الفهم هو اإلدراك غري اجليد و غري الكايف الذي يسبقه بالضرورة -
هناك عددا من املراحل املختلفة اليت ميكن أن تدرس فيها أصوات الكالم، و إحداها هو أن ندرس 

  ).61 - 59 :1990مجعة سيد يوسف ( األصوات كما تستقبل و تدرك يف أذن املستمع 
  

  :باالستحضارلفهم عالقة ا 2.12
 أنه يف  عملية الفهم، ليس اإلدراك البصري أو السمعي أو احلسي Garanderie حسب غارادوري

احلركي هو الذي ينتج لنا الفهم، يف الواقع على امتداد اإلدراك، حيصل االستحضار بسرعة فائقة حبيث 
م ، و هناك حالتني جيب أن أا تفلت من كل وعي، ومنه يكون الشرط الالزم والكايف إلحداث الفه

  :تأخذ بعني االعتبار

 تلقائيا الذي يعطي االستحضارعندما يكون املوضوع سهل أو مألوف،يقوم اإلدراك بإحداث  .1
 .الفهم

عندما يكون املوضوع مركب أو جديد،ال يقوم اإلدراك بإحداث اإلستحضار تلقائيا و بالتايل ال  .2
 .يتكون الفهم 

 يعتمد على فعل ذهين إلعادة التعبري عن املعلومة ،ستحضاري وليس إدراكي ذو طابع ا هوفالفهم  إذن
  .املقدمة من طرف اإلدراك

. ملا هو مقدم لفهمه" الفهم"إن مشروع املعىن لعملية الفهم هو إنشاء االستحضارات اليت ستمد معىن 
 Garanderieمييز غارادوري. جيب أن تكون هذه االستحضارات ترمجات لألمر الذي هو حمل الفهم

  :ثالث حاالت الترمجة

 تلك اليت ال تظهر شيئا من معىن الشيء املطلوب فهمه .1
2. ها ضد املعىنتلك اليت تظهر كأن 
 تلك اليت متد كل املعىن أو جزء منه .3

فأمال، ويف احلالة الثانية، يكون اكتسب املعىن بضده، ويف ا يف احلالة األوىل ، تكون الترمجة خارجا 
  ).semblable(ماثلة الثالثة بامل

د ليس للوهلة األوىل يتم التحصل على الفهم، سيكون ذلك يف غالب األحيان إثر جهد إلجياا إذ
  ).94 –93 :  2008 - 2007لعمارة حممد إمساعيل،( االستحضارات الكاشفة عن املعىن
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  : و الذاكرةباالنتباهعالقة الفهم  3.12
 اضرا، وإذا كانت وسيلة الذاكرة جتعل الغائب حاضرا، فإنّإذا كانت وسيلة االنتباه جتعل احلاضر ح

بني هاتني الوظيفتني أي تلك اليت ختص االنتباه وتلك اليت " تصادم"وسيلة الفهم، يف احلقيقة، هي نتيجة 
هلذا، فوسيليت الذاكرة واالنتباه جيب أن تكون حاضرتني . هذا التصادم يفضي إىل معىن. ختص الذاكرة

  م فهم أي موضوع فسوف لن يتخل عمليات كل واحد منهما و تكمال بعضهما، وإالّ داالتداخلمع 
 :م فيها تدخل الوظائف املعرفية و هي كالتايلة أشكال يتهناك عد، وخاص

 اليت ختص االنتباه .4
 اليت ختص الذاكرة .5
 ،)وليس مثرة االنتباه مع الذاكرة املذكورة أعاله. (اليت ختص مثرة الذاكرة مع االنتباه .6
لكن مبدأ وسيلة الفهم يبقى هو . إمكانية التقاء أكثر من شكلني من الوظائف، ثالثة أو أربعة مثال .7

 .تقاء الوسيلتني املذكورة أعالهلنفس املعىن ل
حسب دو ال غاراندوري، حيصل االلتقاء بني الوسيلتني يف الذهن تبعا لثالثة أشكال ممكنة من 

  .)contraste(والتباين ) ressemblance(تماثل ، ال)contigüité(التجاور: التداعيات

  :إذا يكون احلصول على معىن موضوع ما على حنو ثالثة أشكال

 .)univocité" (التواطؤ"املعىن ملا هو  .8
 ).similitude et différence(معىن التشابه  .9

 .)équivocité(املعىن ملا ليس له متاثل وال اختالف  .10

وذا ) االنتباهالذاكرة و(لتقاء الوسيلتني اراء ل خمتلفة تصدر من جلفهم أشكاو ذا ينبثق من نشاط ا
املعىن،لنستكشف عن قرب، وببطء، ويف أزمنة حمددة، ما حيدث ) حدس(يكون مصدر انطالق أحاسيس 

ينا مايف داخل عقل شخص حياول فهم موضوعا مع:  

 en( أن جيعل يف تناسب نفسه يف مشروع معىن) implicitement(، وضع الفرد ضمنيا Tقبل حلظة  •

rapport (مثرة االنتباه مع مثرة الذاكرة. 
 .والذي يراد فهمه) حسيا(، تضمن عملية االنتباه احلضور الذهين للشيء املدرك Tيف حلظة  •
حظة زمن اللّ (T1 إىل اللحظة T، تضمن عملية احلفظ مثرة أداة االنتباه للحظة T1يف اللحظة  •

70 :2011-2010وت صافية،تنسا().رة حسب األفرادمتغي( 
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 فما فوق، جتعل عملية الفهم يف مقابلة أو يف مقارنة مثريت األداتني إىل أن يتحدد T2يف اللحظة  •
املتحصل عليه ) أو حس املعىن(يكون شكل حدس املعىن . ويبلغ اكتماله) أو حس املعىن(حدس املعىن 

ينا التجاور أو التماثل أو التبامن خالل هذا االلتقاء إم. 

   املشروع يف العملية الذهنية للمعرفةاألربعة لتدخلاللحظات ) 1(الشكل 

  

  

 
 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
  لنظرا      التذوق                   اإلنصات                 االحتساء                  

     

  
 

       املس      الطعم                       الشم        االستماع  الرؤية               

  

    
  1ل           

  )96: 2008-2007لعمارة حممد امساعيل،(

 مشروع المعنى

 التفكر لفهما

 التذآر

 2ل 

 3ل   

 التصور

 اإلدراك

 4ل
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  :القة الفهم باحللقة الفونولوجية ع4.12
تتمثل وظيفة احللقة الفونولوجية يف احملافظة واملعاجلة للمادة اللفظية اليت تأتيها من القناتني 

، ثانيتنيال حبيث ال تتجاوز القصري املدىزين الفونولوجي  سجل للتخ واليت ختزن يفالسمعية والبصرية،
  . عملية التكرار اللفظيإعادة تنشيطها بواسطةواليت ميكن 

احللقة الفونولوجية متر بعملية التحليل إىل وحدات        إىل    من القناة السمعية   فظية املادة اللّ  عندما ترد 
اليت تسمح للفرد أن يتعرف إليها، مث حتـول   و(Décodage) يت تعرف مبرحلة فك الترميزفونولوجية والّ

بعد ذلك  . لفترة وجيزة من الوقت قد ال تتعدى الثانيتني       م ختزينها   يتإىل سجل التخزين الفونولوجي أين      
 (Réactivation)عـادة تنـشيطها   إلمتحى من الذاكرة، ولكن هناك إمكانية االحتفاظ ا          وأإما تزول   
 (Encodage إعادة ترميزها بواسطة عمليـة الترميـز الفونولـوجي    عملية التكرار اللفظي، مثبواسطة

(phonologique.  
تلعب احللقة الفونولوجية دورا هاما يف عملية اإلدراك والفهم وباخلصوص عند إدراك مجل لذا 

يف دراسة أجراها يف " BADDELEY"فقد توصل . طويلة ومعقدة سواء كانت مقروءة أو مسموعة
 الدماغ نتج عنه خلل على مستوى احللقة الفونولوجية توصل  يفابة باضطراب على حالة إص1993سنة 

" CRAIN"نفس النتيجة توصل إليها الباحث . إىل أن احلالة تعاين أيضا من مشاكل على مستوى الفهم
ه يف حالة اإلصابة بعسر القراءة تظهر مشاكل على مستوى  الذي توصل إىل أن1990وآخرون يف سنة 

  )55 –54: 2007 -2006، خدجية  محري( .ملصابنيا الفهم عند
  .عالقة الفهم بالتفكري -4.12

يوجد فرق  ه ال رائد املدرسة السلوكية أن التفكري هو اللغة، أي أنWATSONيشري واطسون
عبارة عن تناول الكلمات يف الذهن كحديث داخلي ضمين بدون أصوات، هو تفكري  الّ حيث أنّابينهم
 التفكري أما بياجيه فيؤكد أنّ. كون خارجية كالكلمات و األصوات أو داخلية كالتفكريغة قد ت اللّوأنّ

ه ال  اللغوي و بذلك فإناالرتقاءيسبق اللغة حيث ينمو تفكري الطفل أوال خالل تفاعله مع بيئته مث يتبعه 
  .يوجد لغة بدون تفكري
على تنظيم املفاهيم وجتزئة املعرفة تطلب مجيعها القدرة ت مكونات عملية التفكري على العموم، إنّ

 من أجل الوصول إىل هدف أو حتصيل مستوى جديد من الفهم، فمن أهم مكونات هاو ربطها يف بعض
احلكم، املقارنة ، العمليات احلسابية والتساؤل واإلستدالل، والتقومي و التفكري الناقد، : عملية التفكري هي

  .)125 – 124: 2004 ،عبد اهللا العشاوي( إخل... و حل املشكلة، و اختاذ القرار
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 و تشمل اللغة الداخلية و متثل بداية ،إن صعوبات التفكري من أكثر أنواع اضطرابات اللغة شدة
 والطفولة دون استخدام الكلمات و ميكنك معرفة ذلك ،اللغة حني يفكر الطفل و هو يف مرحلة الرضاعة

  :اليت يقوم ا و النشاطات ،من خالل مالحظته أثناء اللعب
  ، هل يستخدم األدوات بشكل مناسب-
  ، كيف جيمع األشياء-
  ،ن خالل اللعب و النشاطات اليومية كيف يصل إىل استنتاجات مناسبة م-
  . كيف يتصور نفسه يف املواقف اخليالية-

 هذا يوضح أن الطفل يعاين من مشكالت يف اللغة الداخلية ،إذا كانت هذه السلوكات سلبية
  .نستنبطها من خالل السلوكيات الرمزية دون نطق الكلمةاليت 

عندما يبدأ الطفل يف استعمال اللغة للتواصل مع نفسه ويقصد بذلك التحدث مع النفس، تسمى هذه 
ومن بني . واستنتاجات عالقات ذات معىن .يف التفكريمرحلة الكالم مع النفس وهلا أمهية : املرحلة

  :ند وجود مشكلة ما يلياخلصائص اليت ميكن مالحظتها ع
  ، صعوبة يف استخدام التشبيهات-
  ، صعوبة يف تنظيم املعلومات-
  ،ألشياء السخيفة و املنافية للعقل صعوبة يف فهم األمثال، و ا-
  ،أم، أب،  إمرأة، رجل: مثل : دات  صعوبة يف فهم املتضا-
نسأله، وب، كرة، مضرب، عند عرض على الطفل حذاء، جوار:  صعوبة يف ربط األشياء لفظيا مثل-

 يكون ولكن عندما نطلب منه اإلستجابة اللفظية ،ماذا يتناسب مع احلذاء ؟ فسوف يشري إىل اجلوارب
يعاين من صعوبة يف حتديد العالقة بني إذا الطفل ف ،)اجلوارب ( غري قادر على اإلستجابة بلفظ كلمة 

  .األشياء و اخلربة السابقة لفظيا
نطلب و) كأس(عرض على الطفل عند : مثال: قةعه خبرباته السابقة ذات العال صعوبة يف ربط ما مس-

يف هذه احلالة  ،فال يقدر على االستجابة مث نسأله ماذا يفعل بالكأس؟ كأس،يستجيب بقوله فمنه تسميته 
 يز يف التعرف و التفكري حول املفاهيمي الطفل اإلنتباه الرئيسي ومساعدته على التمإعطاءمن الواجب 

 واتاألدوالكل و ة واملكانية والعدد والفراغ واجلزءالعالقات الزمانياملتناقضان والسبب واألثر و: لمث

  (Mortier, Robinson, 2000:5) .إخل.. الترتيب املتسلسلاستخدامها و وكيفية
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  ):السمعيالفهم اللفظي، ( أعراض صعوبات فهم اللغة الشفهية. 13
  .األعمال واملشاعر واخلربات واألفكار وقة مع األشياء و الفشل يف ربط الكلمات املنط-
  . عدم فهم املسموع و اللغة هلا معىن للتعبري عن األشياء-
  . الفشل يف التمييز بني الكلمات أو جمموعات من الكلمات-
  . صعوبة يف إتباع التعليمات و األوامر-
  .صفات صعوبة يف تعلم أجزاء معينة من الكالم مثل حروف املد و ال-
  .)279: 2004عبد اهللا العشاوي،(م املعاين املتعددة للكلمة نفسها صعوبة يف تعل-

  .الشعور بامللل حنو املوضوع و االنشغال باألمور التافهة -
يع النقاط اهلامة ي الفشل يف فهم الفكرة الرئيسية اليت يعرضها املتكلم و أخذ مالحظات فرعية مع تض-

  .فهمهوقد ينتقل إىل موضوع يسهل 
  . االستجابة للكلمات املنفردة أو شبه اجلمل و لكنه غري قادر على فهم الوحدات الطويلة-
 سلسلة من األوامر، حفظ القصائد الشعرية، تعلم أمساء و كلمات جديدة و العد، إتباع مشاكل يف -
  .التسلسل والترتيب وإعادة ما مسعهو
  .ا صعوبة يف تعلم املعاين املتعددة للكلمة نفسه-

 وعجز عن فهم اللغة بشكل كلي أو جزئي عند ذلك ميكن أن ،فإذا عاىن الطفل من هذه الصعوبات
  .يكون لدى الطفل إعاقة مسعية من الواجب عرضه على الطبيب املختص إلجراء الالزم

  :صعوبات فهم اللغة الشفهيةتشخيص . 14
  : الطرق التاليةبإتباع ميكن الكشف عن الوجود الفعلي لصعوبات الفهم اللفظي للغة وذلك

 مث .الزمين وفهم الفقرة وتكون مناسبة لعمره االستماعقراءة فقرة قصرية للطفل حيث يطلب منه 
  .أسلوب اإلختبار املتعددة لألسئلة و بوضع عالمة على اإلجابة الصحيحة 

 إتباعرئيسية و اإلجابة على أسئلة متعلقة بتفصيالت معينة كالسبب، والنتيجة والتسلسل، والفكرة ال-
 .التعليمات

 األوامر:الشفهية التعليمات أتباع -
استعمال أسلوب مأل الفراغ و ذلك حبذف الكلمة اخلامسة أو السادسة بشكل متعاقب من فقرة أو -

 ).279 : 2004، نفس املرجع السابق( مث يطلب منه كتابتها أو إكماهلا شفهيا. قطعة من كتاب القراءة
  .يز الكلمات و استدعائها استعمال أسلوب متي-
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الوقوف خلف الطفل على  :يف حالة الشك يف وجود ضعف يف السمع نتبع طرق التشخيص التالية
 يستطيع مالحظة فيما إذا  قدما والنطق ببعض الكلمات األول األعداد بصوت خافت فإنه20مسافة 
  .فقدان مسعي حيتاج إىل تقومي متخصصيه كان لد

تبها للصوت ألن هناك من األطفال الذين يستمعون ولكنهم ال ينتبهون حتديد إذا كان الطفل من .1
 اذلك فسوف جيد صعوبة وتأخركألصوات الكالم والكلمات والعبارات واجلمل وإذا كان الطفل 

 .يف بناء لغوي مسعي
  .ويعترب االنتباه متطلبا سلوكيا سابقا ليتعلم الطفل فهم ما يقول اآلخرون ومن أجل التعبري عن ذاته .2
 أنه يعاين من إعاقة مسعية أو من  ذلكإذا أكتشف أن الطفل يفشل يف االنتباه إىل الصوت فمعىن .3

 .مشكالت انفعالية أو اضطرابات عضوية يف الفص الصدغي للشق الدماغي األيسر
حتديد إذا كان لدى الطفل صعوبات يف التمييز السمعي حىت يفهم الطفل الرموز اللغوية الشفهية  .4

أن مييز بني األصوات والكلمات والعبارات ، فإذا كان الطفل غري قادر على  مساع أوجه جيب عليه 
توليف احلروف املتحركة أو  وأوساط أو ايات أصوات الكلماتأو الشبه و االختالف يف بدايات 

 . الساكتة فإنه سيجد صعوبة يف اكتساب اللغة
ويتحقق ذلك إذا وجدت لديه صعوبة يف .ة أم الحتديد إذا ما كان لدى الطفل عجز يف الذاكرة السمعي
مشكالت يف  فترة الذاكرة لديه قصرية،.متسلسلاستدعاء أو إعادة ترتيب املعلومات السمعية بشكل 

 التسلسل والترتيب وإعادة ما ، كذالك وتعلم أمساء كلمات جديدة واحلفظ إتباع سلسلة من األوامر،
  ).76: 2010 صافية ت تنساو( القواعدي ومناذج اجلمل املناسبةمسعوه، مشكالت يف تطوير البناء اللغوي

  :استراتيجيات تشخيص صعوبة دالالت األلفاظ.15
  :ميكن مالحظة ما يلي

   صعوبة نطق الكلمة-
للكلمات و هذا يظهر من  أي صعوبة يف املدلول الذهين الفوري املباشر:  صعوبة يف مدلول الكلمات-

 خالل مساعه للكلمات يف اجلمل أو النص موضوع الدراسة و اليت هلا خالل ما يتعرف عليه الطفل من
يف هذه احلالة حيتاج الطفل إىل دافع من الداخل من أجل تقوية مفرداته اللغوية و . مدلوالت ذهنية فورية

  .جعل قاموسه اللغوي معرف و غزير
  (Mortier , Robinson, 2000 :6)جاع الكلمات أو بطء يف استرجاعها صعوبة يف استر-
 التلميحات اليت أي صعوبة يف املؤشرات أو الدالالت أو:  صعوبة دالالت أو تلميحات السياق-

تساعده على التعرف على الكلمة من خالل املعىن، أو سياق اجلملة يف الفقرة أو النص أو احلديث الذي 
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دام اللغة من خالل القصص يف هذه احلالة حيتاج الطفل إىل تشجيعه على استخ.تظهر من خالله الكلمات
  .و الكتب و االت املناسبة لعمره

  . للكلماتيبصعوبة يف التحليل التركي-
لوصول إىل املعىن املقصود من ل صعوبة يف فهم العالقة بني املعاين وتركيب اجلمل و بالتايل عدم قدرة -

/ أل التعريف / عوبة يف متييز فمثال جيد ص. النص و من مث ضعف اإلدراك العام ملا يقرأه أو ملا يسمعه
هذه احلالة حتتاج إىل تدريب الطفل . املقاطع الزائدة أو املضافة  أو مصادر الكلمات و الكلمات املشتقة 

على التحليالت التركيبية للكلمات حىت تساعده يف اكتساب العديد من املفردات اللغوية و تقوية ذخريته 
  .املعرفية و قاموسه اللغوي

يف حتليل خصائص املعاين فإن حتليل خصائص املعىن طريقة تنظم ا املفاهيم و الكلمات ذات  صعوبة -
صعوبة يف خاصية كل كلمة و الكلمات املرادفة هلا، و صعوبة يف الطفل مثال جيد . العالقة بعضها البعض

فاهيم ذات العالقة مع يف هذه احلالة حيتاج الطفل إىل تدريبه على تنظيم امل. مفاهيم األلفاظ و متضاداا
 - 293 :2004هدى عبد اهللا احلاج عبد اهللا العشاوي، ( .بعضها البعض عن طريق القوائم أو اخلرائط

296(.  
  :الطرق املساعدة على فهم اللغة الشفهية. 16

  :تركيز اإلنتباه:أوال 
لتفاعل مع اآلخرين فقبل أن إن احملافظة على تركيز اإلنتباه أمرا مهما ليتعلم الطفل معىن اللغة ويستطيع ا

تعطي الطفل توجيهات أو تفسريات، التأكد من أنه ينظر إىل املفحوص ومستعد إلستقبال الرسالة مع 
للطفل الفرصة املناسبة لإلنتباه لألدوات  وجيب توفري )انتبه، امسع، أنظر: ( مراعاة استخدام الكلمات مثل

  :بإتباع الطرق التالية
  . املوجهة أثناء الكالم معه ، أثناء محله أو اطعامهاإلستعانة بالتعبريات 
 ).إخل ...  دمى–أجراس ( استخدام أدوات تصدر أصواتا متناغمة  
 .مراقبة استجابات الطفل لألصوات و الكالم 
 .هل ينظر إىل املفحوص عند التحدث إليه 
 .هل يبحث عن املفحوص بعينيه أو يدير رأسه عندما يسمع صوته 
 .ب وجه املفحوص عند الغناء معه مثالهل يبتسم و يراق 
 .هل يدير رأسه حنو األدوات اليت تصدر أصواتا و أنغاما 
 .التوفري للطفل فرصة اإلستماع لألصوات اجلديدة تصدرها أدوات صوتية يقوم هو بتحريكها 



 41

 .ربط جرس إىل رسغه أو إىل ركبته برباط حبيث يصدر اجلرس صوتا عند حدوث احلركة 
فوق سجادة ليداعب نسيجها  أو وضعه على بطنه  يديهلى التصفيق بإمساك كلتامساعدة الطفل ع 

 .)186 :2004هدى عبد اهللا احلاج عبد اهللا العشاوي، ( بأصابعه
  

 : ربط املعاين مع الكلمات:ثانيا
إن الطفل حباجة إىل حاسة السمع و القدرة على اإلصغاء و حاسة البصر و النظر، جيب عند الكالم أن 

مع استخدام لغة واضحة مجلها مفيدة و بسيطة تناسب . جه املفحوص عند مستوى نظر الطفليكون و
وحتديد بدقة األمساء و األشياء و تكرار ما يقال و استخدام احلركات و اإلشارات اليت تساعد . عمره

ى ربط بني اللفظ و املعىن فعلالبأن الطفل مل يستطع  على توضيح دالالت الكالم، و عند الشعور
  .طوة مث العمل على حتقيق هذا النجاحخباملفحوص مساعدته و توجيهه خطوة 

  :و ميكن حتقيق هذا اهلدف بتطبيق مايلي
 يتعلم مساعدته على مد ذراعيه إىل األعلى حىت) تعال ، فوق : (  مد الذراعني حلمله والقول له-

  .ه بأن حتمله بسرعةأتب مكافجيلألمر، عندها االستجابة 
  .أو لأللعاب املفضلة لديه) السالم عليكم( اعني و القول  هز الذر-
، ثرية، القراءة له بصوت يةذات ألوان زاهية، صور حقيق.  توفري الفرص الستكشاف الصور و الكتب-

  .مرتفع بينما جيلس هو أمام املتحدث
   بسيطة و قصرية لوصف الصور، و نسمح للطفل جبمعها و ملسها استخدام مجل-

  .ل على تعلم األشياء املألوفةمساعدة الطف
  . اليت يلبسها واليت يستخدمها يف الطعامء سؤاله عن األشيا-
  . استخدام أدوات تعليمية مناسبة حسب الزمان و املكان الذي تتم فيه عملية التعلم-

   تذكر املعلومات:رابعا
عن طريق حواسه، و تعد إن ذاكرة الطفل مهمة لتخزين املعلومات اليت يتعلمها من العامل احمليط به 

  .)80: 2010 صافية ت تنساو(قدراته على تذكر املعلومات مهمة الستقبال اللغة و التعبري عنها
  :و من بني األنشطة اخلاصة بتكوين مهارات اإلنتباه و اإلصغاء و التذكر نذكر

  . القيام بسرد قصص مصورة له-
  . اإلستمتاع باإلصغاء لربامج مناسبة من التلفاز-
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قص ثالثة إىل أربعة صور حليوانات أو أشخاص أو أدوات ميكن العمل ا كقصة متسلسلة مث وضعها  -
  .أمام الطفل

    . ختصيص أوقات مالئمة لسرد القصص-
   املسامهة يف إغناء لغة الطفل:خامسا

  : و كلمات الوصف بالطرق التاليةاألفعال، كلمات،يتم هذا باستخدام 
  . أنا أمشط شعري، أمشط:األفعالكرار  التحدث عما نقوم به مع ت-
  .ل ، مع تقليد األفعال املوصوفة يف الكتاب، مث الطلب من الطفل تقليدهاف قراءة الكتب مع الط-
 ). أمحد صغريءحذا(، )حذاء بابا كبري( هذا ثقيل، :نقول عند رفع شيء ثقيال -
قراءة القصة له : قل و هذا بـ زيادة مقدرة الطفل إلستعمال مجل مكونة من ثالث كلمات على األ -

ذات مجل قصرية، مع تكرار القصة نفسها لعدة أيام حىت يبدأ الطفل سردها بالطريقة نفسها عندما 
 طرح أسئلة عن النشاطات اليت أاه الطفل فورا و مع حتديد األسئلة عن جتربة مر ا للتو. يشاهد الصور

  .)189 : 2004هدى عبد اهللا احلاج عبد اهللا العشاوي، (
  

  :قياس صعوبات الفهم.17
 بطرق عديدة منها الوقت الذي يستغرقه السامع يف تنفيذ تعليمات معينة، أو تقاس صعوبات الفهم
  ).276 : 2004، العتوم عدنان يوسف(أو الوقت املستغرق إلكمال اجلملةإكمال مجلة ناقصة، 

  :الفهم لدى املصاب بالتوحد.18
وي يكون أصعب من مستوى اإلنتاج اللغوي ، فقد يعطي الفرد إجابة إن تقييم مستوى الفهم اللغ

صحيحة، و يظهر مبدئيا أنه قد فهم املضمـون و ذلك من خالل حتليله للوضعيـة وليس اعتمادا على 
السياق اللغوي املقدم له ، و هذا ما حيدث بالفعل مع األطفال املصابني بالتوحد، فهم غالبا ما يعتمدون 

ون مبا مل ميكنهم فهمه ؤاملعىن املراد من الوضعية و املضمون غري لغوي إذ أم خيمنون أو يتنبعلى إقتباس 
من التحليل اللساين للخطاب كما جيدون صعوبات يف تنظيم الفكر والربـط منطقيا بيـن كلمتني 

ع أن رغم صعوبـة تقييـم الفهـم اللغوي إال أن هذا مل مين و. لربـطاحيث يتعذر عليه فهم هذا 
 .تكون هناك بعض الدراسات العلمية يف هذا اال بالضبط لدى فئة املصابني بالتوحد

 AJOHONSON وGILLBERG و ROMBERG  غيلبريغ  رومبريغ و جونسونإن دراسات 
، 1980 سنة FAY فآي   و1995 سنة PRIZANT و RYDELL  ريدل  و دراسات1996سنـة 

  : بالتوحد جيدون صعوبات يف فهمتنص مجيعها على أن األطفال املصابني
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  . كيفية توظيف الضمائر-
  . تصريف األفعال-
  . اجلمل املنفية و املبنية للمجهول-
  . البىن التركيبية املعقدة و الطويلة-
  . تقدمي و تأخري األفعال و حتديد أزمنتها-
   )84: 2004أمحد أمني نصر، (. الكلمات اردة-

أنه من الصعب إدراك سبب عدم فهم هذه الفئة من األطفـال اجلمل  بfay صرح 1980يف عام        
  .املنفية

  JARDAN ن جاردن و باولغ سنـة أظهـر كل مال  نفسمـن جهة أخـرى يف       
 أن األطفال التوحديني قادرون على تكرار و فهم اجلمل املتكـونة من ألفـاظ متداولة POWELLGو

ها أي أم على دراية ا و اليت تناسب مستوى قدرام التركيبية و اليت و اعتادوا على استعماهلا و توظيف
دراك السمعي اإليعربون ا من خالل إنتاجيام العفوية ، و لكن  لديهم متيز مسعي ضعيف ومشاكل يف 

وبالتايل غري قادرين على استخالص املفاهيم من اللغة غري املسموعة واللغة املسموعة، وهذا يؤثر على 
جيدون واآلخرين، مع قدرة األطفال التو حديني على الفهم والتعرف وبالتايل على االتصال اللغوي 

  ).98 :1997حممد قاسم عبد اهللا،(ة يف فهم مجل من نوع تركييب معقدصعوب
يتم بنفس الطريقة ال عموما ما ميكن استنتاجه هو أن الفهم لدى األطفال املصابني بالتوحد 

، أنواعه، ليه سوف حناول التعرف على التوحدع و.يبقى منوه بطيئا جداولعاديني مقارنة باألطفال ا
التوحديني و الربامج العالجية يف الفصل تشخيصه والنظريات املفسرة له باإلضافة إىل خصائص األطفال 

   . املوايل
 



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<‚uçjÖ] 
  متهيد

  ة تارخيية حمل-1
  التوحداضطراب  نتشارا شيوع و مدى-2

   التوحد بني البنني و البناتاالضطرابمدى انتشار -1.2
   النظريات اليت فسرت أسباب التوحد-3

   النظرية النفسية -1.3
   النظرية الكيميائية-2.3
   النظرية العصبية-3.3
   النظرية املعرفية-4.3
   النظرية الكلى الصينية -5.3
   النظرية التلوث البيئي-6.3
  نظرية نقص هرمون السكرتني-7.3
   نظرية التطعيم الثالثي-8.3
   نظرية عدم احتمال الكازيني واجللوتني و زيادة األفيون و نفاذية األمعاء وعملية الكربتة-9.3

  )عوامل وراثية و جينية ( النظرية احليوية -10.3
 ضطراب التوحد التشخيص ال-4

  تشخيص التوحدلعايري احلالية امل -1.4
   املشاكل اليت تواجه تشخيص التوحد-2.4
   كيفية تشخيص االضطراب التوحد-3.4
   التشخيص عن طريق االختبارات النفسية-4.4
   التشخيص الفارقي الضطرابات طيف التوحد -5.4

   أنواع االضطراب التوحد-5
  األطفال التوحديني  خصائص -6
   الربامج العالجية للتوحد  -7
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  :متهـيد
 أحد االضطرابات النمائية املعقدة اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم  Autism "التوحد"يعد 

االجتماعي واللفظي وغري اللفظي كما تعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالم االجتماعية املتبادلة ويظهر هذا 
 ن عمر الطفل وتكون أعراضه واضحة متاماً يف الثالثني شهراًالثالث األوىل مالسنوات االضطراب خالل 

 ، يبدأ يف تطوير سلوكيات شاذة وأمناط متكررة واالنطواء على الذاتحيث من عمر الطفل األوىل
ويتميز التوحد بالغموض وبغرابة أمناط السلوك املصاحبة له، وبتداخل بعض مظاهره السلوكية مع بعض 

 فضال عن أن هذا االضطراب حيتاج إىل إشراف ومتابعة مستمرة منأخرى أعراض إعاقات واضطرابات 
  ).13 : 2001، حممد قاسم عبد اهللا(   الوالدينقبل 
  كما يعترب تشخيص التوحد من املشكالت الصعبة اليت تواجه الباحثني واملهتمني به يف ميدان      

 :وقد يعود ذلك إىل أمرين. التربية اخلاصة
بالبعض إىل تسميته طيف أدى حد ليس اضطرابا واحدا وإمنا يبدو يف عدة أشكال، مما أن التو: األول

 ."التوحد"التوحد كما سبقت اإلشارة عند تعريف 
 كفصام الطفولة، والتخلف العقلي ،قد يتداخل مع مفاهيم أخرى" التوحد" أن مفهوم : الثاين

 أمحد أمني (حلواس وغري ذلك من مفاهيمواضطرابات التواصل، ومتركز الطفل حول ذاته، واضطرابات ا
   .)6: 2002نصر، 

  :  حملة تارخيية - 1
أول من وصف أعراض التوحد عند أحد عشر طفال، ومساها (Leo Kanner)  كانر كان ليو

 Early مث تبىن مصطلح التوحد الطفويل املبكر 1943أعراض التواصل االنفعايل الذاتوية، وذلك يف عام 

Infantile Autism الرضاعة (  مشددا على أن السلوك التوحدي ينمو يف مرحلة  مبكرة من النمو
 Childhood Autismمثل توحد مرحلة الطفولة ( ومرادفته  وقد أصبح مصطلح التوحد الطفويل) األوىل

،والطفل التوحدي أو الذاتوي مقبولة لدى Infantile Autismوالتوحدية أو الذاتوية الطفولية           
 ديد لإلشارة إىل هذه احلالة املرضية من اضطرابات النمو املنتشرة أما مصطلح النمو غري النمطيالع

Atypical Development هم أعراض أقل خطورة وأقل يدل فيستعمل لوصف املرضى الذين تكون
  .شدة

 Infantileفهو الذهان الطفويل   أقل حتديدا و تعريفا ومتييزا،هوو أما املصطلح األكثر عمومية،

psychosis ومرادفه هو ذهان مرحلة الطفولة psychosis childhood،الذي استخدم بشكل واسع  
اللوحة التشخيصية اإلكلينيكية  ومنذ الوقت الذي وصفت فيه الرابطة األمريكية لألطباء النفسيني،
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 , DSM III ,R(لالضطراب يف الدليل التشخيصي واإلحصائي الثالث والثالث املعدل لألمراض النفسية 

DSM III ( وذلك يف عامي)اضطراب إمنائي(نمو الأنه اضطراب يف  معتربة على التوايل،) 1987،1980 (
Devlopement disorder  ،  مل يعد ينظر إىل االضطراب على أنه ذهان، كما مل يعد ينظر إىل أعراض

  . التوحد و الذهان على أما مترادفان
عمل لإلشارة إىل األطفال التوحديني أو املنطوين على ذوام فهو مصطلح أما املصطلح األخري الذي است

 إال أن العديد من الباحثني مل يقبلوا هذا املصطلح، وشددوا ،childhood schizophréniaفصام الطفولة 
) كانر(بالرغم من أن العديد من العلماء ال يوافقون  على أن التوحد خيتلف بشكل واضح عن الفصام

 تبدأ بوحدانية أو انعزالية توحدم الصفات اليت متيز الطفل امل إىل أهوا أشارممه لالضطراب ولكنهعلى فه
إن العزلة االجتماعية  ارج،اخلوانغالق أمام كل املثريات واألصوات اليت تأتيه من  مع جتاهل، متطرفة،

 2001،حممد قاسم عبد اهللا( عيةامل بيولوجية أكثر منها اجتما إىل عووداليت يعانيها تظهر منذ الوالدة وتع

 :12- 13(.  
  : ضطراب التوحدانتشار اشيوع و مدى  -2

فرد  360.000أشارت الدراسات احلديثة اليت أجريت يف الواليات املتحدة أنه يوجد على األقل 
 اإلعاقة الرابعة األكثر  منعدي  وأوضحت الدراسات أن التوحد،أن ثلثهم من األطفال ومصاب بالتوحد

 وحتدث التوحد   الشلل املخبئ– ع الصرا–عا لإلعاقات املختلفة و اليت تتمثل يف التخلف العقلي شيو
  .كل عشرة آالف مولودةطفل  5.4يف حوايل 

 أشارت الدراسات واألحباث احلديثة أن االضطراب Michael D ) 1993(حسب الباحث ميشال      
 طفل يف بلد مثل حجم 10.000 من بني لاطفأ  10 : 15التوحدي حيدث فيما يقرب اآلن من 

   .)16: 2002، نصرأمحد أمني ( الواليات املتحدة األمريكية
  : بني البنني و البنات مدى انتشار اضطراب التوحد - 1. 2

 إىل اآلن يف ه مرات أكثر يف األوالد عن البنات و ال يذكر سبب مفهوم4 مبعدل حيدث اضطراب التوحد
 ن أكثر من البنات، ولكن أثبتت األحباث أن يف حالة إصابة البنات تكون إعاقتهظهور التوحد عند البنني
 من البنني الذين يف مثل ن منخفضة جدا عن غريهن و تكون درجة ذكائهورةأكثر صعوبة و خط

  .نحالته
  إلصابة األوالد الذكور الذين،وأشارت الدراسات يف الواليات املتحدة أن هناك معدل انتشار كبري     

  .)17 :2001عبد اهللا حممد قاسم، ( أيضا هم أوائل مواليد آلبائهم وال يعرف سببه
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  :النظريات املفسرة الضطراب التوحد  - 3    
تعددت الدراسات اليت حتاول الوصول إىل أسباب إصابة الطفل ذا االضطراب بعض الدراسات ردت 

ب عضوية وبيولوجية، أو عوامل كيمائية أو أسباب التوحد إىل أسباب نفسية واجتماعية، والبعض أسبا
ومازالت . عوامل جينية، ويعترب هذا االضطراب من االضطرابات اليت تعزي ألكثر من عامل سبيب

الدراسات غري وافية يف هذا الشأن ومازال هناك غموض حول سبب اإلصابة ذا االضطراب وسبب 
  .)32 :2011-2010 ،عبد احلليم  قادري(اجلسمتأثريه على كيمياء 

    :)العامل النفسي(النظرية النفسية  - 1 .3
  سلوكيات ل التوحد من خالل مراقبة دراساته يف جماLeo kanner )1943 ( ليو كانرلقد بدأ   

وأشار يف نتائج دراساته إىل أن الوالدين وخاصة األم تلعب ،  توحديطفال) 11( جمموعة مكونة من 
  ليود لطفلها عندما ال تزوده باحلب والرعاية واحلنان وأظهردوراً رئيسياً يف حدوث حالة التوح

للداللة على العالقة ) Refrigerated Mother (باردة مصطلح األم الLeo Kanner) 1943(كانر
للكثري من النقد واالعتراض وخاصة Leo Kanne كانرليو لقد تعرضت فرضية . السلبية بني األم وطفلها

 حيث أكدوا بأم يولون أطفاهلم الكثري من االهتمام والرعاية واحلنان يف من أهايل األطفال التوحديني
)   Rutter(تر ي رمن بينهم  ليو كانر مراحل حيام املختلفة وكذلك عارض الكثري من الباحثني فرضية

  من(Leo kanner)كانر  ليومعلال ذلك أن الطفل خالل الفترة احلرجة ألصابته بالتوحد واليت ذكرها
.  له أو عدم اهتمامها بههواألدوات الضرورية  الكتشاف رفض أم أشهر ال ميتلك الوسائل) 6 -0(

ورغم أن الكثري من الدراسات أثبتت فشل الفرضية النفسية يف حتديد سبب اإلصابة باضطراب التوحد، 
 Hannen) (نفس املنشأ للفرضية النفسية مثل برنامج األم احلنون تتبىن إال أن هناك برامج عالجية 

Project  يف الواليات املتحدة األمريكية حيث يقوم جانب كبري من هذا املشروع العالجي على تنمية
  .)33:  2002أمحد أمني نصر، ( توحدعالقة احلب واحلنان بني األم وطفلها امل

  :النظرية الكيميائية -2 .3
ن كان العلماء غري متأكدين أد وتلعب اضطرابات الكيمياء احليوية دوراً كبرياً يف حدوث التوح     

إن املخ واألعصاب . دوراً مهماً يف عمل اجلسم البشريمن كيفية حدوثه، فالكيمياء احليوية تلعب 
تتكون من جمموعة من اخلاليا املتخصصة اليت تستطيع أن تنقل اإلشارات العصبية من األعضاء إىل الدماغ 

وهي مواد كيماوية بتركيزات خمتلفة من وقت آلخر وبالعكس من خالل ما يسمى باملوصالت العصبية 
تزيد يف املناطق اليت تتحكم يف احلركة اجلسمية، وعند Dopamine) (جند مادة الدوبامني : وهي كاأليت 
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طفال الذين لديهم حركات  األىاستخدام عالجاً لتخفيض نسبتها فقد يؤدي إىل حتسن احلركة لد
  .متكررة

  يف السويد وتبني إن درجةي، منها حبث أجر)1990Prien (ناي لربك نتائج لبعض البحوثهنا
 لشوكي يفاتركيز حامض اهلوموفانيلك أكثر ارتفاعاً يف السائل املخي املنتشر بني أنسجة املخ والنخاع 

  .حاالت اضطراب التوحد من بني األطفال العاديني
ن مت اختبارهم يف دراسات متباينة قد مما جتدر اإلشارة إليه أن ثلثي عدد األطفال التوحديني الذي    

 ومت حفظ هذه النسبة عن طريق .يف الدم) Serotonin(حققوا مستويات عالية يف نسبة السريوتونني 
الذي يؤثر يف الناقل العصيب، وقد استخدم هذا العقار ) Fenfluramine( عقار الفينفلورامني استخدام

 زيادة أو حتسن يف السلوك االجتماعي طوال مدة على عدد من الذكور التوحديني ولوحظ أن هناك
ذا العقار يف املرحلة لذلك يظل ه. ولكن عندما مت إيقافه ظهرت بعض أمناط السلوك الالتكيفي. الهاستعم

  .)25 :2009،  أمحد حممد خطاب(التجريبية
  ) :عوامل عضوية عصبية(النظرية العصبية  -3. 3

إن هنالك ثالثة نظريات تتمحور حول أسباب تواجد عطب ) 1995(ذكر هاشيموتو                  
  :معني يف اجلهاز العصيب املركزي 

النظرية األوىل تؤكد وجود عدد كبري من اخلاليا الصغرية يف الشق الدماغي األوسط وبعضها   •
  .أشارت إىل إنقاص التدفق الدموي يف منطقة الشق األوسط

  .خ الثانية تؤكد نقص يف حجم املخيالنظرية •
  . لثالثة تؤكد ضعف القشرة الدماغيةالنظرية ا •

نتيجة هلذه النظريات اجتهت العديد من الدراسات للربط بني حالة التوحد واالختالفات البيولوجية 
 MRI- Magnetic(فقد أظهرت بعض االختبارات التصويرية للدماغ مثل اختبار . والعصبية يف الدماغ

Resonance Imaging ( عادية يف تشكيل الدماغ مع وجود فروق واضحة باملخيخ، فقد اختالفات غري
وغريهم وجود ضمور يف حجم ) Bauman & Kamper( كامرب وجــد بعض العلماء مثل بومان و

ن حجم املخيخ م %13 وسبعة وقد يصل هذا الضمور إىل ستةاملخيخ خصوصاً يف الفصيصات الودية رقم 
الدراسات األخرى مل تتم اإلشارة إىل وجود ضمور أو شذوذ يف ويف العديد من . نيلدي األطفال املصاب

 الرسم الكهربائي تركيب الفصوص املخية وإمنـا مت ذلك عــن طريق التشريح وقد وجــد أن فحص
)E.E.G. ( يف حاالت التوحد يظهر بعض التغريات يف املوجات الكهربائية يف حوايل)من )  %65 – 20

  .)136، 135:  2001، عبد اهللا قاسم حممد ( ات الصرع كذلك زيادة يف نوب.احلاالت
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إىل دور احلوادث والصدمات البيئية  Rimland) 1964( رميالند قد أشارت بعض الدراسات       ل
املختلفة اليت تصيب الرأس وما ينتج عن ذلك من خلل يف اجلهاز العصيب املركزي وبالتايل حدوث حالة 

لتوحدي أدت إىل عدد ا الطفل ى حمددة كسبب الشذوذ العصيب لد البحث عن عيوبكما أن  ،التوحد
 رمبا يفشل يف التزويد بدرجة توحداملذكر إن التكوين املعقد يف جذع الدماغ للطفل . من النظريات
 أن مواقع التلف يف القشرة ,Demyer, Barton ) 1973(وأشار كل من وبارتون ودمير. إشارة مناسبة

ختالل  الطبقة األكثر بعداً من الدماغ قد تكون هي املسؤولة عن االأي)Cerebral Cortex(الدماغية 
  .)14 : 2003بدر رقية ،  (الوظيفي اللفظي واإلدراكي

 أن االختالل  ترىالنمط املعريف والعيوب اللغوية للتوحدبة نظريات حديثة معتمدة خاصكما أن 
عرفية اليت تبدو متوسطة لنصف الكرة األيسر والوظائف امل. الوظيفي يقع يف نصف الكرة األيسر للدماغ

ن أ األطفال التوحديني وىكلها ضعيفة أو مفقودة لد)  املهارات التحليلية– العملية التسلسلية –اللغة (
 املعرفة – املكانية –املهارات البصرية (الوظائف اليت يعتقد أا مسيطر عليها بنصف الكرة األمين للدماغ 

إىل الوضع الطبيعي، شذوذ اللغة التوحدية املوصوفة بالتجريدية والتكرارية هي أقرب ) دون حتليل
والنوعية األوتوماتيكية هي أيضاً تدعم فرضية نصف الكرة األيسر الدماغي وهذه الصفات مرتبطة 

 األطفال التوحديني هي نتيجة جلهود نصف ىواللغة املوجودة لد.عمليات نصف الكرة األمين الدماغيب
 الزريقات (تقوم مبا هو مستطاع دون دعم من نصف الكرة األيسر الدماغياليت مين الدماغي الكرة األ
  .)115 : 2004 ، إبراهيم
 إىل أنه تبني وجود خلل أو إصابة يف نسيج Bernard Rimlandكما أشارت برينارد رميالند            

وم  وهي إصابة أو خلل حيدث يف أثناء مركز ساق املخ الذي يتحكم يف عمليات االستثارة واالنتباه والن
فترة احلمل فتضعف قدرة اجلهاز العصيب املركزي أو مخ اجلنني على االستجابة للمثريات اخلارجية 

 .وحساسيته هلا أو الشعور مبا حيدث يف عامله احمليط به، كما أنه املركز األساسي للمعرفة
  :النظرية املعرفية - 4 .3

عجز أو قصور معريف ويفسر بعض أو كل املظاهر اإلكلينيكية تشري هذه النظرية إىل وجود 
وهذه النظرية تتضمن القصور يف النواحي املعرفية  اضطراب التوحد واألعراض اليت تتميز ا

ن األطفال التوحديني أ ،Hermelin & Connor )1970( هريملني و كنور وقد وجد. واالجتماعية
ز والقدرة على التفكري ويرجع ذلك إىل التأخر يف النمو لديهم صعوبات يف عملية استخدام الرمو

ن هناك دليل يبني وجود نقص أو خلل يف الفهم أ  أورد Sigman )1995 (أما سيجمان. غويالل
االجتماعي، مما يبني أن هنالك معاناة يعاين منها األطفال التوحديني يف استجابام السلوكية الشخصية 
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 )1993 (وأوضح هوبسن. األنشطة أو األفعال اليت تتطلب انتباه مشتركمثالً جندهم ال يشاركون يف 
Hobson  ن تعبريات الوجه املصاحبة لالنفعاالت لدى األطفال التوحديني ختتلف من األطفال العاديني، أ

  .ولذلك فإم ليس لديهم استجابات مالئمة يف االنفعاالت 
عانون من قصور يف الوظائف والعمليات  أن هؤالء األطفال ي)1992 (ذكر السرطاوي كما   

العقلية الضرورية للعمل األكادميي خاصة العمليات العقلية العليا كالذاكرة، االنتباه، التفكري، اإلدراك، 
أن و .ن تأخر يف منو اللغة والكالمأم عادة ما يعانون م) 1990(يصنف عبد الرحيم و. التجريد، التعميم

  .نسبياً كالم اآلخرين والتعبري عن أنفسهم بطريقة مقبولة بعضهم يكون قادراً على فهم
أم يتسمون بضعف قدرام على التكيف االجتماعي ونقص امليول ) 1981(يؤكد الرحياين و

يهتمون  ال واالهتمامات، ويعجزون عن التكيف يف املواقف اجلديدة، ويتسم سلوكهم باجلمود،و
 وخاصة مع األطفال الذين هم يف نفس عمرهم الزمين، وإن بتكوين العالقات االجتماعية مع اآلخرين

 ، امحد  حممدخطاب(سناً يف ممارسات اجتماعية معينةكانوا مييلون أحياناً إىل املشاركة مع األصغر منهم 
2009: 31.(  
لعقل  نظرية اينأيت أخرياً إىل أحدث التوجهات النظرية ملعرفة ما هو التوحد يف النظرية املعرفية وه       

(Theory of Mind) يذهب هذا التوجه إىل أن القصور اجلوهري الذي ينتج يف التوحد هو عدم اكتمال 
 الطفل الصغري حبيث ال يستطيع أن تشكل أو تضبط خمتلف النظم اإلدراكية ىمنو نظرية العقل لد

ظرية ال يسمح للطفل حبل  هذه الن حسب تطورال  فإن غياب بالتايل و،ياً جن وواملعرفية اليت تتطور طبيعياً
املشكالت اليت يواجهها يف املواقف االجتماعية للحياة اليومية ويف نفس الوقت ال يستطيع هذا الطفل أن 

. رات واإلمياءات وأوضاع اجلسميفهم أن اآلخرين لديهم أفكار ومشاعر ميكن قراءا من خالل اإلشا
 ونوعية املهارات املعرفية واالجتماعية ىبذلك فهي لن تكون مفيدة باألسلوب السوي ولكن مستو

سيكون أفضل من األطفال الذين مل تتطور لديهم نظرية العقل وهذا هو التفسري يف تعداد نظريات طيف 
  .)34 :نفسه املرجع (  التوحد
  :لى الصينيةينظرية الك - 5 .3
تنص هذه النظرية . و بعد الوالدةيربر الصينيني اإلصابة بالتوحد باعتبار أا قد حتد أثناء احلمل أ         

بناء  .على أن الكلى هي عضو خلقي موجود منذ الوالدة بينما الطحال عضو وظيفي رئيسي بعد الوالدة
على هذا فإن سبب التوحد أثناء احلمل يعزى إىل مشكلة يف وظيفة الكلى لدى أولياء األمور واليت رمبا 

صينيون أنه عندما يكون لدى األم كلية ضعيفة فإن اجلسم ويقول ال. تكون عن طريق األم وأحياناً األب
وبعض العناصر احليوية يعوق ) B6( 6وإن نقص فيتامني ب. بطريقة فعالة) B6( 6ال ميتص فيتامني ب
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أما . عمليات بناء ومنو مخ اجلنني داخل رحم األم ونتيجة لذلك يولد الطفل باضطراب وظيفي يف املخ
لباً ما يكون تلف اجلهاز اهلضمي وهو عبارة عن مشكلة يف الطحال أو سبب التوحد بعد الوالدة غا

 وغريه من العناصر الغذائية اليت تساعد على منو وتطور )B6( 6املعدة متنع اجلسم من امتصاص فيتامني ب
 :وتنص النظرية على اآليت. والكليتان والطحال التالفتان أيضاً يسببان تلف اجلهاز املناعي. املخ وإصابته

  .)35 :2011-2010عبد احلليم قادري، ("النخاعاملخ هو حميط النخاع والكليتان يمان وتنتجان "
  :نظرية التلوث البيئي - 6 .3

  أنه قد ثبت يف عدد من البحوث عالقة اإلصابة R Bernard )1995 (ذكر برينارد رميالند       
يبلغ عدد " يتسماساشو"صغرية يف والية  ففي قرية ،تبالتوحد كنتيجة للتلوث البيئي ببعض الكيماويا

  نسمة، ظهر أن هناك ارتفاع غري طبيعي يف انتشار حاالت التوحد، حيث وجد أن36,000سكاا 
 إصابة طفالً يف كل مائة طفل، وهي نسبة عالية للغاية باملقارنة بنسبتها يف اتمع األمريكي العام هناك

ملسؤولني يف األجهزة املعنية بالصحة يف هذه القرية، واعتقادهم مما أثـار اهتمام ا) 10,000 يف كل 4-5(
وبناء على طلبهم تقدمت جامعة . بأن هناك عامالً معيناً، وغالباً هو نفايات كيمائية تلوث البيئة

 مليون دوالر إلجراء حبث مسحي شامل للبيئة يف تلك املنطقة، ويقوم 25استنانفورد بكاليفورنيا برصد 
وهو علم "سم خاص باجلامعة معين بالتلوث الكيميائي وعالقته باجلوانب الوراثية للجنني ذا املسح ق
وبدأت النتائج تشري إىل النفايات السائلة والغازية اليت تصب حوايل مخسة أطنان منها يف ". طيب جديد

ات السائلة النهر اجلاري اليت تنبعث من مصنع النظارات الواقية من أشعة الشمس، وحتتوي هذه النفاي
الزئبق اللذان ثبت عالقتهما كعامل مسبب لإلعاقة الذهنية، فضالً عن  على كيماويات أمهها الرصاص و

أول أكسيد ومركبات النتروجني األخرى، ومركبات الكربيت وغريها اليت تنتج من احتراق وقود 
   .)36 :2009أمحد خطاب حممد، ( املازوت يف املصنع

 ومصدر Gluetumorphin وجيلوتومورفني Casomorphinناك مركبات مورفني أن ه فوجد            
هذه املواد شبه األفيونية هو احلليب والشعري وهذه املواد عبارة عن بروتيينات تنتج عن عدم هضم 

اجللوتني مادة لزجة توجد يف الشعري والشوفان  ( وتني بطريقة فعالة لدي التوحدينيالكازيني واجللو
وبالنسبة لألطفال التوحديني فهم ال ) والكازين هو الربوتني األساسي يف احلليب ومشتقاتهواجلاودار 

يستطيعون هضم هذه الربوتينات بطريقة فعالة وبالتايل أصبحت ذات مفعول أفيوين خمدر، وقد وجدت 
نظرية يف قراءات حتاليل البول لدي املصابني بالتوحد كما وجدت هذه املركبات يف الدم، ويفسر ذلك 

 وهو ما أمجع عليه Gut syndrome Leaky تسرب األمعاء أو إصابة التوحديني مبتالزمة األمعاء املسربة 
 وجود هذه املواد الشبة مورفينية أو ذات الطابع )Alen Fredman(فريدمان والباحثون وقد أكد ألن
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طفال التوحديني مها األفيوين، وأضاف بأن هناك مركبني آخرين وجدا يف قراءات حتاليل بول األ
هاتان املادتان تفوق قوما اهلريوين واملورفني، وهذه املواد النسبة املورفينية قد . دبلتورفني وديرمورفني

فتدخل هذه املركبات األفيونية إىل املخ وختترق احلاجز الدموي الدماغي .  عن طريق األمعاءتسربت
ون املخدر، وهذا أيضاً يفسر نظرية زيادة األفيون وتتعامل مع مستقبالت املخ فيصاب ألتوحدي باألفي

قادري عبد احلليم، (  التوحديني حيث أن هذه املواد إما أا تسبب التوحد أو تزيد من األعراضىلد
2010  -2011 : 40(.  

  :نظرية نقص هرمون السكرتني  - 7 .3
 – Aminoالسكرتني هرمون معروف من زمن طويل ويعترب كيميائياً مكون من سلسلة من  

acids.cv  .حيفز البنكرياس إلنتاج العديد من  لـه عدد من التفاعالت اليت هلا تأثري على التوحد وهي
املواد مثل البيكربونات ملعادلة احلامض القادم من املعدة وبعض األنزميات يف األمعاء واليت يعتقد أا 

ات معينة يف اجلهاز املناعي واملعروف أا له تأثري حمفز على مكون، وأيضاً أنزميات أخرى. سبب املشكلة
وكاملواد الفعالة األخرى يف األمعاء واجلهاز املناعي فلها بني بالتوحد  املصاى العادي لدىدون املستو

الراوي توفيق (تأثري مباشر آخر على املخ وهـذا ما له عالقة بالتوحد ويستعمل الختبار عمل البنكرياس
  .)43-42 : فضيلة وصاحل محاد

  :نظرية التطعيم الثالثي- 8 .3
 عالقة التطعيم بالتوحد هي من األمور اليت أخذت اآلن حيزاً كبرياً من الدراسة ذكرت السعد أنّ

 اجلسم الزال ضعيفاً وعندما نعطيه  التطعيم له دور يف انتشار التوحد ألنّ فهناك من يقول أنّ.والبحث
 غري املعروفة واليت تؤدي إىل التوحد فهناك بعض التطعيم الثالثي مرة واحدة قد يسبب بعض األمور

.  الطفل الذي يعاين من التوحد كان طبيعي قبل أن يأخذ التطعيم الثالثياألسر والعائالت تقول أنّ
ها ال حمالة  وحالة التوحد إذا كانت ستحدث فإن. هذا ليس صحيحاًواألحباث احلديثة يف أمريكا تقول أنّ

 ى، كما قد يكون لد يف مرحلة ظهور حالة التوحدلتطعيم عادة يكون استحدث وكل ما هناك أنّ
ه يف حالة وكما نعلم أن. الطفل استعداد أصالً الضطراب التوحد وقام التطعيم بتسريع ظهور االضطراب

 قد تكون حياته طبيعية يف البداية وقد ال يشعر به  األهل بشكل واضح، ولكن – الطفل ىالتوحد لد
ه قد تغري عن سابق عهده من خالل ضعف قدرته على التواصل مع اآلخرين  كذلك  أنبعد فترة يالحظ

ن مل تظهر آثاره بصورة  الطفل أصالً هو مصاب بالتوحد ولكقد ال يكون السبب من التطعيم ألنّ
  .)20: 2002أمحد أمني نصر،(واضحة بعد
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  :األمعاء وعملية الكربتةنفاذية نظريات عدم احتمال الكازيني واجللوتني وزيادة األفيون و - 8. 3
حتدث عن هذه النظريات الفهد يف املؤمتر الدويل الثاين لإلعاقة والتأهيل جلمعية األطفال املعوقني       

  نظرية زيادة األفيون املخدر اليت وضعها جاك بانكسيب ومركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة، وذكر أنّ
)1979 (JAKK PANKESPPالتوحديني زيادة يف مادة األفيون املخدر دون ى لد تنص على أن 

 فإذا زاد املخدر عند ت تتعامل مع املخدر يف املخ وإليضاح ذلك هنالك ثالثة مستقبال استخدام األفيون
   .)46-45 :2011 -2010عبد احلليم قادري، ( عقباهاالطفل تنتج عنه تصرفات ال حيمد

  ) :جينيةعوامل وراثية و(النظرية احليوية  -9. 3
 هذه النظرية حاولت تفسري ظاهرة التوحد من خالل  أنBai Leyّ) 1996(باى الي  ذكر        

ل الوراثية تساهم اإلشارة إىل العوامل الوراثية وتشري األدلة من خالل دراسة التوأم واألسرة إىل أن العوام
 هناك عالقة ما بني وذكر أنّ. ماً كيفية انتقال اجلينات الوراثية معقدة متاحيث أنّ يف تطور التوحد

وهو اضطراب يظهر يف حتليل اجلينات اليت يظن أا (Fragile) التوحد وبعض اضطرابات اجلينات ومنها
 أكثر البحوث تشري إىل وجود عامل جيين ذي تأثري مباشر يف اإلصابة بالتوحد وأنّ. مصاحبة للتوحد

 من بويضة واحدة أكثر من التوأمني اآلخرين من بويضتني حيث تزداد نسبة اإلصابة بني التوأم املتطابقة
نفس املرجع السابق ( يشتركان يف نفس التركيبة اجلينيةخمتلفتني ومن املعروف أن التوأمني املتطابقني 

:47(.  
تنقل الكثري من اخلصائص البشرية من أولياء األمور إىل طفلهم كاللون ) اجلينات(ن املوروثات أ      

لشكل وغريها، باإلضافة إىل الكثري من االضطرابات احليوية، وقد توصل العلم احلديث إىل والطول وا
ا على خارطة الكروم سوم، ولكن حىتمعرفة البعض منها، أو معرفة مكام معرفة أي  اآلن مل يت

ويف إحدى الدراسات اليت أجريت . موروث جني يكون سبباً يف حدوث التوحد وتسلسله يف العائلة
 مما جعل الوراثة سبباً %50ني إمكانية حدوث التوحد يف كال التوأمني بنسبة تصل إىل لى التوأم تبع

 بعض أفرادها ى العائلة اليت يوجد لديها طفل توحدي يوجد لدنّأمهماً، كما أظهرت دراسة أخرى 
لية حدوث التوحد  قابكما إنّ.اضطرابات يف التعلم واللغة واملشاكل التطورية األخرى بدرجات متفاوتة

  . )56- 55 : 2002أمحد أمني نصر،(فاً أكثر منه يف العائالت األخرىمخسني ضع
مض احل) اجلينات اجلزيئية للتوحداالحتاد الدويل الداعم لدراسة (استعرض العلماء الذين هم جزء من      

، ووجدوا أن هناك دينيألخوان واألقرباء احلميمني للتوح زوجاً من ا150ألكثر من ) D.N.A(النووي 
 رمبا حتضن اجلني الذي جيعل األفراد أكثر قابلية للتوحد 17والكرومزوم  16منطقتني يف الكرومزوم 

 هلا دور يف التحديد 16 و17وتأكدت دراسام هذه باستدالالت سابقة تقترح بأن منطقيت الكرومزوم 
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 العلماء إنّ) Antony Monako (ويقول أنتوين موناكو. عما إذا كان الطفل سيصاب بالتوحد أم ال
ن العوامل املرتبطة  العوامل البيئية واجلينية مرتبطة معاً بإحداث التوحد على الرغم من أموقنون بأنّ
  . غري واضحةىبالتحديد تبق

يف الوقت احلايل ال يوجد إمجاع بالرأي بني العلماء على ما حيدث يف املخ عندما يصاب الطفل     
  . كتشاف يؤكد املركبات اجلينية يف التوحدأن هذا اإل ويضيف ب.بالتوحد

     ه ال يوجد سبب واضح على وجه التحديد يعد هو يتضح لنا من كل هذه النظريات والعوامل أن
ة  التوحد ميكن أن ينتج عن عدولكن الثابت من األحباث هو أنّ. املسؤول عن حدوث اضطراب التوحد

ونسبة لتعدد . ك أيضاً وقت اإلصابة قد يكون قبل وأثناء وبعد الوالدة كذل،عوامل تؤثر على أجزاء املخ
فسية وهذه الن أول النظريات  الحظ أنّ،األسباب تعددت أشكال االضطراب وأعراضه ودرجة شدته

ولكن حىت اآلن مل يتم . التوحدلتفسري اضطراب  هي األقرب يويةاحلنظرية تعد ال و.استبعادهاالنظرية مت 
ازالت الدراسات قائمة للبحث عن اجلينات، أما بقية النظريات فلم يثبت صحتها أو عدم إثباا وم

ذكر كل هذه العوامل كعوامل مسببة الضطراب التوحد أثناء نا من خالل ما سبق صحتها، وقد الحظ
  :ر التوحديني وهي  وأولياء أم الفاحص م بنيقابالت اليت كانت تتامل
وزيادة  ون من مشاكل يف التغذية مما يدعم نظرية عدم احتمال الكازيني أن أغلب التوحديني يعان- 1

  .األفيون ونفاذية األمعاء وعملية الكربتة 
  . وجود أكثر من حالة توحد يف العائلة مما يدعم النظرية احليوية-2
  . ظهور أعراض التوحد مبجرد تطعيم الطفل التطعيم الثالثي مما يدعم نظرية التطعيم الثالثي-3
 بعض األطفال تعرضوا أثناء الوالدة لنقص األوكسجني وغريها من املشاكل مما يدعم عوامل أثناء -4

  )136 :2001عبد اهللا حممد قاسم،(.الوالدة
دعاء بوجود نظرية ه ال يستطيع أحد اإلنأابقة الذكر من خالل هذه النظريات الس نرى       كما

  اضطراب التوحد هوا التوجه العضوي الذي يؤمن بأنّ فلدين.حدصحيحة واحدة لتفسري اضطراب التو
وهناك العديد من الدراسات اليت تكشف عن عوامل وراثية أو تلف يف ، اضطراب عصيب كيميائي حيوي

 ،تلقي الضوء على أسباب التوحد هل هي حيوية يتطلب األمر مزيداً من البحوث اليت ،املخ   أجزاء 
 أنصار كل توجه يدعون نّإ. م الوقاية منها وعالجهارى حىت يتي أسباب أخـه عصبية أم  كيميائية

  وإنّ. تصورهم النظري هو الصادق وهو الذي يقدم اإلجابة الصحيحة عن سؤال ما هو التوحدبأنّ
ي يف االختيار بني هذه التوجهات النظرية إىل مصل العلجراءات العالجية قد يكون هو الفاجناح اإل

  . إىل نبذ إسقاط النظريات اخلاطئةلذي يشري تارخيهجانب تطور العلم نفسه ا
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  :تشخيص الضطراب التوحدال-4
     ليس هناك اختبارات طبية ميكن تطبيقها لتشخيص التوحد، مع أن االختبارات ميكن هلا أن تؤكد     

أو تنفي وجود مشكالت أخرى ولذلك فإن األخصائيني يعتمدون يف تشخيص التوحد على مالحظة 
 السلوكية لكل فرد، بوجه عام، كلما زادت االستجابات التوحدية اليت يبديها الطفل، زادت اخلصائص

 التشخيص الصحيح ليس أمراً سهالً وجيمع معظم اخلرباء على أن على أنّ. احتماالت تشخيص التوحد
 – طبيب أطفال –أخصائي نفسي (تشخيص التوحد يتطلب مشاركة فريق متعدد التخصصات ويشمل 

باإلضافة إىل )  أخصائي اجتماعي– أخصائي عالج مسعي – أخصائي نطق –ي قياسي تربوي أخصائ
ما زاد عدد وكلّ.  للطفل وأمناطه السلوكية معلومات عن التاريخ التطوريونقدمأولياء األمور الذين ي

ص التوحد األخصائيني الذين يالحظون سلوك الطفل يف أماكن وأوقات خمتلفة زادت احتماالت تشخي
  .)137 :2001 اهللا، عبد القاسم حممد (بشكل صحيح

 يعترب تشخيص اضطراب التوحد وغريه من اضطرابات التطور الشاملة من أكثر املسائل صعوبة        
رطوفونيني أخصائيني األ ،االجتماعيني ،األخصائيني النفسيني ،تعاون فريق من األطباءوتعقيداً وتتطلب 

ه فريق متعدد التخصصاتأي أنقه ووضع الربامج العالجية الشاملة لتشخيص اضطراب التوحد بد.  
منذ أن بدأ تعريف التوحد كاضطراب قائم حبد ذاته إىل يومنا هذا مازال النقاش مستمراً حول        

، إن حتديد معايري دالسمات األساسية للتوحد وهذه السمات هي ما تعرف مبعايري تشخيص التوح
شخيص ألي اضطراب غالتها متثل احلد الفاصل للتميز بني اضطراب وأخر مما يساعد اية يف األمهية، ألن

بالدرجة األوىل على حتديد طرق التدخل املناسبة وكيفية التعامل مع نوع معني من االضطرابات كما أن 
بغي ين :حتديد هذه املعايري أمرا ليس من السهل التوصل إليه حيث تراعي هذه املعايري النقاط التالية

 ،عدم وجودها يف أشخاص يعانون من اضطرابات أخرى ،وجودها يف كل من يعاين نفس االضطراب
وجود مجيع السلوكيات مكتملة يف الشخص أي ال ميكن االستناد على أي منها يف التشخيص رد توفر 

م فهذا ال يعين أحدها أو بعضها  فعلى سبيل املثال أن مجيع األفراد التوحديني يعانون من تأخر يف الكال
ذا مل تظهر اضطرابات إه يعاين من اضطراب التوحد أن نشخص كل فرد يعاين من تأخر بالكالم على أن

 ).44 - 33 : 2005، طلعت بن محزةلوزنه ا(ت التعلم والقصور السمعي وغريها أخرى مثل صعوبا
أساسية متيز اضطراب التوحد  هناك تسع سلوكيات يف البداية أنّ ( Leo kanner)   كانر ليوإعتقد    

 هناك مستني أساسيتني فقط إذا وجدتا يف شخص ما وجب تشخيصه  أن1956ّعن غريه مث ذكر يف عام 
مث تاله باحثون آخرون واقترحوا معايري تشخيص خمتلفة للتوحد من  ،"الوحدة املفرطة والرتابة " بالتوحد 



 57

 )Creak(ص التوحد بدءا من معايري كريك وكما جند أن تطور معايري تشخي حيث العدد والنوعية
  ).Tried of Impairments(وانتهاء مبا يعرف بثالوث األعراض 

  :تشخيص التوحدل  احلاليةعايريامل 4-1
 كانت أكثر تأثرياً وأوسع قبوال من املعايري اليت نشرت Rutter  معايري روترعلى الرغم من أنّ       
 )1979(لورنا وينج  وجوديت جولد "  التشخيص اليت طورها كل من  معايري أو بعدها، إال أنّ  قبلها

Wing & Gould  هي األكثر انتشاراً أو قبوال على املستوي العاملي يف وقتنا هذا يف دراستها اليت نشرت
عاماً يف منطقة كامربويل " 15"تتراوح أعمارهم ما حتت فلقد فحصت الباحثتان مجيع األطفال الذين 

م تقييم مجيع األطفال الذين سبق هلم أن  وقد تن ألف طفل ان من بينهم مخس وثالثوجنوب لندن وك
طفالً حدد من بينهم " 914"عن فرز التقييم أ أو نفسية أو صحية أو اجتماعية فاحتاجوا مساعدة تعليمية

"132 "يدة صعوبات تعلم شد: حدى  املشاكل التالية إهم كانوا يعانون من طفالً شخصت حالتهم بأن
القيام حبركات متكررة وقد مت تقسيم هذه اموعة قصور يف العالقات االجتماعية أو تأخر لغوي أو  أو

ً بينما تتصف األخرى  اىلاألخرية من األطفال  جمموعتني تتصف إحدامها مبهارات اجتماعية جيدة نسبيا
  ).59 :2011-2010 ،معبد حليقادري ( مبهارات اجتماعية ضعيفة بغض النظر عن الصعوبات األخرى

 أن اموعة اليت تعاين قصوراً اجتماعياً كانت معظمها تعاين سلوكيات أخرى يف  لقد وجدتو       
 التمثيل وفقدان القدرة على الكالم أو استخدام اللغة ىنفس الوقت ومن ضمنها االفتقار إىل القدرات عل

نما كانت اموعة اليت تعاين قصوراً اجتماعياً بي" الصدى"بطريقة غريبة والترديد اللفظي ملا يسمعون 
واستناداً إىل ذلك .  على الكالم تتناسب مع العمر العقلي ألفرادهاالقدرة تتمتع بقدرة على التمثيل و
 هناك ثالث مسات أساسية للتوحد تظهر جمتمعة دائماً وتعرف بثالوث اإلعراض توصلت الباحثتان إىل أنّ

  :وهي
  :الجتماعيقصور يف التفاعل ا •

 ج تين  وقد،تأخر واحنراف شديدين يف النمو االجتماعي خصوصاً فيما يتعلق بالعالقات الشخصية  
 األشخاص التوحديني وهي النمط االنعزايل والنمط السليب ومنط ىأربعة أمناط من التفاعل االجتماعي لد

  .الناشطني بطريقة شاذة والنمط الرمسي والتكلف 
  :اصل قصور يف اللغة والتو •

  .تأخر واحنراف ملحوظان يف اللغة والقدرة على استخدامها مع اآلخرين، وفهم اجلانب االجتماعي للغة
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 :قصور يف القدرة علي التخيل  •
 التخيل، سلوكيات متكررة واعتماد الروتني مع ىرونة يف التفكري والسلوك وفقدان القدرة علاملعدم     

  ).2001:138عبد هللا حممد قاسم، (عب التخيلي اللىتأخر شديد أو انعدام القدرة عل
  :املشاكل اليت تواجه تشخيص التوحد 4-2

 األطفال وباألخص اضطرابات التطور الشاملة كانت مدار جدل واسع ىاالضطرابات النفسية لد    
بني الباحثني من حيث األسباب والتصنيف ومعايري التشخيص ويعترب اضطراب التوحد مثاالً حياً على 

"  واستخدم مصطلح 1943 عام  نشر دراسته الشهرية Leo Kannerالرغم أن  ليو كانره الصورة فبهذ
به بشكل رمسي كفئة تشخيصية ليتم االعتراف  عاماً 34  األمر تطلبإال أنّ" توحد الطفولة املبكرة 

والذي ) I.C.D.9(وذلك عندما ظهر ألول مرة يف الدليل العاملي لتصنيف األمراض الطبعة التاسعة 
وبعد ثالث سنوات ظهر يف الطبعة الثالثة من ، )W.H.O (1977أصدرته منظمة الصحة العاملية عام 
 النفسيه اجلمعية األمريكية للطب تصدرأالذي ) D.S.M.4 (1980الدليل التشخيصي واإلحصائي عام 

 كبري بعدم  األطفال مرتبط حلدى حول تشخيص اضطراب التطور الشامل لداخللط واالرتباك دوجيو
 اضطراباً يف التطور ناتج عن  التوحدباعتبارو حتديد ما الذي يعترب خارج نطاق تباين التطور الطبيعي

ميكن لألعراض املتعددة للتوحد أن توجد مبفردها أو مترافقة مع حاالت ، تغريات غري معروفة يف الدماغ
ما صغر ه كلّنأكما  .عاقة السمعية واإلركف البصو ،متالزمة داونوالصرع و اإلعاقة العقلية كأخرى

يف واحد أو أكثر من صاحبه  من االضطرابات اليت قد تهزداد التداخل بني التوحد وغريإسن الطفل كلما 
املتخصصون يف ااالت املختلفة قد يستخدمون مفاهيم خمتلفة لإلشارة إىل نفس  كما أنّ ،األعراض

أن مير الطفل بسلسلة من العمليات التشخيصية خالل املرحلة ه ليس من املستغرباألعراض، وبالتايل فإن 
لوالدين الدى  باإلضافة إىل صعوبة التشخيص مما يؤدي إىل حالة من اإلحباط واالرتباك ،األوىل من حياته

  .)20 : 2001 أمحد أمني نصر،( خاطئة لسنوات طويلةإىل مزاولة خربات تربويةورمبا تؤدي 
  :ب التوحديكيفية تشخيص االضطرا 4-3

 عن غريهم األطفال املصابني به زيمشكلة شديدة التعقيد وذلك لصعوبة متياضطراب التوحد يعترب 
أو األطفال  Psychosis أو األطفال الذهانيني  Mental Retardationمن األطفال ذوي التخلف العقلي

        مييز الت وبة يفالصع هذه وترجعLanguage Disorders غة الذين يعانون من اضطرابات يف اللّ
ه ال يوجد الفريق اإلكلينيكي تداخل أعراضها مع أعراض الفئات السابقة وغري ذلك أنإىل شخيص الت أو

  .شخيصه ال توجد مقاييس واختبارات تساعد يف الت الفئة، جبانب ذلك أنهص هذاملناسب لتشخي
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 قد  جماال بكرا أي ال يوجد الكثري من املتخصصني ال يزالاملصاب بالتوحد  جمال دراسة الطفل وألنّ
يت أصبح موضوع التوحد عندهم تطرقوا وأحبروا فيه، وذلك بعكس ما حيدث يف الدول املتقدمة والّ

هم استطاعوا تشخيص هذه الفئة من األطفال يف سن مبكرة  على كل ااالت املختلفة مبعىن أنامفتوح
  .املبكر لرفع كفاءم وتنمية قدرام للتدخل اومن مث وضعوا هلم براجم

 وأيضا جيب الرجوع ضطراب التوحدإ املتاحة لتشخيص ومن هنا جيب أن نطلع على أهم وأنسب الطرق
إىل أهم الوسائل اليت نرتكز عليها عند تقدمينا مثل هذه احلاالت وأيضا جيب أن نتعرف على فريق العمل 

  .)23 : 2001أمحد امني نصر،(شخيص هذا التاملسؤول عن واإلكلينيكي املتكامل
وتصنيف  DSN IV 94تشخيص االضطراب التوحدي طبقا لتشخيص اجلمعية األمريكية : أوال

ICD.10  ملنظمة الصحة العاملية.  
   .شخيص من خالل مقاييس تقدير السلوك  التوحديتال: ثانيا
  .مليها عند التقييعيت نرتكز أهم الوسائل الّ: ثالثا
  .شخيصدور كل منهم يف الت اإلكلينيكي و العملفريق: رابعا
  Differential Diagnosis يشخيص الفارق الت:خامسا
  : HCD 10 نشخص االضطراب التوحدي طبقا للدليل الدويل العاشر لتصنيف األمراض :أوال
  :  وجود عجز يف النمو على األقل يف واحدة من املناطق اآلتية قبل سن الثالثة-أ

 .ية املستخدمة يف االتصالاللغة التعبري -1
 .تطور التفاعل االجتماعي والتفاعل املشترك -2
 .اللعب الرمزي أو الوظيفي -3
  : العجز الوصفي يف التفاعل االجتماعي املشترك-ب

 تنظيم التفاعل – اإلشارة – االحياد باجلسم – التعبري بالوجه –الفشل يف استخدام النظر بالعني  -1
 .االجتماعي

 .يت تتضمن مشاركة االهتمامات واألنشطة واملشاعرر العالقات الّالفشل يف منو وتطو -2
      عب معهم يف أوقات الضغط العصيب خرين إلجياد الراحة واللّاآللة البحث عن األشخاص قّ -3

 .هرون القلق واحلزنظأو تقدمي الراحة واحلب لآلخرين حينما ي
 .  نقص املتعة املشتركة بينهم و بني اآلخرين -4
  .ة االجتماعية و العاطفية، عجز يف االستجابة لعواطف اآلخريننقص املشارك -5
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ول استخدام إشارات غة املنطوقة، ال حياتأخر أو نقص كامل يف اللّ: العجز الوصفي يف االتصال–ج 
 .بديلة لالتصال

 .فشل يف بدء أو تكملة حوار -1
 .غةاستخدام متكرر للّ -2
 شذوذ يف درجة الصوت والنربة  -3

  :امات األنشطة واالهتم-د
 .االنشغال بأنواع حمدودة من االهتمامات -1
 .ارتباط وتعلق خاص بأشياء غري عادية -2
 .التصاق واضح بأشياء غريبة -3
 .سلوك متكرر آيل -4
 .االنشغال بأجزاء من األشياء -5
 .مضايقة حول االهتمام بتفاصيل صغرية غري مهمة يف البيئة احمليطة -6

 أو اضطراب اللغة أو PDDضطراب النمو الشامل  الصورة اإلكلينيكية للطفل ليست منسوبة اال-هـ 
  .اضطراب يف النواحي العاطفية واالجتماعية

  DSM ,IV.94تشخيص االضطراب التوحدي طبقا للدليل اإلحصائي الرابع للجمعية األمريكية  - 2
 وفقا هلذا التصنيف إذا توافرت عالمة واحدة يف كل من جزء أ، ب، ج يتشخيص االضطراب التوحد

  .ضافة إىل ستة على األقل من اموعباإل
  :  خلل أو عجز كيفي يف التفاعل االجتماعي ويظهر فيما يلي–أ 

 Eye –   to-eye gage عجز واضح يف استخدام السلوك غري اللفظي مثل احلملقة بالعني  -1
  Gestures أو اإلمياءات  Body Postures والوضع اجلسدي Facial Expression  والتعبري الوجهي

 ).30: 2005نفس املرجع السابق،(لتنظيم الطفل االجتماعي
 .الفشل يف منو العالقات بصورة مالئمة ملستوى النمو -2
 . مع اآلخريناالهتمامنقص البحث التلقائي عن مشاركة املتعة و -3
 .نقص املشاركة االجتماعية والعاطفية -4
    : العجز الكيفي يف االتصال–ب 

 .طريقة بديلة لالتصال مثل اإلشارة غة اللفظية مع حماولة إجياد لغة أوتأخر أو نقص كامل يف تطور اللّ
 .عجز واضح يف القدرة على بدء احلوار مع اآلخرين -1
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 .استخدام متكرر للغة -2
 .االفتقار إىل حماكاة اآلخرين وتقليدهم بصورة تتناسب مع املستوى االرتقائي  -3

 
  : األنشطة و االهتمامات-ج

 .ثر من االهتمامات من إعطاء تركيز مكثفاالنشغال بنوع واحد أو أك -1
 . انشغال مستمر بأجزاء من األشياء و ليس ككل -2
 .سلوك منطي متكرر -3
 .عدم املرونة وعدم القدرة على التخلي عن الروتني -4

 يشري الدليل اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية أن القصور يف النمو واالرتقاء حيدث قبل سن -
  :  يف واحدة على األقل من اجلوانب الثالثة و هي كاأليتالثالثة، ويظهر القصور

 .التفاعل االجتماعي - 1
 . اللغة و استعماهلا يف االتصال االجتماعي - 2
 . اللعب الرمزي أو اخليايل - 3

  ).29: 2005عبد اهللا حممد عادل،(
  تشخيص من خالل مقياس تقدير السلوك التوحدي : ثانيا

خرون وقد قام الباحثون مبالحظة سلوك جمموعة من  وآMarvy ماريف  هذا املقياس من تأليف 
 فيلما التقطت هلؤالء األطفال بني أسرهم، مث قاموا بتحديد سلوك 24األطفال التوحديني عن طريق 

 عبارة جتمعت يف شكل 33على بطاقات أعدت لذلك، وقد وجد الباحثون عدد  مصاب بالتوحد الطفل
        املشكالت االنفعالية واملشكالت السمعية والبصرية  هي مشكالت االتصال االجتماعي، عوامل و4

 أعده يف الصورة العربية عبد الفتاح غزال  أوضح ومشكالت النشاط احلركي املفرط للطفل التوحدي مثّ
 األسلوب املناسب يف تشخيص الطفل التوحدي هو مالحظة اجلوانب املختلفة لسلوكه ووضعها يف أنّ

 تقنينه على جمموعة من األطفال التوحديني ام بإعداد الصورة األولية للمقياس ومتّصورة مقننة وبالتايل ق
حيث اشتمل املقياس على أربعة جماالت متضمنة العناصر األساسية اليت تتدرج حتتها السلوكيات املختلفة 

س ووضع  قام بتحديد طريقة لإلجابة على هذا املقياعرف على الطفل التوحدي، مثّاليت تساعد يف الت
أمحد أمني  (أربعة لكل سؤال من أسئلة املقياسطريقة لتصحيحه وحدد درجات تبدأ من صفر إىل 

   .  )26 : 2001نصر،
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  مقياس تقييم سلوك الطفل املصاب بالتوحد) 2(جدول رقم 
  العبارة  م  الدرجة
  4  3  2  1 صفر

            .يتجاهل اآلخرين   1
            يفضل أن يكون وحيدا   2
            فعاله على األحداث بطيئة ردود أ  3
            ال يبتسم   4
            ال يفهم النظرات ذات املغزى أو املعىن   5
            .نظرات مبهمة وال معىن هلا   6
            .ال ميكن التحدث معه للتواصل اللفظي   7
            .ليس له تعبريات وصفية   8
            .ال توجد لديه إشارات أو إمياءات   9

            . أصوات اآلخرين ال مييز  10
            . طفل هادئ جدا   11
            .طفل مزعج جدا  12
            .ال ميلك أشياء خاصة به   13
            . ال حيب الروتني  14
            نشاط حركي حمدود   15
            .نشاط حركي زائد   16
            .طفل حساس   17
            .سلوك غري متعود عليه  18
            .رجية لديه مظاهر عدوانية خا  19
            .لديه مظاهر عدوانية داخلية  20
            .ال مييز بني األشخاص   21
تظهر عليه البالدة االنفعالية مثال ال يستجيب   22

  .لالنفعاالت املختلفة 
          

            .يضحك و يبكي بدون داع   23
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            .ال يتحمل أي مضايقات   24
            .ال يوافق على أي تغري   25
            .الت غذائية مشك  26
            مشكالت يف النوم   27
            .ال حيب أن يداعبه أو يلمسه أحد   28
            .مييل بشدة لعمليات اللمس   29
            .من الصعب جذب انتباهه   30
            . ليس لديه ردود  أفعال حسية ملا يدور حوله  31
            .ردود أفعاله متناقضة لألصوات   32
            .تناقضةسلوكياته م  33

    جمموع الدرجات
  ).32: 2005عبد اهللا حممد عادل،(

  :ي ترتكز إليها عند التقييمأهم الوسائل الّت: ثالثا 
دائما يلجأ األخصائيون اإلكلينيكيون إىل العدد من الطرق لتجميع البيانات املختلفة عن الطفل 

دائما يرجعون إىل جمموعة من وذلك من أجل وضع تشخيص حمدد حلالة الطفل الذي أمامهم، فهم 
  :الطرق وهي كاآليت

  :التاريخ التطوري للحالة -1
 أحد املكونات الرئيسية للقيام بتشخيص الطفل التوحدي هو احلصول على تاريخ تطور الطفل إنّ
الوقت احلايل، ويشمل التاريخ التطوري للحالة وضع الطفل ومنوه واملتغريات اليت طرأت عليه يف حىت 

ات مع توضيح مراحل منوه املختلفة إىل الوقت احلايل وهل تناول عقاقري معينة يف الفترة السابقة هذه الفتر
إخل  وهذا يوضح سلسلة من األحداث ...يف أي سن ت له أي حوادث أو أصيب بأي مرض وأوحدث

 نفس(رت فيه وجوانب القوة والضعف عندهتكشف وقت ظهور حالة التوحدية عليه وأي النقاط اليت أث
  .)34: املرجع السابق 

  
  :التاريخ الوراثي للحالة  -2

 احلصول على التاريخ التطوري للحالة يشتمل أيضا احلصول على صورة لشجرة العائلة أي إنّ
التاريخ الوراثي بني أعضاء أسرة الزوج والزوجة وهل هناك أحد أفراد األسرة لديه اضطرابات أو خلل 
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 من حاالت التوحد قد يكون هلا أصول %50 إىل %30ن حوايل مرتبطة باحلالة، فقد أكدت األحباث أ
وراثية، وأوضحت بعض الدراسات أنه قد تكون أسرة الطفل التوحدي لديها مشاكل يف التفاعل 

 هذه األسرة قد تكون غري اجتماعية أو حتب االنطواء أو تكون من االجتماعي مع احمليطني مبعىن أنّ
  .ة فكل ذلك له تأثري على الطفلاألسرة احمليطة وعليها ضغوط كثري

  
  :حلملا تاريخ -3

دائما حيتاج األخصائي اإلكلينيكي أو الطبيب املعاجل معرفة املزيد عن فترة محل األم للطفل، حيث 
 األم من  لديها مبعىن أنّتوحداملقد حيدث لألم بعض خماطر أثناء هذه الفترة تكون هلا صلة بوجود طفل 

ة من املخاطر أثناء احلمل مثل تعرضها إلحدى األمراض املعدية أو تعاطيها املمكن أن تتعرض موع
جرعة شديدة من أحد األدوية أو حدوث طفرة جينية أو حيدث اضطراب يف كروموزومات دون أن 

  .تدري
كل هذه األشياء تعترب من املخاطر اليت قد ترتبط بوجود طفل توحدي، وجيب أن تسرد األم 

 فترة محلها ليس فقط املخاطر السابقة و لكن أيضا جيب توضيح احلالة النفسية للطبيب كل ما حدث يف
 النفسية عامال يف وجود طفل  من املمكن أن تكون احلالةاليت كانت عليها األم يف هذه الفترة ألنّ

   )2011-2010القادري عبد احلليم،(.املتوحد
  : التقييم السلوكي-4

ييم الطفل التوحدي ولكن هذا النوع من التقييم حيتاج إىل  التقييم السلوكي جزء هام من تقإنّ
خربة كثرية من قبل األخصائي اإلكلينيكي، ويوجد أسلوبان أساسيان لتجميع املعلومات السلوكية، 

املالحظة املقننة وجيب أن يستند على النوعني يف :  الثايناألسلوبو املالحظة غري املقننة،: األسلوب األول
  .م السليمآن واحد للتقيي

تساعد يف الكشف عن األعراض املختلفة اليت ال تظهر أمام املعاجل، فهذه القائمة جييب عليها و
 شهرا إىل 18الوالدان و تعترب من القوائم اهلامة الوصف العالمات األوىل اليت تظهر على الطفل من عمر 

  ).25 : 2001،د قاسم حمم عبد اهللا( عالمات األولية لالضطراب التوحد سنوات و تعترب ال3
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  : و التوحدية PDDقائمة مالحظة لالضطراب التطوري ) 3( جدول رقم 
  األسئلة  العمر بالشهور

هل يبدو طفلك مهتما بشكل غري عادي باألشياء املتحركة أو األضواء   شهور6من امليالد حىت 
  ) باملقارنة باهتمامه العكسي للنظر إىل األوجه مثال ؟(املتحركة 

  هل من الصعب أن جتذب انتباه طفلك ؟ -   شهرا 12إىل  6من 
بعض األطفال حيبون الصعود ألعلى و آخرون يبكون ؟ فهل طفلك من -

  نوعية هؤالء اللذين يبكون ؟ 
  هل يشعر طفلك بامللل و عدم املباالة للحديث احمليط به ؟-  شهرا 18 حىت 12من 

وات و ليس هل الحظت طفلك قادرا على التوجه حنو بعض األص-
  .لآلخرين ؟ 

  هل يتجاهل طفلك اللعب ألغلب الوقت ؟ -
   هل شعرت بالشك بأن طفلك مصاب بصعوبات بالسمع ؟ -
   هل تعجب إذا مل يعرف طفل امسه ؟ -
  هل يفضل طفلك أو يرفض أطعمة معينة بقوة ؟-

   هل يبدو طفلك غري مهتم بتعلم احلديث ؟-  شهرا 24 حىت 18من 
ب انتباه طفلك ؟ هل تشعرين أن طفلك يتجنب النظر  عند حماولة جذ-

  إليك مباشرة ؟
  هل يبدو طفلك خائفا أو غري مدرك لألشياء اخلطرية ؟-
 هل يتجنب طفلك اللعب مع الدميات أو احليوانات أو حىت يكرههم ؟ -
 هل يتجنب طفلك اللعب بلعب جديدة بالرغم أنه يتمتع بعد ذلك -

  يها ؟باللعب ا بعد أن يعتاد عل
 مل يبدأ طفلك إظهار ما يرغب فيه باستخدام اإلشارة أو الكلمات أو -

  عمل ضوضاء ؟
 هل - يف بعض األحيان هل تشعرين أن طفلك يهتم بوجودك أم ال ؟  -

  لطفلك لغة خاصة به ؟  
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  هل يدرك طفلك جزءا واحدا مما قيل له فقط ؟-   شهرا 30 حىت24من 
  ما يرغب يف شيء أو يريد شيئا هل حياول طفلك االتصال عند-
  هل يقودك طفلك حنو الشيء الذي يرغب فيه ؟ -
   هل يلعب طفلك اللعب بطريقة آلية متكررة ؟ -
  هل يعجب طفلك باألشياء الغريبة مثل الرمل ، األشياء اللولبية؟-
  هل يستطيع طفلك عمل بعض األشياء بطريقة جديدة ؟-
ه لكن ال يقول شيئا أو يفرد  هل يدرك طفلك أغلب أو كل ما يقال ل-

  القليل من الكلمات ؟
   هل يبدو طفلك يظهر إدراكا أفضل لكن ال يزال يتتبع االجتاهات ؟  -
  هل يستطيع طفلك عادة بكونه مطارد و لكن ال حيب لغة االستجابة؟ -

  هل تقلقني ألن طفلك ال يبدو مهتما باألطفال اآلخرين ؟-  شهرا 36 حىت 30من 
   ال يلعب لعبا رمزيا ؟ هل طفلك-
 فتح – هل يبدو طفلك مهتما باألشياء امليكانيكية مثل إشعال الضوء -

   املنبهات ، املكانس الكهربائية ؟–مقابض األبواب و األقفال ، املراوح 
  هل طفلك غري قادر على حماكاة اآلخرين ؟-
فل  هل طفلك ال يهتم مبشاهدة التلفزيون ، أو األشياء اليت يشاهدها ط-

  يف مثل عمره ؟
 هل يتعلم طفلك الكلمات اجلديدة عن طريق نغمتها و ليس متييز -

  صوتيا ؟
 هل يتمتع طفلك باالتصال اجلسدي عندما يرغب هو فيه و ليس أنت -

  اليت ترغبني فيه ؟
 هل تقلقني بشدة عندما تشعرين أن طفلك ال يتأمل مثل غريه من -

  األطفال ؟
 حماكاة األشياء مثلما يسمعها و يرددها  هل يظهر طفلك القدرة على-

  يقلد األصوات أفضل من الكلمات ؟
   هل ينسى الكلمات القدمية عندما يتعلم احلديثة ؟   -
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   من قبل ؟هيردد الطفل الصدى بالضبط كما مسع هل -  شهرا 48 حىت 36من 
   هل يلعب الطفل باللعب بطريقة خمتلفة ؟ -
  طفلك بيديه أو بأصابعه ؟ عند االستماع بشيء هل يلوح -
   هل تقلق ألن نغمة صوت طفلك غري عادية مثل علو النربة ؟-
   هل يشعر طفلك بالضيق عند تغيري يف الروتني اليومي له ؟ -
   هل يهتم طفلك بتنظيم لعبة بطريقة معينة ؟-
 هل يعرف طفلك الطريق الذي تسريين فيه عند ذهابك للسيارة ، -

  أسلوب آخر ؟وهل يتضايق إذا ذهبت ب
  )42 :2001أمحد أمني نصر،(
  :شخيص عن طريق االختبارات النفسيةالّت 4-4

  : إختبارات الذكاء-1.4-4
 واختبار الذكاء IQمن املكونات اهلامة لتقدير ولتشخيص أي خلل تطوري هو اختبار الذكاء 
ختبار الذكاء يسمح هو الذي يعطينا معلومات عن موضوع ومكانة الطفل تطوريا يف اجلانب العقلي وا

 عند تقدمي اختبار ذكاء له ال دتوحلنا مبعرفة نقاط القوة وبنقاط الضعف لدى الطفل، أما عن الطفل امل
بد أن يعرف نقطة هامة وهي أننا ال نقيس ذكاء احلرفية املتعارف عليها ولكننا نقيس ما يستطيع فعله، 

 على إدراك ، ويشتمل على املقدرةVerbal IQواختبارات الذكاء مقسمة إىل اختبار ذكاء لفظي 
  :VIQواستخدام اللغة ألغراض االتصال مع اآلخرين و هناك شكلني أساسيني لل 

  :غة االستقبالية اللّ-2.4-4 
  .واليت تشري إىل قدرة الطفل على إدراك وفهم ما يقال

  :غة التعبرييةاللّ -3.4-4
ا، إن العديد من األطفال التوحديني يتحدثون كثريا واليت تشري إىل كيفية استخدام الطفل للغة املتحدث 

  . تكون ضعيفةVIQولكن ال يدركون ما يقولونه بالفعل ولذا فأغلب درجام يف ) تكرار الكالم(
    :ذكاء اإلجناز:  النوع الثاين للذكاء-

وحة تكوين يف لنة مثل إكمال أجزاء ناقصة يشتمل على مدى جودة وسرعة األطفال على إجناز مهام معي
 هؤالء األطفال عندهم تآزر حركي بصري وهذا التآزر يظهر إما يف احلركة قول أنّنكتل خشبية وهلذا 

مثل اجلري ) العضالت الكبرية( أي كل ما يفعل باأليدي واحلركة الكربى ) العضالت الدقيقة(احلقيقية 
  . ركوب الدراجات– املشي –
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دا ويظهر ذلك اإلجناز إلجنازي جيان أي مستوى ذكائهم  جيدونيوغالبا ما يكون األطفال التوحدي
30 : 2001عبد اهللا حممد قاسم،(د بعد عمر مخس سنواتاجلي(.  

ويف النهاية أكدت الده ال يوجد اختبار ذكاء لألطفال التوحديني أو أطفال اخللل راسات السابقة أن
كن قد يستخدم الكثري من  ولPDD أو  يوجد اختبار ذكاء يشخص التوحد أي الPDDالتطوري 

  .االختبارات اخلاصة مبرحلة ما قبل املدرسة وما بعدها
 :ضطرابات طيف التوحد الشخيص  الفارقي ّت ال4-5

هناك تداخل وتشابه كبري بني اضطراب التوحد وبني حاالت االضطرابات األخرى كالفصام     
 يؤدي إىل اإلرباك يف حتديد دقيق للحالة اليت غة املختلفة، األمر الذيواإلعاقة العقلية، واضطرابات اللّ

يعاني منها الطفل، وينشأ أحياناً عن هذا الوضع التوبناء على . شخيص اخلاطئ حلالة الطفلصنيف والت
ذلك أشار العديد من العاملني يف هذا اال إىل اعتماد الفروق بني أعراض اإلعاقات واالضطرابات 

  .)48:1999الراوي ومحاد،  (دقيق وسليماملختلفة للوقوف على تشخيص 
ه عند مقارنة اضطراب التوحد بأي اضطراب آخـر تكون النتيجة ذات معىن، فإذا ظهر حيث أن

ه  مع أعراض أي اضطراب آخـر فإنتوحدملاملظاهر السلوكية املختلفة للطفل اختالف يف األعراض وا
من أهــم هذه االضطرابات اليت تتشابه مع  .ميكن احلكم بالتايل على وجود حالة التوحد من عدمه

  :اضطراب التوحد ما يلي
 :اإلعاقة العقليـة4-5.1

 هناك تشااً كبرياً بني كل من التوحديني وأقرام املعاقني عقلياً يتمثل يف وجود قصور نالحظ أنّ     
 معهم، واضح لدى كل منهم يف تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين، وتكوين صداقات
ويرى . وبالتايل االندماج معهم، وهو ما يدفع ما معاً إىل االنسحاب يف املواقف االجتماعية املختلفة

التوحديني يتسمون بدرجة من الوعي االجتماعي أكثر  أنّ. Dennis et Al )1999(دينيس وآخرين
 1990 يرى جنار دفيك وآخروناخنفاضاً من أقرام املعاقني عقلياً، مما جيعلهم أقل مسايرة لآلخرين، و

)Al Njardvik et (ّم التوحديني يف املهارات االجتماعية،  أناألطفال املعاقني عقلياً يتفوقون على أقرا
 األطفال املعاقني لديهم قدرة نسبية إىل أنّ Klin) 1991 (ويشري كيلني. ويف مستوى منوهم االجتماعي

لتوحديني حيث وجد أنه يف الوقت الذي كان ا عند ال يتوافرخرين، وهو األمر الذيباآل  علق على الت
لون الضوضاء النامجة من أصوات فيه األطفال املعاقني عقلياً يفضلون صوت األم، كان التوحديني يفض

 إن القصور اللغوي الذي يعاين منه Herbert )1998 (كبة أو االنسحاب من املوقف، ويرى هربرتمر
ويؤكد عبد الرحيم . رين على إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرينالتوحديني جيعلهم غري قاد
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 إن املعاقني عقلياً على العكس من أقرام التوحديني يتفوقون يف كم مفردام اللغوية، كما 1999
-2010عبد حليم قادري، (واصل مع اآلخرينات لغوية يف الت ما لديهم من مفرديستخدمون قليال

2011  :66(.  
 :الفصــــام 5.2- 4

عرف عليه يف ممارسات الطب النفسي، وكان التوحد يستخدم  التالتوحد كمفهوم كان قد متّ      
شابه بني  افتراض التلوصف أحد األعراض الرئيسية للفصام، االنسحاب أو الوحدة وبناء عليه، فإنّ

 التفريق كما أنّ. يني بالفصاميني بعض الباحثني كانوا يسمون التوحدنّااالضطرابيني كان منطقياً لدرجة 
  ).67: نفس املرجع السابق ( نسبياًابني التوحد والفصام حديث

بعض جوانب االختالف بني الفصام والتوحد تظهر يف فترة ظهور االضطراب ففي الوقت الذي         
ذه الفترة، ومن نه باإلمكان تشخيص التوحد يف هيندر فيه تشخيص الفصام يف مرحلة الطفولة املبكرة فإّ
 الطفل  الطفل يظهر اهلذيان أو اهللوسة، كما أنّناحية أخرى عندما حيدث الفصام يف مرحلة الطفولة فإنّ

. املصاب بالفصام عادةً يظهر قدرات لغوية أعلى ولكنها تكون متسمة باضطراب األفكار والكلمات
 الكالم توحدصاب بالملل اتخدم الطفقية ويف املقابل ال يسويستخدم الكالم للتواصل بأفكار غري منط

 .للتواصل
 :اضطرابــات الصــم 5.3 - 4

األطفال املولودون بالصمم يواجهون الكثري من املشاكل خالل منوهم وتطورهم، وقد يكون لديهم     
فظي، ولديهم القدرة على مشاكل سلوكية متعددة، منهـا االنعزال االجتماعي ونقص التواصل اللّ

ا التوحديني فليس أم. فظي عن طريق لغـة اإلشارة وقراءة الشفاه والتقليد واحملاكاةالتواصل غري الل
ومالحظات أولياء األمور . فظي وغري اللفظيلديهم نقص يف السمع ولكنهم غري قادرين على التواصل اللّ

  .)63:2005،  طلعت بن محزةالوزنة ( ني التفصيالت الالزمة عن احلالةتعطي للمختص
 :غـةطرابات اللّاض 5.4 - 4

غة والكالم واجلوانب املعرفية مظاهر أساسية يف  اضطرابات اللّإنّ) Ornitz) 1973ذكر أورنتز      
وبسبب هذا التشابه . غوية من املتوقع أن يكون هنالك تشابه بني التوحد واالضطرابات اللّالتوحد، فإنّ

موعتني إعادة الكالم وخاصة الكالم و .اً بني التوحد وهذه االضطراباته يتم اخللط أحيانفإنقد تظهر ا
واصل مع غة األساسية وحياولون التغة يتعلمون مفاهيم اللّكما إن األطفال يف اضطرابات اللّ. املتأخر
 الفارق الرئيسي بني عامل مع الرموز تعتربعلم والتن القدرة على التن وبناء عليهم فإّياآلخر

  ).373:1995القريويت وآخرون (اموعتني
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غة تتشابه مع االضطرابات اليت يظهرها التوحديني لكن ميكن أن منيز بني  اضطرابات اللّرغـم أنّ    
غوية حياولون التواصل باإلمياءات واإلشارات بعكس  ذوي االضطرابات اللّاالضطرابني حيث أنّ

  .)374: نفس املرجع السابق( لذين يواجهون صعوبة كبرية يف ذلكالتوحديني ا
 :متالزمــة أسربجــر  5.5- 4

الطفل يكون لديه بعض التصرفات . اضطراب األسربجر هو مرض يدخل حتت مسمى طيف التوحد     
ء وال يوجد لديه إن الطفل طبيعي الذكاء، أو ذا معدل عايل من الذكا: ومن خصائصه. املشاة للتوحد
لتعامل معها، وهم التغيري يف كل شيء لديه ضعف يف فهم العالقات االجتماعية وا .تأخر يف النطق

ينشغلون ويلهون يف . ســواء يف األكل أو امللبس، وعادةً تكون هلم طقوس وروتني معني يف حيام
غوية يكون منو القدرات العقلية واللّ لديهم حساسية بشكل كبري لألصوات، .أغلب األوقات بشيء واحد

بينما يكون لدى الطفل التوحدي صعوبات يف . حٍد مـايف حالة متالزمة أسربجر منواً طبيعياً إىل 
 يهما لديكياً وإنهذه احلالة ميكن إبالغ أولياء األمور بأنه ال يعاين توحداً كالس التفاعل االجتماعي، ويف 

  ).39:2000،  إبراهيم عبد اهللاحلمدان(التوحد صفـات 
   :Rettمتالزمــة الريـت 6.5-4
متالزمة الريت شبيهة بالتوحد وهي تتميز باختالل  إن  Van Acker، )1997( فان آكر، ذكر      

 هذه األعراض ال تظهر غوي باإلضافة لألمناط السلوكية املتكررة مع أنّالعالقات االجتماعية والنمو اللّ
 شهراً، ويصاحبه ضعف يف منو 30-5 بداية االضطراب حتدث ما بني وال تكون واضحة يف امليالد وإنّ

مع وجود تدهور عقلي وظهور حاالت الصرع يف معظم . دماغ وكذلك فقدان احلركات اهلادفةقشرة ال
متتاز هذه املتالزمة بوجود ارتقاء . احلاالت قبل فترة املراهقة وحتدث هذه املتالزمة عند البنات فقــط

مهارات اليدوية مبكر ـدوء طبيعياً أو قريب من الطبيعي، تليه حالة من الفقدان اجلزئي أو الكامل لل
  .)65 : 2004الزريقات إبراهيم،  (وة، وللكالم مع اخنفاض معدل النماملكتسب

 تشخيص التوحد ليس باألمر اهلني وذلك للتشابه الكبري بني أعراضه مما تقدم ذكره أنّ           
شخيص مازالت قاصرة وغري قادرة على  أدوات التكما إنّ. ي ذكرتأعراض االضطرابات التو

 الباحث علىلذلك ، )2006 الفضل، زينب( التشخيص الكامل خاصة يف الوقت املبكر لالضطراب
شخيص البد من القيام بدراسة شاملة يف خمتلف اجلوانب للوصول إىل الت لديه من خالل اخلربة املهنيةو

س جوانب بل جيب تنوع االختبارات اليت تقي. وجيب عدم االعتماد على أداة واحدة للتشخيص. السليم
 ملستقبلية أفضلما كانت النتيجة اما متّ اكتشاف اضطراب التوحد مبكراً كلّكلّ، خمتلفة لدى الطفل

شخيصويؤكد الباحث على أمهية الدور األساسي للوالدين يف عملية الت.  
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  :اضطراب االنتكاس الطفويل  7. 4-5
، مولود100000من أصل  ولود يعترب االضطراب االنتكاسي الطفويل من أندر احلاالت وحيدث مل   

سنة تبتدئ مهارته ) 5 - 3( عند الذكور، عندما يصل الطفل املصاب إىل عمر يتراوح بني شائعويكون 
ظهراً شبيهاً بسلوك غوية واالجتماعية بالتدهور بشكل ملحوظ ويأخذ سلوكه ماإلدراكية واحلركية واللّ

ى املعرفة الدقيقة لتاريخ تطور الطفل يف املرحلة يشخص هذا االضطراب بناء عل صاب بالتوحدالطفل امل
 مث فقد هانب إىل أن جتاوز الثالثة من عمراألوىل من حياته أي إذا كان التطور طبيعياً يف مجيع اجلو

ذا االضطراب أسوإن النتيجة املتوقعة حل ،شخيص مناسباًبعــدها مهارته، يصبح الت ء االت املصابني
  .)27 ،26: 2005طلعت،لوزنة ا( منها لدي التوحديني

  : أنواع التوحد - 5
ة، فقد   كل األطفال املصابني بالتوحد ال يظهرون اخلصائص نفسها أو خصائص مشاة بنفس الشدإنّ

اجته الباحثون إىل البحث عن طرق لتصنيف التوحد، ونتيجة لذلك فقد ظهر عدد من االجتاهات يف 
ال اقترح البعض تصنيفات خمتلفة، اعتمادا على املستوى تصنيف األطفال املتوحدون، فعلى سبيل املث

 األعراض الوظيفي الذكائي والعمر عند اإلصابة، وعدد األعراض وشدا، ويرى البعض األخر أنّ
ماري  و,Smith )2001(مسيث املختلفة ميكن أن تكون نتيجة لألمناط املختلفة الواضحة لنشاط الدماغ 

ديرة العيادة الطبية لبحوث دماغ األطفال يف واشنطون، اقترحت  مMary Coleman )1976 (كوملان
 التوحد نظام تصنيفي لألطفال املصابني بالتوحد يضعهم يف ثالث جمموعات أساسية، ويبني عملها أنّ

  :ه مكون من ثالث تصنيفات فرعية كما يليإنKanner  د كانرليس متالزمة منفردة، كما أكّ
  : النوع األول •
ولكن ال تظهر  يظهر األطفال يف هذه اموعات أعراضا مبكرة،: ة التوحدية الكالسيكيةاملتالزم    

 األطفال يف هذه اموعة يبدؤون فإنّ Colemanعليهم إعاقات عصبية ملحوظة كما تقول كوملان 
  .)24 : 2001أمحد أمني نصر،(  بالتحسن تدرجييا ما بني سن اخلامسة إىل السابعة

  : النوع الثاين •
ة بأعراض توحدية، يشبه أطفال هذه اموعة النوع األول، ولكن العمر عند ية الفصامتالزمة الطفولم

ن أطفال الفئة الثانية يظهرون أعراضا نفسية أخرى  بأColemanّ  اإلصابة يتأخر شهرا، تقول كوملان
   .Kanner إضافة إىل املتالزمة التوحدية الكالسيكية اليت عرضها كانر
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  :  ثالثالنوع ال •
املتالزمة التوحدية املعاقة عصبيا يظهر لدى أطفال اموعة الثالثة مرض دماغي عضوي متضمنة 

  ).الصمم و العمى (   اضطرابات ايضية و متالزمات فريوسية مثل احلصبة ومتالزمة احلرمان احلسي
ما تصنيفيا من فقد اقترحوا نظا  Fee 1991يف     وCoe  وكو  Matson وماتسون Sevinأما سيفن  

  : أربع جمموعات كما يلي
  Atypical Groupاموعة الشاذة 

  . يظهر أفراد هذه اموعة العدد األقل من اخلصائص التوحدية واملستوى األعلى من الذكاء
  Mildy Autistic Group اموعة التوحدية البسيطة    

لألشياء واألحداث، لتكون روتينية، كما  يظهر أفراد هذه اموعة مشكالت اجتماعية، حاجة قوية 
  .يعاين أفراد هذه اموعة أيضا ختلفا عقليا بسيطا والتزاما باللغة الوظيفية

    Moderately Autistic Group: اموعة التوحدية املتوسطة   
سلوكات استجابات اجتماعية حمدودة، وأمناط شديدة من ال: ميتاز أفراد هذه اموعة باخلصائص التالية

  )25:نفس املرجع السابق( لغة وظيفية حمددة و ختلف عقلي) مثل التأرجح و التلويح باليد(النمطية 
  Sevetly Autistic Group:اموعة التوحدية الشديدة  

 أفراد هذه اموعة معزولون إجتماعيا، وال توجد لديهم مهارات تواصلية وظيفية وختلف عقلي على 
  .مستوى ملحوظ

   :  Savant Syndromeمة سافانت متالز 
 يف الوقت احلاضر إىل إعطاء مزيد من االنتباه إىل السافانت التوحدي، وعلينا أن نذكر أنّ مييل األفراد

من األطفال املتوحدين،  % 5هذه اموعة من التصنيفات الفرعية للتوحد هي صغرية وتشكل حوايل 
 يف القدرات الذكائية و االجتماعية هذه الفئة من األطفال يظهر أطفال هذه اموعة تأخر منائيا شديدا

حيتاجون إىل مدارس خاصة أو مراكز تدريب ولكنهم ال يستطيعون العمل ويتحسن املتوحدين قدرام 
ومعظمهم حيتاج   بشكل قليل ولكنهم غري قادرين على العيش باستقاللية% 60الباقي واملقدر عددهم 

يلة املدى وهؤالء الذين يتحسنون يستمرون يف إظهار مشكالت لغوية، إىل رعاية مؤسسة داخلية طو
  .)49 -48 : 2005الوزنة طلعت بن محزة ،(وبرود انفعال وسلوك غريب
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  :خصائص األطفال التوحديني  - 6
   :عند األطفال التوحدينياخلصائص االجتماعية 1 -6 

 يف توحداقي مشكالت الطفل املوسوف نتعرض لب بعض مالمح اخلصائص االجتماعية للتوحدنذكر 
لة الطفل عب والتقليد واليت تعترب أحد األقطاب األساسية يف مشكال وهي اللّأالنواحي االجتماعية 

   :وهياملتوحد 
  .العزلة االجتماعية -1
 .العالقة الوسيلة مقابل العالقة التعبريية -2
  .الفشل يف فهم العالقات باآلخرين و االستجابة ملشاعرهم -3
 .اية مبعرفة مشاعر و عواطف اآلخرينغياب الدر -4
 . غياب الداللة االجتماعية -5
  .استخدام اليد كأداة للتوجيه  -6

أن التوحديني يعانون من فساد شديد يف التفاعل االجتماعي مع الغري فتخلص مظاهر إىل ومن هنا خنلص 
  :هذا التفاعل الفاسد يف اآليت

  .نقص واضح يف الوعي بوجود اآلخرين •
 . بالعنييتجنب االتصال •
 .ال يظهر الرغبة يف البدء باالتصال أو العناق أو احلمل •
ال تعين له مشاعر السعادة واحلزن والفرح أي شيء، فال يقدم ابتسامة اجتماعية لآلخرين إال بعد  •

 .فترة طويلة و تدريب طويل
 .يستخدم اآلخرين كوسائل أو أدوات لتنفيذ ما يريد •
 التعامل مع األشياء املتبلدة بدال نييفضل التوحدي آلخرينيعاين من عدم فهم مشاعر و أحاسيس ا •

 .من التعامل مع الناس
  ).30: 1996الشمري ، (عبيظهر سلوكا شاذا يف اللّ •

  :اخلصائص اللغوية 2- 6
- من األفراد التوحديني ال يطورون % 50غة حيث تشري الدراسات إىل أن أخر يف تعلم وتطوير اللّالت
  .يغة بالشكل الطبيعاللّ
 .لبعض املقاطع أو الكلمات دون فهم ) Echolalia( الترديد أو املصاداة  -
 .احملافظة على نغمة ونربة صوت حمددة مع شذوذ واضح يف معدل الصوت واإليقاع -
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الصعوبة يف فهم الكالم املوجه له من قبل اآلخرين حيث ال يتمكن الطفل التوحدي من فهم الفكاهة  -
   , Gallouex , Courtois ). 2004(2: أو الدعابة

  :اخلصائص السلوكية6-3      
        تظهر عند الغالبية  ي ميكن أنيعاين األطفال التوحديني من ظهور بعض السلوكيات الشاذة والت

  :العظمى منهم ومنها
- بتكرار بعض احلركات بشكل مستمر ولفترة طويلة مثلتوحديقوم الطفل امل: مطيالسلوك الن  :

  .التلويح باليدين أو التحديق باألصابع, هز اجلسم
 .مقاومة التغيري يف الروتني واإلصرار على احملافظة على الروتني اليومي -
 .االلتصاق غري الطبيعي باألشياء -
 .نوبات الغضب أو الضحك الغري معروفة السبب لآلخرين -
 .السلوك التخرييب وتدمري املمتلكات -
 إيذاء الذات -
  .فيهإثارة الذات بشكل مبالغ  -
  ).53: 2001الشمري وبن سليمان،(اإلصرار على التماثل  -
  

  :دتوحاخلصائص املعرفية للطفل امل6-4     
 أكثر املالمح املميزة لالضطراب  اضطراب النواحي املعرفية تعدتشري الدراسات واألحباث إىل أنّ     

االستجابة االنفعالية  من نقص يف التواصل االجتماعي ونقص يف هالتوحد وذلك ملا يترتب علي
خلف  حوايل ثالث أرباع األطفال التوحديني لديهم درجة من التأظهرت الدراسات أنّ ،للمحيطني

 ذكر  بعض من األطفال التوحديني يتمتعون بدرجة ذكاء متوسطة، ولذاوأظهرت دراسات أخرى أنّ
منهم % 25املعرفية ما بني  األطفال التوحديني تتراوح مستويام  أن1988ّ سنة لويس كامل مليكه،

ومستوى ختلف عقلي متوسط، التوحد يعانون من  %)50( وختلف عقلي شديد و توحداليعانون من 
فأكثر  ولكن يظهر هؤالء األطفال تشتتا ) 70( ونسبة ذكاء حوايل يعانون من توحد%) 25(و

 أو غري لفظية يف لفظيةملحوظا يف وظائفهم أو خصائصهم املعرفية وتكون درجات ارتقاء لغتهم سواء 
فظية واألعلى منهم يف  غري قابلني لالختبار مبقياس اللّهمنإأما األطفال األكثر ختلفا فأقل املستويات 

عميم ي تتطلب الت وأسوأ على االختبارات التالتعنيالقدرة اللفظية يكون أداؤهم أقدر على االختبارات 
التوحديني قدرات ، هذا وقد توجد لدى بعض األطفالزفكري التجريدي وتتابع األحداث والرمووالت 
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 النضج املبكر إطار وجد يف هذه القدراتمعرفية وبصرية حركية مبكرة يف نضجها وغري عادية أو ت
 عادية و اليت توجد له ذاكرة خارقة وقدرة حسابية غري الوظائف الكلية املختلفة وتسمى الوظائف املنشقة

يعد . ما تظهر هذه الظاهرة يف القدرات املوسيقية والفنية املعتوه عادية وإنومن أمثلة ذلك ظاهرة العامل
ا فكري واالنتباه والفهم واإلدراك والذاكرة واللّالت غة والتخيل من أهم الوظائف املعرفية اليت إذا حدث

 حسب دراسة  ني التوحدياألطفاليعاين  وى أداء األطفال يف مجيع ااالتأي اضطراب أثرت عل
 على أن أوضحتهفكري وهذا ما من اضطرابات واضحة يف التElisabeth  ) 1991(إليزابيت .د

بات الفكرية غري التوحديني يعانون من قصور يف وظائف التفكري خاصة فقد الكالم وأيضا االستجا
 فكري أمناط الت طبيعةنّأىل إاليت توصلت  Francesca) 1994(كما توصلت  جهد  فرنسيسكا  .املناسبة
 تتسم بعدم القدرة على الرؤية الشاملة حلدود املشكلة سواء كانت تتطلب قدرة ني التوحدياألطفال

   .)(Hommet , Janbaque 1994:129-135لفظية أو بصرية حللها
 وذلك كما يف اإلدراك األطفال التوحديني يعانون من عجز يف وظيفة كما أثبتت الدراسات أنّ     

 التوحديني يواجهون صعوبات معرفية األطفال نّأىل إاليت توصلت 1994سنة  Reedلباحث راد ادراسة 
اليت   Helenإيالن وأيضا دراسة  ف واستيعاب املنبهات والرد عليه أبعاد املوقوإدراكتتعلق بالفهم 

ال الرؤية  لديهم خلال واضحا يف جمي أظهرت أنّ التوحديني والتاألطفال البصري لدى اإلدراكتناولت 
من جانب واحد فقط دون إدراك الشكل بأبعاده الكلية،للشيءهم ينظرون الشاملة لألشياء حيث أن  

 التوحديني يعانون من صعوبة يف األطفال كما أثبتت الدراسات أنّ فهم اليدركون الكل بل اجلزء فقط،
جان   دراسةوأيضا على األشياء عرف البصري املكاين واضطرابات يف وظائف االنتباه من حيث التاالنتباه

)1994( Jane االنتباه، لديهم صعوبة معرفية يف كل من التفكرياألطفال هؤالء ي أوضحت أنّالت ، 
 .)2010عبد احلليم القادري (غة جبانب القصور يف القدرة على التخيلالتذكر واستخدام اللّ

 التوحديني لديهم مشكالت تتعلق لاألطفا أنّ)  Marjorie(رجوري ا م وأيضا أثبتت دراسة     
 قدرام على التصنيف بالقدرة على االستمرارية يف نشاط معريف كاالنتباه والتذكر فترة طويلة ، وأنّ

 وأيضا يعاين بعضهم من مشكالت يف التوحديني مل تكن موجودة بالفعل عند بعض نإأكثر مجودا 
 أغلب تضح أنّمن هنا ي، ام الرموز وحل املشكالتواستخدالقدرات البصرية والذهنية وإدراك العالقات 

األطفال التوحديني يعانون من قصور أو اضطراب يف إحدى الوظائف املعرفية، واالضطراب يف إحدى 
  . )53: 2001،نصر أمحد أمني (الوظائف يؤثر بالضرورة على الوظائف األخرى
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  :التوحديني التواصل عند األطفال خصائص 5-6
غة والنطق بشكل طبيعي عند األطفال وتكمن أهم فترة للتطور اللّغوي والنطقي كل من اللّتتطور        

ي ينمو خالهلا الدماغ وينضج حيث تتطور يف السنوات الثالث األوىل من عمر الطفل، وهي الفترة الت
ل الرغبة يف املهارات الكالمية لدى الطفل تبعاً ملا يراه ويسمعه من اآلخرين، وهذا يف الواقع ما يشك

  ) .40 :2005 دهلوم ،أبو(التواصل والتفاعل مع العامل اخلارجي لدى الطفل
 هذا وحتدث الدالئل األوىل للتواصل عند الطفل منذ األيام األوىل من حياته خصوصاً عندما يتعلم أنّ    

ثل صوت األم، وهم البكاء جيلب الغذاء والراحة والرفقة، ويبدأ حديثو الوالدة بتمييز األصوات املهمة م
م يف املستقبل، ن ببناء الوحدات الكالمية أو املقاطع الصوتية الّوما يبدؤبذلك إنيت ستتألف منها كلما

بنطق أعمارهم  يقومون  معظم األطفال يف الشهر السادس من وقد أشارت العديد من األحباث إىل أنّ
قاطع إىل نوع من الكالم الذي يشبه يف إيقاعه وسرعان ما تتحول هذه امل" با"، "با: "مقاطع صوتية مثل

 يتمكن معظم  أعمارهمة، ويف اية السنة األوىل منيه ال حيتوي على كلمات حقيق أنلغة البشر إالّ
األطفال من نطق بعض الكلمات البسيطة وغالباً ما يكون األطفال غري مدركني ملعاين كلمام األوىل، 

ومبرور .وقوة هذه الكلمات خصوصاً عندما يستجيب هلم اآلخرونهم سرعان ما يدركون أثر ولكن 
كلمات ومبرور عامني يكون األطفال ) 10 – 8(شهر من العمر يتمكن معظم األطفال من نطق  ) 18(

 الكلمات متثل األشياء واألفعال قادرين على تشكيل مجل بسيطة، ويتعلم األطفال خالل هذه الفترة أنّ
غة واليت تتضمن قواعد علم ثالثة والرابعة واخلامسة يبدأ األطفال بإتقان قواعد اللّويف عمر ال. واألفكار

غة ال للّاألصوات الكالمية وتشكيل الكلمات وتركيب اجلمل ودالالت األلفاظ واالستخدام الفع
)Gafiero, 1999 : 50.(  

 العديد من اخلرباء  أنّ إالّاآلن غري معروف إىل حد التوحدينيغة عند األطفال  سبب مشاكل اللّإنّ     
 هذه الصعوبات تنجم عن العديد من الظروف اليت حتدث قبل وأثناء أو بعد الوالدة واليت يعتقدون أنّ

 بني مشاكل التواصل هذه وبني .Tronick (1989)  مثل ويربط بعض العلماء. تؤثر على تطور الدماغ
  لآلخرين لة العقلية نظرية العقل أو ضعف القدرة على التفكري وتصور احلا

االجتماعي لألفراد، ففي ومشاكل التواصل عند األطفال التوحديني تتبع وفقاً للتطور العقلي    كما أنّ   
 بعضهم غري قادر على التحدث، جند اآلخرين قادرين على التحدث يف العديد من حني جند أنّ

 معظم األطفال  القدرات الكالمية فإنّوعدا عن هذا االختالف يف. املوضوعات اليت حتوز على اهتمامهم
 لدى معظمهم صعوبة يف فظ، إال أنّالتوحديني ال يعانون بشكل ما أو بشكل قليل من مشاكل اللّ
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ال ولدى البعض اآلخر منهم مشاكل يف فهم معاين اجلمل والكلمات واإليقاع غة بشكل فعاستخدام اللّ
  .غوياللّ

    القادرالتوحدينياألطفال ا أم ة معلومات ين على الكالم غالباً ما يقولون أشياء ال حتتوي على أي
يت مسعها مسبقاً، فبدالً من أن جييب  نفس األشياء الّتوحدمفيدة، وعلى سبيل املثال فقد يردد الشخص امل

ه يكرر نفس السؤال وقد يستخدم آخرون منهم بنعم أو ال، فإن" هل تريد أن تشرب شيئاً؟"على السؤال 
 ويستخدم ،لبدء احلديث عندما يتحدثون مع أفراد العائلة أو األصدقاء" امسي عبد اهللا"ات جاهزة عبار

كذلك آخرون عبارات مسعوها يف اإلعالنات التلفزيونية، ومن هؤالء األشخاص من ميتلك قدرة عقلية 
مهم مثل الديناصورات أو السكك احلديدية إال أن غري قادرين هم على التحدث بعمق حول موضوعات

     ).(Mottron ,2005:40 املوضوععلى االنضمام يف حديث تفاعلي متبادل مع آخرين حول هذه
 معظم األطفال التوحديني هم غالباً غري قادرين على استخدام اإلمياءات  أنّأيضاومن املالحظ         

اإلشارة إىل : فظية مثلاللّما حيدث يف لغة اإلشارة، أو استخدام املساعدات كوسائل أساسية للتواصل كّ
يء الذي يريدونه، ومنهم كذلك من يكون غري مستجيب لكالم اآلخرين وقد ال يستجيبون كذلك الش

ويعترب كذلك االستخدام .  لديهم مشكلة يف السمععند منادام بأمسائهم ومن هنا يظن الكثريون أنّ
على سبيل املثال إذا سئل الطفل . وحدينيالصحيح للضمائر من املشاكل اليت يعاين منها األطفال الت

بدالً من أن " أنت ترتدي قميص أمحر اليوم؟"ه جييب فإن" هل ترتدي قميص أمحر اليوم؟"التوحدي 
  ".نعم، أنا أرتدي قميص أمحر اليوم: "يقول
ستوى غة والنطق لدى األطفال التوحديني لكن ليس إىل امله ميكن تطوير اللّيرى العديد أن     كما     

م بشكل غة قد يتالطبيعي، وعادة ما يكون هذا التطور غري تام، على سبيل املثال تطور مفردات اللّ
البعض من األطفال التوحديني لديه ذاكرة جيدة . متسارع يف ااالت اليت حتوز على اهتمام الطفل

 قراءة الكلمات بشكل جيد يت مسعوها أو رأوها، والبعض اآلخر منهم قد يكون قادراً علىللمعلومات الّ
، وهنالك آخرون يتمتعون مبواهب يقرؤونهم غري قادرين على متييز أو فهم ما  أنقبل سن اخلامسة إالّ

منهم %) 10( وإجراء احلسابات الرياضية وهنالك ما يقارب موسيقية أو قدرات متطورة يف العد
غالبا إذا ما  ،)Ibid : 42.(ياضياترأظهروا مهارات وقدرات يف جماالت متخصصة مثل املوسيقى وال

ة صعوبات أو مشاكل يف تطور مراحل م بوجود اضطراب التوحد لدى الطفل أو أيشك  املعاجل أو املعلّ
غويات والكالم الذين ه يعرضه على العديد من املختصني مبن فيهم املختصني يف علم اللّالنمو عنده فإن

ليس هنالك طريقة عالج ، )2006 ابو دهلوم  ،(ة على التواصلل لقدرات الطلبيقومون بالتقييم الشام
دة يف مرحلة مبكرة واحدة ناجحة يف حتسني التواصل لدى كافة األفراد التوحديني وتبدأ املعاجلة اجلي
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خالل السنوات ما قبل املدرسة  حبيث تستهدف السلوك و االتصال معاً وتشمل على اآلباء أو مقدمي 
 وبالنسبة ، يتمثل يف حتسني القدرة على التواصل،لعالج السلوكي يف هذا املقام هدف اإنّ. الرعاية

فظي هو هدف واقعي،بينما بالنسبة لآلخرين فقد يكون اهلدف هو التواصل  االتصال اللّللبعض فإنّ
، ولدى آخرين يتمثل اهلدف يف التواصل عرب الصور كما حيدث عند استخدام )ماكتون مثال(باإلشارة
وجيب أن تتضمن املعاجلة فترات دورية من التقييم املكثف ومعاجلة . تواصل بتبادل الصورنظام ال

فسي كذلك على تقليل السلوكيات غري املرغوبة عند األطفال غة، وقد يعمل املعاجل الناضطرابات اللّ
تهدف يد للربامج اليت تسيتجاوب بعض األشخاص بشكل ج ،واليت قد تؤثر على تطور مهارات التواصل

التعديالت السلوكية والبعض اآلخر يتجاوبون بشكل أفضل مع املعاجلة النفسية املرتلية اليت تستخدم 
يت تتمثل يف املعاجلة املوسيقية إىل ودف طرق املعاجلة األخرى الّ. احلاالت الواقعية كأساس للتدريب

 الطرق بعض املساعدة حتسني قدرة الطفل التوحدي على االستجابة للمعلومات، وقد أظهرت هذه
وقد تعمل األدوية على حتسني انتباه األفراد أو تقليل السلوكيات غري املرغوبة مثل . لألطفال التوحديني

حركة أو رفرفة اليدين إال أن استخدام مثل هذه األدوية غري حمبذ على املدى الطويل بسبب تأثرياا 
ة حال ليس هنالك أدوية حمددة وعلى أي. لتحسني النطقاجلانبية وإن كانت تساعد على التركيز واالنتباه 

 وقد استخدمت كذلك املعادن والفيتامينات ،بعينها تساعد على حتسني التواصل عند األطفال التوحديني
افسية إال أن األحباث احلالواحلمية الغذائية اخلاصة واملعاجلة النابو دهلوم،(ية مل توثق لتحديد تأثريا 

ن وسائل التواصل املكتوبة واملعززة والبديلة للفظية تعترب ضرورية للتفاعل مع اآلخرين، إ ،)54: 2006
 األشخاص الذين يعانون من صعوبات التواصل حيتاجون لطريق بديلة عن الكالم، ويزداد هنا وهلذا فإنّ

غبات واالحتياجات عبري البسيط عن الرتتراوح عملية التواصل من التو. االهتمام بالتواصل املعزز والبديل
غوي قادراُ على أنواع  وجيب أن يكون البديل عن التواصل اللّ،ونقل املعلومات إىل السلوك االجتماعي

من التفاعل عرب الطرق العالية أو منخفضة التقنية املساعدة وغري املساعدة، ويشري وسائل التواصل 
ة الكمبيوتر وأجهزة اإلشارة أو التأشري املساعدة إىل جمموعة أشياء أخرى مساعدة مثل األقالم وأجهز

ىل الوسائل اليت تتكون من إولوحات الصور، وتشري األجهزة قليلة التقنية من وسائل التواصل املساعدة 
ا وسائل التواصل املساعدة عالية التقنية  أم،أشياء ال حتتاج إىل مصدر طاقة مثل كتب ولوحات التواصل

 ،واصل البديلة إىل طرق كتابيةوميكن كذلك تصنيف طرق الت، الصوتيةفهي أجهزة الكمبيوتر واألجهزة 
كيف كانت : فظية من خالل بدء احلوار أو التفاعل بالسؤالوطرق لفظية وتتألف طرق التواصل اللّ

، "أريد أن أشرب شيئاً" طلبات مثل ، ال)صباح اخلري( عطلة اية األسبوع بالنسبة لك؟ والتحيات مثل
، التعليقات أو املالحظات مثل "مسعت عن السوق التجاري اجلديد"ات مع اآلخرين مثل تبادل املعلوم
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 تتضمن العبارات وميكن كذلك أنّ" ليس ذلك ما أعنيه: " فظية مثل، والتعديالت اللّ"ذلك لطيف"
هذا وحتول ، "دعين أخربك عن السمكة اليت اصطدا:" ، وسرد القصص مثل"طقس مجيل"البسيطة مثل 

م إرساهلا الحقاً إىل ص املطبوع إىل رموز يت الكالم أو الن–ص جات اهزة مسبقاً أو خمرجات الناملخر
 معظم املنظمات الصوتية حتتوي على العديد من املنظم الذي يقرأ الرسالة بصوت مرتفع، ويذكر أنّ

مح  املضحكة، وتسيت ميكن االختيار منها مثل صوت الذكر، األنثى، الطفل، أو األصواتاألصوات الّ
  ).55 :2006أبو دهلوم،(كذلك بتعديل درجة ومعدل الصوت

  : التوحدأطفالغة عند الل1ّ .6-5
 والتواصل من املالمح األساسية للتوحد، ويتسع مدى املهارات اللّغوية لدى غة،اللّتعترب مشكالت      

 املشكلة لدى  فإنه يبدو واضحا أنّ متصل التوحد الكاملاالعتبار إذا أخذنا يف .التوحداألفراد أصحاب 
 على أيضا وليست مشكلة اللّغة مبفردها حيث يؤثر التوحد اتصالهذه الفئة من األطفال هي مشكلة 

غوية العامة لدى األطفال أصحاب ويف الوقت الذي تكون فيه القدرة اللّ. فظيةأمناط التواصل غري اللّ
  .فقريا للّغة االجتماعي االستخدام واإليصاليدة يبقى  ججرأسربعرض 

هم  ولكنم، األطفال العاديني غري ملتزمني بتطوير عادات التواصل اخلاصة اجلدير بالذكر أنّ     
ز بالشفافية حيث يظهر الطفل نواياه  التواصل لديهم يتمي كما أنّ.املوجود مع النظام اجتماعيايتكيفون 

) لصور الذهنيةا( ال ميكنهم التعرف على احلاالت العقلية  التوحدأطفالو مقاصده من خالل التواصل أما 
وهذا يعين عدم قدرة أطفال التوحد  .الشفافية من أكثر التواصل لديهم يتميز بالتعتيم نّإاخلاصة م لذا ف
م وضوح عادات التواصل لديهم لذا ناء مواقف التواصل وبالتايل عد أثاالجتماعيةعلى املشاركة 

غة لدى أصحاب التوحد كما  يسبق منو اللّاإليصالتنموي العادي الذي جيعل  اإلطار اليضطرب
  .)73-74: 2007، رفعت جات حممود ( الوسائل املستخدمة يف تعلم هذا اإلطار تضطرب

كما يزيد أيضا )  التراكيب اللّغويةاستخدام املعىن واكتساب(  اللّغة اكتسابهذا األمر يزيد من صعوبة  
 أكثر من أوهناك نقص واضح يف واحد  .رتبطة بالطريقة اليت تستخدم اللّغة يف التربيةمن الصعوبات امل

 كبرية من أطفال التوحد تواجه صعوبات فهناك نسب. صل لدى أطفال التوحداملتطلبات األساسية للتوا
هم  لذا فإن. أطفال التوحد للعديد من املفاهيم الضروريةاكتسابتعلم إضافية األمر الذي يشري إىل عدم 

 كما ، هذا باإلضافة إىل عدم وعي أطفال التوحد باحلاجات اخلاصة م،ال يستطيعون احلديث عنها
 األطفال العاديني يصرخون أو  أنّكما هو معروفو،  وحاالم البدنية،ينقصهم الوعي حبالتهم العقلية

ما تتغري طبيعة هذه األصوات ولكن سرعان .  للتعبري عن عدم الراحة أو عدم السعادةأصواتيصدرون 
ملطلبهم األمر االستجابةم عندما تزال حالة التوتر النامجة من عدم الراحة أو عدم السعادة أو عندما يت 
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 أما أطفال التوحد فيفشلون يف التعرف على تأثري هذه األصوات .االتصالالذي يشري إىل منو رغبتهم يف 
 األمر الذي يعين عدم ،ى يف املرحلة املبكرة حت– عن عدم الراحة ي يعرب ا األصوات الت–على اآلخرين 

 أطفال التوحد ال وهناك دليل على أنّ. تغيري هذه األصوات للتعبري عن مقاصد وأغراض التواصل
اخلاصة األخرى االحتياجات ذوى يستخدمون نفس اإلشارات اليت يستخدمها األطفال العاديون أو حىت 

ولكن أطفال التوحد  ،ة للكالم للتعبري عن التحية واملفاجئة أو الطلب أو اإلحباطيف املرحلة السابق
 طفل  فإنّ  ومن مثّ،يطورون إشارات خمتلفة خاصة م ختتلف عن اإلشارات اليت يستخدمها البالغون

 ب أنّيقع التواصل يف حمور مشكلة التوحد لذا جي، التوحد ال يفهمه سوى والديه أو املهتمني برعايته
ه ال وتشري طبيعة املشكلة إىل أن .يكون التواصل يف قلب أي مدخل تربوي فعال لتعليم أطفال التوحد

  .)75-74: 2007، رفعت جات حممود(  ولكن توجد طرق تدعو للتفاؤل،توجد حلول سهلة
علي ملا يعتمد فنحن حناول أن نظهر يف هذا البحث إىل أي مدى يكون من اإلهلام أن نراعي التحدي الف 

إن تواصلنا مع احمليطني بنا يتم من خالل  ،عليه التواصل قبل أن نركز على إستراتيجيات ترتبط باللغة
فظي والذي يصاحب حبركات وإمياءات اجلسد، واالتصال البصري الكالم وهو ما يعرف بالتواصل اللّ

ومن اجلدير بالذكر  .اصل غري اللفظيوتعبريات الوجه، باإلضافة إىل التنغيم الصويت وهو ما يعرف بالتو
فظي للتواصل مع من حولنا، ومن هنا تربز أمهية مساعدة أننا نستخدم مزجياً من النمطني اللفظي وغري اللّ

على التواصل بشكل فعال مع من حوله والذي يأيت يف قمة أولويات برامج التأهيل  توحدالطفل امل
فظي وغري اللفظي من السمات التشخيصية  اللّهواصلية بشقي قصور املهارات التاملختلفة، وذلك ألنّ

سنقوم األطفال التوحدينيغوي لدى وللوقوف على جوانب القصور اللّ .داألساسية الضطرا بات التوح 
ه الدراسةذفظي لديهم وفقا ملا خيدم أغراض هاللّ واصل غريبعرض مظاهر الت.   

   
  :دينيوحّتطفال الفظي لدى أاللّالتواصل غري .2 .6-5

 تبادل املعلومات واآلراء واألفكار Non verbal communication)( فظي يقصد بالتواصل غري اللّ     
 غري تصالولإل يرادفها، بلغة اجلسم أو ما تصالاإل حيث يكون ،دون إستخدام لغة األلفاظ كأداة إتصال

الوجه ووضع اجلسم واملشية شف منها حالة الفرد كتعبريات ك يستأنفظي أشكال متعددة ميكن اللّ
ة ر عن حاليت تعبالّ) فظيةغري اللّ(واملظهر العام والصمت والصوت وغري ذلك من التعبريات اجلسمية 

فظي حينما يكون قادرا على تنويع تعبرياته ويبدأ الطفل بالتواصل غري اللّ، سمية والنفسيةاإلنسان اجل
م الطفل الذي  حيث يتعلّ، مبا ميلكه من مهارات الزمة،التواصلية بشكل متعدد ليصل إىل أهداف معينة 

ينمو بصورة طبيعية يف السنة األوىل من عمره التواصل بطريقة غري لفظية ببعض أمناط السلوك كالتحديق 
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 وتؤدي هده األمناط السلوكية عددا من ،غوية واحلركات واإلمياءات قبل اللّ، وإصدار األصوات،بالعني
فاعل  وتساعدهم على الت،ي متكن األطفال الصغار من نقل جتارم الفعالةالوظائف التطورية فه

فظي  ويصبح التواصل غري اللّ، ورغباماحتياجام وتقدم وسائل للتعبري عن ، عليهواحملافظة االجتماعي
ظهر األطفال الصِّغار تزايدا يف فعلى سبيل املثال. واختالفاطور يف النمو أكثر تعقيدا مع التنسب ي 

 . وقدرم على التنسيق مع الصوت باألفعال االتصالية،وقدرم على التواصل ألسباب أكثرتواصلهم 
العاديون أشكاال وسلوكيات تواصلية خمتلفة ابتداء األطفاللفظي يستخدم واصل ما قبل الّويف مرحلة الت 

 بإصبعه يؤشر الطفل أنشترك ومنها من إكماهلم للعام األول من العمر ويطلق عليها سلوكيات االنتباه امل
 تواصلية تعرب عن رغبته أو كإشارة به ملن هم من حوله ويلوح أو أن ميسك مبا يريد ، ماشيءجتاه 

نادر ما ه فإن )2000(بولتون  كوهني وفحسب  ،العاديني ا بالنسبة لألطفالذه. الشيءلك ذاهتمامه ب
 منطا مضطربا من يني فعادة ما يظهر أطفال التوحد،ةالطريق   ذه جند األطفال التوحديني يتواصلون

  ،إبراهيمالزريقات ( شكال غري اللفظية للتواصل وفهمها يتضمن خلال يف استخدام األاالتصالتطور 
2004:  70.(  
 ،ون يف تطوير لغة كالمية يفشلالتوحديني األطفال أنّ Keen )2003 ( قد أشارت الدراساتو        

فظية للتواصل لدى األطفال وترى بعض األشكال غري اللّ،  وسائل غري لفظية للتواصليعتمدون علىوقد 
 التواصل استخدام  فإنّ،التوحديني إال أنها قد تكون غري موجودة لدى األطفال ،العاديني بشكل منوذجي

 أو قد ،دة واإلشارة لألشياء املطلوبة قد تكون غري موجو،البصري واحلركات واإلمياءات وتعبريات الوجه
 يظهرون مستوى أو معدال حمددا من التوحديني األطفال وجد أنّ و، ثابتغري تستخدم أحيانا وبشكل

 وبإظهار األشياء أو الداللة ، للتواصل البصرياستخداما هم أقلّ حيث ظهر أن،اللفظيةأمناط السلوك غري 
وأشارت دراسات عديدة ، ون معهام بني األشخاص واملثريات اليت يتعاملهنتباها ويف توزيع ،عليها

 مقارنة التوحديني األطفال إىل أنّ Mundy )1990( وماندي  Wetherby )1984 (كدراسة ويثر باي
يتصلون ألسباب خمتلفة ويستخدمون سلوكيات غري لفظية خمتلفة للتواصل بغرض ، مع األطفال العاديني
 أو إقامة تواصل مع اآلخرين ، مشتركاهتمامأو  انتباه وكانوا أقل هدفا إلنشاء ،طلب أشياء أو أعمال

فاألطفال العاديون وكذلك البالغون يستخدمون اإلمياءات مبصاحبة الكالم ، مقارنة باألطفال العاديني
 وقد ، وتلميحات بقسمات الوجه، وعادة ما يصاحب هذه اإلمياءات تواصل بصريانفعاالمللتعبري عن 

 تلميحات أن إذ لوحظ ،واصل ذه الطريقة غري قادرين على التوحدينيالت األطفال أثبتت الدراسات أنّ
أن تكون اإلمياءات اليت يستخدموا   أو،وجوههم وقسماا ال تكون عادة متوافقة مع نربة أصوام

 فهم يستخدمون إمياءات مثل اإلشارة وتعبري الوجه والنطق مبستوى بسيط لنقل ،منسجمة مع الكالم
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ارة باإلصبع لألشياء اليت تثريهم أو تدهشهم بشكل أقل من أقرام العاديني املماثلني هلم طلبام واإلش
 وعدم القدرة على فهم ،دي اىل عدم قدرم على الشعور باآلخرينؤ تالتوحدينيلتواصل لدى األطفال 

 من مهارات وهم خيفقون يف إظهار الكثريدم فهم القوانني وإتباعها،   وعخريني،اآل   أسباب تصرفات 
 رغبة يف تقليد أو إتباع هم أقلّ كما أن، وال يلوحون لآلخرين بأيديهم عند مغادرماالجتماعيالتقليد 
فهم مييلون يف احلصول على . يرغبونما   واإلشارة إىل، وتنقصهم اإلمياءات ، األطفال اآلخرينأنشطة

 وال يريدون،البالغ وتوجيهه إىل ما خص  أسلوب القيادة مبسك رسغ يد الشاستخدام إىل احتياجام
 (Galloux , 2004)       احلركة إمياءة مرافقة واستخدام السبابة،يستخدمون مد إصبع 

          1984( ويتربني غلب الباحثنيأ ا سبق أنّمم( Wetherbyet ستون ، )1990 (stone  ماندي ،
)1997 (Mundy و كني، )2003 ( Keenّأشكاأشاروا إىل أن لفظي قد حددت واصل غري الّل الت

 ومتييز تعبريات الوجه ، واإلستماع والفهم، التقليد، التواصل البصري،اإلنتباه املشترك: باملهارات التالية
ولذلك سيتناول الباحث هذه املهارات بالتفصيل يف اجلزء . وفهمها إضافة إىل نربات الصوت الدالة عليها

  :التايل 
  :ترك املشاالنتباه 3 .6-5

  عنصرا أساسيا يف التواصل وهلذا فإنّاالنتباه أنّ  Mundy et al)1990( ماندي وآخرون  يعترب     
 إىل األشياء احمليطة به تساعد على التعبري وفهم اإلمياءات  مثل اإلشارة إىل ما هو االنتباهفشل الطفل يف 
  لكل ما هو حوله من مثريات وأشخاص  الطفلانتباهويعرف ، )2005لينا عمر الصديق، (مرغوب فيه   

 ،)الطفل( ما بني الذّات االنتباهر بتنظيم توزيع  حيث تتضمن تلك املهارة نقل املؤثّ، املشتركباالنتباه
املشترك مترافقة مع نزعة الطفل االنتباه وقد تكون مهارة ،) النشاط( واملثري ،)املعلم(خر خص اآلوالش 

حسب ماندي  فيما يتعلق باألشياء واألحداث املثرية إىل املشاركة مع أشخاص آخرين
)1990(،Mundy  فهو ال يهتم ، أو إىل ما يشري إليه،خرخص اآلفالطفل ينظر إىل ما ينظر إليه الش 

خص  الذي ينتبه إليه الشيءالش إىل االنتباه و،خر حنو املثريشخص اآل الباجتاهاته يهتم  ولكن،باملثريات 
 ،إبراهيمالزريقات ( وحيصل على معلومات عن مشاعره أيضا ،االهتماميشاركه األخر جيعل الطفل 

التواصل البصري  :  املشترك من جمموعة من أمناط السلوك واملهارات منها االنتباهويتكون  .)2004
 ناقصة االنتباه فمن دون هذه املهارات تصبح عملية ، وتوجيه اجلسم، وحركات الرأس،والتركيز البصري

 اإلميائية املشتركة االنتباهتشري مهارات  وPolloway   )(1999وبولووي Smith لباحثني مسيث حسب ا
تتضمن .  األطفال إلمياءات التقليد مثل اإلشارة إىل ما يرغبون أو اإلشارة إىل األشخاصاستخدامإىل 
ه كتوزيع الطفل  مفرداستخدامها مع اإلمياءات أو االرتباط التواصل البصري يف ذه املهارة استخدامه
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 االجتماعية بني األمناط املتفاعلة واالنتباه أمناط السلوك هذه تستخدم لتنسيق إنّ. واملعلملنظره بني املثري 
 شهرا يف )13 -8( السلوك هذه عادة ما بني عمر أمناط وتنشأ .األحداثلكي تتشارك بوعي األشياء أو 

 التوحديني ماندي وآخرون ملهارات لدى األطفال ه اذ يف حني يظهر ضعف يف منو ه،األطفال العاديني
)1990(Mundy et al  ،ّباستخدام االنتباه ال يشاركون األشخاص اآلخرين التوحديني األطفال إن 

 املشترك يظهر بوضوح يف سنوات ما قبل الدراسة لدى أطفال االنتباه وهذا القصور يف ،اإلشارة والرؤية
 املشترك االنتباهندرة أو قلة  Keen )2003( كني  الحظ الباحثفقد). 2004 ،الزريقات (،التوحد 

غوية لديهم  وتعكس تطور  اليت تظهر عادة مترافقة مع قصور القدرات اللّلتوحديني،لدى األطفال ا
 املشترك ال االنتباه سلوك  أنّىلإغة وقد يرجع ذلك  اللّالكتساب تعد أساسا اجتماعيةعمليات إدراكية 
 ما بني االنتباه ويتضمن تنسيق ، التوحدأطفالغة عند بيعية يف خالل مرحلة ما قبل اللّيتطور بطريقة ط

  . وما بني طفل و مثري أو حدث معني،طفل وشخص آخر
 التوحديني األطفال  إىل أنJordan et Pawellّ 1995)  (فقد أشارت دراسة جوردان وباول    

 إذا حدث Olney (2002)  أوليان وحسب ،يها اآلخرون إىل األشياء اليت ينتبه إلاالنتباهيفشلون يف 
 هذا يف االنتباه ويسهم ضعف ،نة فإن ذلك يكون بتوجيه اآلخرين هلم هؤالء األطفال إىل أشياء معيوأنتبه
 ).71 : 2007حممود،جات رفعت (االجتماعيتأخر املعريف و الّ
  :التواصل البصري 4 .6-5

ها سلوك يتضمن واصل البصري على أنىل مهارة التإ Miranda et al (1983) مرياندا وأخرونتنظرو
حديق موجها إىل حيث يكون الت حديق كل منهما بعني اآلخر شخصني متفاعلني مشتركني يف التاندماج
اعلالتفّخص املقابل خالل فترة وجه الش.   

ال قويا يف إرسال واصل البصري عاممهارة الت أيضا Miranda et al (1983)   مريانداتعتربكما 
اإلجيابيةعبري عن العواطف رسائل غري لفظية مثل التعبري عن العواطف  كعواطف احلب واإلعجاب أو الت

 هذه املهارة يف احلصول على معلومات حول ردود تتحدد وظائف ،السلبية كعواطف احلزن والغضب
 إائه،الدور واملبادرة للتفاعل و أخذ املشترك وتنظيم االنتباه والكشف عن طبيعة ،فعل الشخص اآلخر

 بل غالبا ما يؤدي إىل ،فاعالت التواصل البصري فقط على هذه التاستخدام وال يقتصر .التقليدوتعلم 
1979(ولني هاحسب الباحث ،  )2001نصر، أمحد أمني ( ة رسائل غري لفظية أخرىعد (Howlin 
البصري أقل من نظرائهم العاديني أو املعاقني عقليا حيث واصل مييلون للقيام بالت ن أطفال التوحد الصغارأ

 األطفال األكثر سنا قد ال يظهرون جتنبا ولكن. ثواين) 3: (قدرت املدة الزمنية لتواصلهم البصري ب
وهكذا فهم قد حيدقون طويال ، بالتواصل البصري العاديالقيامهم يفشلون يف للتواصل البصري إال أن 
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 ومع أنّ، االجتماعيياق  البالغني ولكن بطريق تعد غري مالئمة للمحادثة أو للسوبصالبة يف األشخاص
 فقد دلت بعض ، يتحاشون التواصل البصري مع اآلخرينالتوحديني األطفال أنّ السائد هو االعتقاد

 وليس فقط يف أعني اآلخرين كما يتوقع شيء أي ال يطيل النظر يف توحد الطفل املالدراسات على أنّ
وتتمثل الصعوبة يف واصل بصريا  على التالتوحدينيوتكمن الغرابة يف عدم قدرة األطفال . لبعضا

 واليت تكون مميزة ألطفال ،يت يستخدمون فيها التحديق بالعني بالطريقة الّنيالتوحديالتواصل لدى أطفال 
   ايه ف وجوه حمدقإل فهو ينظر ،فالطفل العادي يستخدم التواصل البصري بطريقة مميزة. ينيالتوحد

   ، مالشيء أو عندما يكون مستعدا أو متأهبا انتباههم، وجوه األشخاص عندما يريد لفت إىلأو 
 فهو ال يستخدم  توحدا الطفل امل أم، أو عندما يكون متحدِّثا بأمر ما،عندما يكون عدائيا جتاههم أو

 أيضا حيث   Biklen)1990(كلني وهذا يؤكد عليه ب ،Rutter1979)(التواصل البصري ذه الطريقة 
هم  ولكن،واصل البصري وأنه ال ينقصهم الت، أطفال التوحد يتمتعون بتواصل بصري ضعيفيشري إىل أنّ

 إىل أن أطفال  Howlin)1979(كذلك أشار هاولني  ،يستخدمونه بطريقة خمتلفة عن األشخاص العاديني
 لألشخاص أو صور استجابتهم حوهلم وأن التوحد يتواصلون بصريا بشكل أقل مع املثريات من

فهم ال يقومون بتواصل بصري قليل .  وتواصلهم مع املثرياتاستجابتهماألشخاص ال ختتلف كثريا عن 
 وأشار هذا الباحث إىل .العادينيجدا وخمتصر مع أشخاص بالغني مألوفني بالنسبة هلم مقارنة باألطفال 

 كما وجد ماندي، التوحديني من األطفال أكثرغني شخاص البال عدد نظرات األطفال العاديني إىل األأنّ
Mundy )1989 (وسيغمان  Sigman. ّم من العاديني التوحديني األطفال أننسب استخدموا وأقرا 

يستخدمون التحديق ، التوحديني يف حني أن األطفال ، مالشيءمتشاة للتحديق بالعني عند طلبهم 
  )74: 2004الزريقات،( بني شخص بالغ ومثري أخراالنتباه العاديني لتنسيق بالعني بشكل أقل من األطفال

  ) :Imitation( قلــيد الّت 5 .6-5
    فمن دون تقليد لن يتعلم الطفل  ،قليد من املهارات اهلامة والالّزمة لنمو الطفل وتعلمهيعترب الت 

 لذا جيب إستغالل ميل ،صل غري لفظي سليم فهو يعترب العملية اهلامة لتأسيس نظام توا،للتواصل اإلنساين
قليد عند األطفال يف تعليمهم الكثري من املهارات اإلجتماعيةومهارة الت.  

 ويليها تقليد الرموز ،م تقليد اإلمياءات ثّ،عي ملهارات التقليد بتقليد أفعال معينةيويبدأ التطور الطب    
 تعليم األطفال على تقليد األفعال احلركية إىل أنّ حيث متت اإلشارة ،سنة) 2-1(ما بني  يت تظهروالّ
 تعليم  كما أنّ،فظية يساعدهم على تعليمهم إتباع التعليمات اللّ ميكن أنّ،)  والوقوف،كالتصفيق(

يساعد فيما بعد على تعليم كالم )  أو ترديد الكلمات ،كإخراج األصوات( فظي الطفل التقليد اللّ
  .)50 : 2006 ورك يامسينة، (عفوي
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قليد هو عبارة عن إخراج أو  التو مبا أنّ، Soorya et all) 2003(جيد الباحث صوريا وآخرون و        
 األوىل وتتعلق باآلليات ،ن له خاصيتني فإّلصوريا إنتاج أعمال النموذج يف مسة أو طبيعة أعمال جديدة 

ي ما يقوم به النموذج بشكل دما يؤ إن، يفهم األشخاصخص أنّيت تتطلب من الشاألوتوماتيكية الّ
 هاتني اخلاصيتني تكونان غري  أنّ إالّ،فتتعلق بالوعي الذايت حملاولة تقليد النموذج: ا الثانية أم،مطابق

 فشل أطفال   أنdorossonّ )1992 (فقد أوضحت دراسة دوروسون، عاديتني عند األطفال التوحديني
الرئيسية اليت توضح وجود مشكالت يف  واألشكال األوىل يف تقليد اآلخرين يعد واحدا من ينيتوحدلا

قليد  الت من أنMcDonoughّ )1997 (وهذا ما أكدته دراسة ماكدونوف .التواصل لدى هؤالء األطفال
د يعانون من فشل هذه املهارةواصل وأنّيعد املهارة األوىل يف التأن  )1999( يرى أتوود . أطفال التوح

يت يهم ضعف يف القدرة على التقليد ونادرا ما يفعلون ذلك بعفوية واحملاكاة احلرة الّ لدالتوحدينياألطفال 
 أن التوحدينيشجيع يصعب على األطفال  قدر من التتنشأ مبكرا جدا لدى األطفال العاديني بأقلّ

داء هم يفتقدون أ أن إالّ،أمامهم للحصول على النتائج نفسها فقد يكررون ما يقوم به شخص ،يطوروها
  .)80: 2011-2010، عبد احلليمقادري (صورة طبق األصل من أفعال األطفال اآلخرين

 يواجهون التوحديني األطفال أنّ) Sigman) 1984سيقمون   لـفقد وجدت بعض الدراسات     
قليد اإلميائي حلركات صعوبة يف مهارات التقليد بشكل عام يف حني كانت الصعوبة بارزة لديهم يف الت

هم يعانون من عجز ملحوظ يف القدرة على تقليد اإلشارات والتعبريات الصوتية واألفعال م كما أناجلس
  .قليد احلركي  ويعانون من ضعف يف مهارات التاالجتماعية

) 20( أطفال التوحد الذين يبلغ عمرهم  إىل أنHobson &Leeّ )1999(كما أشار هوبسون ويل    
 كما ،ن املماثلون هلم يف العمر الزمينال موجه أقل مما يقوم به األطفال العاديوعفشهرا يقومون بتقليد إجرائي أل

 ويف تقليد األفعال ،فظي للكلماتقليد اللّلت ويف ا،أم أظهروا شذوذا يف تقليد التعبريات العاطفية للوجه
  وجوردانميسروأكد كل من ليييب وباول و .ةىل صعوبات يف تقليد احلركات اجلسديإاإلميائية إضافة 

)1997( Libby, Powel, Messer Jordan  دأنيعانون من صعوبات أعمال جسدية يني أطفال التوح 
 كتيب ستخدما حيث ،قليد لديهمجتا عن قصور مهارة الت ويعترب نقص قدرم على اللّعب نا،بسيطة
شخيص اإلحصائي يف النسخة الرابعة الت)DSM-IV,1994 ( االجتماعيالتقليدي النقص احلاصل باللعب 

شخيصكمعيار للت ،وخصوصا إذا ،راسات حول مهارة التقليد لدى أطفال التوحدهذا وقد تناقضت نتائج الد 
ما ت2003( وآخرونظر إىل ترديد الكلمات  فقد أشار سوريا م الن (Soorya et al. التوحد أطفال  إىل أن 

 ،هرة ترديد الكلمات أو ما يطلق عليها باملصاداة تفسره ظا،أظهروا مهمات تقليد لفظي بشكل متكرر
 هناك ضعفا نسبيا  إىل أنّ,Stone et al )1997(وآخرونيف حني أشار ستون . أكثر من التقليد احلركي

  .)51: 2006، ورك يامسينة( يف مهارة التقليد اإلميائي لدى أطفال التوحد
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 بدراسة القصور يف مهارة Soorya et al) 2003( ستون وآخرون  البحوث     كما اهتمت    
ففي .  ومقارنتها مع مهارات أطفال متماثلني معهم يف العمر العقليالتوحدينيالتقليد لدى األطفال 

 ،دراسات خمتلفة كان أداء أطفال التوحد منخفضا يف مهمات تقليد خمتلفة مقارنة باموعات الضابطة
 التوحدينيألطفال  ايت أُجريت ملقارنةئل البحوث الّ هذا من أوا)1999(  البحوث هوبسون ويلعدتو

قليد سنوات كانت مهارات الت) 7-3( األطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بني  إىل أنّأشارتواليت 
مهارة التقليد احلركي تعاين من قصور واضح كانت و،ها ضعيفةاجلسدي موجودة لديهم إال أن 

   .)98: 2011-2010 ، عبد احلليم قادري(لديهم
  :اإلشارة إىل ما هو مرغوب فيه  6.5-6  

      اإلشارةاجتاهيف   موجودشيء فاإلصبع يشري إىل ، التواصلشكالأ اإلشارة شكال من استخداميعد ، 
خص الذي أمامه يكون قادرا على  الطفل يعرف أن الشو القابلية لإلشارة تعد العالمة األوىل على أنّ

ىل إشهور يبدأ باإلشارة ) 10(فالطفل الطبيعي بعمر، )2002،رنصمحد أمني أ( ما يشري إليه استنتاج
الكلمات األوىل، وهذا نشاط يتضمن الوعي باحلاالت العقلية لألشخاص استخدامى قبل األشياء حت 

رة لدى األطفال تشري اآلخرين للشيء الذي يف عقوهلم، ولكن ليس دف احلصول عليه، و اإلشارة املبكّ
، ومنو التبادالت هذا أيضامناسب ليس فقط ألنفسهم ولكن للشخص الذي يتواصلون معه إىل شيء 

فعلى . عال فّأسلوبىل ما هو مرغوب فيه إ إشارة الطفل  الدراسات أنّأثبتتفقد  .يعزز الفهم التباديل
  هذا شخص سيكون قادرا على فهم أنّأي فإنّ" كأس ماء "ىل صورة إال إذا أشار الطفل سبيل املث

 كما أنّ.  الربنامج الذي خيضع لهأويشرب املاء، ولو كان ذلك الشخص ال يعرف الطفل  الطفل يريد أنّ
 لغة اإلشارة، ولذا استخدام فاعلية من تدريبه على أكثرىل ما هو مرغوب فيه يعد إتدريب الطفل على اإلشارة 

 فشل أو جناح أسلوب للتواصل ألنّيعارض الكثري من الباحثني تدريب أطفال التوحد على لغة اإلشارة ك
الت2004الزريقات، (  الطفلاستجابةواصل متعلق بقدرة اآلخرين على فهم دريب على الت(.  

عبري عن رغبام عن طريق اإلشارة إىل ما  القدرة على التالتوحدينيولكن ليست لدى األطفال        
لك باملقارنة باألطفال العاديني الذين تكون اإلشارة يريدونه، لكنهم يكتسبوا ببطء من البيئة احمليطة وذ

 األشياء اليت اجتاهشهور دون أن يعلمهم أحد أن يشريوا يف ) 10-8(لديهم تلقائية وتظهر يف سن 
ا ولكنيأخذون بيد الشيءىل إ التوحدينيوبدال من أن يشري األطفال  .هم يفعلون ذلك تلقائيايريدو 

 وهذا يدل ، الذي يريدونهيءالش الذي يريدونه أو يفعل هلم يءالشم هل الشخص الذي أمامهم ليحضر
فمثال يأخذ الطفل بيد البالغ لفتح الباب كوسيلة ،ون من اليد وسيلة وظيفية للتواصلهم يأخذعلى أن 
اتصال ولكن األطفال العاديني نادرا ما يستخدمون القيادة باليد كوسيلة ،عبري عن رغبته يف اخلروجللت 
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 القيادة باليد ترتبط بإدراك استخدام الطفل التوحدي  أنّ إالّ،ارة أكثر سرعة لتلبية حاجة الطفلن اإلشأل
 رغم قدرته على القيام بذلك ، هذا األسلوبأستخدمبون لرغباته إذا ما يالطفل مسبقا بأن اآلخرين يستج

من أطفال %) 65 (من أنّ يف دراسته Roberl  (1993) وهذا ما توصل إليه روبريل .من دون مساعدة
نتيجة الضعف  يادة باليدسنوات يظهرون سلوك القّ) 5-3( الذين تتراوح أعمارهم ما بني يني التوحد

غوي  يف الوقت الذي يستخدم فيه األطفال العاديون اإلشارة يف هذه املرحلة العمرية  وذكر إدوارد اللّ
  إذ تشري ،التوحد لإلشارات يعترب نادرا أطفال استخدام  أنّ Idward & Dunane)1989(ودونني 

 اإلشارات من دون سلوك باستخدامبعض البيانات واملعلومات بأم يظهرون عجزا كبريا فيما يتعلق 
1990 ( بعض الدراسات كدراسة بيكلن أنّإالّ، اجتماعيةه مشكلة القيادة مما يعترب ضمنيا بأن(  Biklen 

 املطلوب ال تكون للشيء أسلوب اإلشارة استخدامدما يتعلمون قد أشارت إال أن أطفال التوحد عن
ادة  وميكن  أسلوب القياستخدام ملحوظ يف اخنفاضما أيضا  وإن اإلشارة فحسبأسلوبهناك زيادة يف 

 بطرقة لالستجابة إىل الفعالية الكربى اإلشارة النهائي ألسلوب القيادة باليد بأسلوب االستبدالأن يعزى 
دي إىل  لغة اإلشارة يؤاستخدام من أنّ Siegel )2003 (لى الرغم مما أشار إليه سيجلوع ،اإلشارة

 كل ما يستخدم بواسطة تعبريات  فالباحث يرى من خالل اخلربة امليدانية أنّ،إضعاف اللغة وليس تقويتها
 التوحدي واصل لدى الطفل تعترب وسائل بديلة للت، ونغمة الصوت، والتواصل البصريكاالبتسام،الوجه 

  .)2001نصر،أمحد أمني (
  

  :اإلستماع و الفهم 7 .5- 6
 اكتساا لألصوات من املهارات املبكرة جدا اليت حيتاج الطفل إىل واالنتباه االستماعيعترب        

 هو األكثر أمهية  إذ جيب أن يتعلم الطفل كيفية التعرف البشري و حتديد أي من هذه األصواتوتعلمها،
1992(ويشري بولوواي ومسيث  .إليه  يستمعحىت(Polloway &Smith,ّأحد االستماع  إىل أن 

 اللّغة، كعدم استقبال اللّغة، وقد تؤثر العوامل املرتبطة ذه العملية على الستقبالاألساليب األساسية 
ها وعدم فهمها استالمسالة، أو  الراستالميت ينتج عنها عدم  على املتحدث، والّاالنتباهالقدرة على تركيز 

 املعلومات استالم قد ال تتيح له االستماع مشكالت  أنّوعلى الرغم من دقة السمع لدى الطفل، إالّ
على األرجح بداية ومقدمة لصعوبات يف د  الضعيف لألشياء ولألصوات يعاالنتباه وإنّ .بشكل سليم

، ز انتباهه على البيئة احمليطة به على تركيوالتعبريية، فإذا كان الطفل غري قادر كل من اللّغة الإلستقبالية
 الطريقة اليت تستخدم أو  املعلومة املالئمة من العناويناقتباس واستخالصوإذا كان غري قادر على تركيز 

2000 (غة البطيء يكون يف خطر من حيث تطور اللّأنه ميكن فيها اللّغة فإن، Law(، و غالبا ما تعين
 صعوبة يف الفهم والتفسري يف فترات الطفولة االجتماعيةواصلية املهارات التاملشكالت املتعلقة بتطوير 

 و العالقات االرتباطات  متييز ذلك الطفل الذي يتعامل معشهرا ميكن) 18(املبكرة جداً، ففي عمر 
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 Smithحسب مسيث و  األشخاص،إىل ة  من الالمباال بنشاط وذلك الطفل الذي يظهر نوعااالجتماعية
يعاين بعض األطفال من صعوبات يف متييز األصوات حىت لو كان مسعهم طبيعيا ، قد يكون ) 1992(

لديهم صعوبات يف متييز الضجيج كاألبواق، و الصفارات، أو رنني التلفون، فهذه املشكالت قد تنتج 
1995(وأكد بارمان، ركيز على موضوع معنيعنها مشكالت يف الت( Barmannّين يت يعا الصعوبة الّ أن

 إىل اآلخرين، االستماعىل ما يعانونه من مشكالت يف إمنها أطفال التوحد يف تنفيذ األوامر قد ترجع 
من القصور التوحدينيوهذا يفسر ما يعانيه األطفال . واصلواليت بدورها تؤدي إىل صعوبة يف الت 

ناجتا  عن املشكالت يف  إىل املثريات السمعية قد يكون االستجابة يف االتساق عدم أنّاحلسي، حيث 
 من القشرة الدماغية يف دمج أجزاء شذوذ أنّ  واإلحساس، برغم من سالمة اجلهاز احلسي إالّ    اإلدراك

،  عثمان لبيبفراج(ل غريبة ومتنوعة من األصوات افعأ ردود إىل يؤدي إدراكها احلسية واملداخالت
 اخلارجية عرب القناة السمعية إىل األذن الداخلية ناألذفإذا كانت عملية انتقال الصوت عادة من ) 1992

 يظهر. عملية طبيعية وميكانيكية عند األطفال العاديني، فهي ليست طبيعية عند األطفال التوحديني
الطفل وكأنهة ه ال يسمع أو أنهة بدليل بصري، إليهه ال يفهم األوامر املوجويفضل القيام مبهمات موج 

 وإرساال حمدودة وال يستطيع الطفل متابعة سلسلة من التعليمات استقباالملفردات وذا تكون حصيلة ا
 واملكان،واألوامر وال مييز بني كلمات تتشابه مسعيا وجيد صعوبة شديدة يف فهم اجلمل املتعلقة بالزمان 

  .ردة واملفاهيم اّالصفات،و
 األطفال أنّ أوضحتحيث  إليهىل ما عمدت إ Biklen)1990( بيكالنالباحثكما يدعم     

، والذي يرتبط بشكل كبري باخللل يف األلفاظالتوحديني يعانون من خلل واضح يف معاجلة داللة 
 واأللوان واألحجام الوقتفهؤالء األطفال جيدون صعوبة يف إدراك مفاهيم .  الكالم وفهمهاستيعاب

  . املفاهيم تعترب مشوشة لديهم ؟ فكل هذهأين اليت تبدأ مباذا ؟ ومىت ؟ واألسئلةاملشاعر، وو
    الباحث أن التوحد جيدواصلي لدى أطفال من خالل ما سبق عرضه جلوانب القصور اللّغوي والت 

 يف املراحل أو اللّغة،غوي الطبيعي لديهم سواء يف مراحل ما قبل اللّ هناك قصورا واضحا يف مراحل النمو
  .)2001شبلي فادي، (واصل اللّفظي وغري اللّفظيالتت  يف ضعف مهاراأخرالت ويتضح ذلك .اللّغوية

 التطور أووغري اللّفظي   اللّفظيواصلهناك عالقة بني مهارات الت    وانطالقا مما سبق ميكن القول أنّ   
 سلوك أمناط تنمو مبوجبه أساسيا جزءا اعتبارهااللّغوي، فأمناط السلوك املبكرة للطفل الرضيع ميكن 

،  ال ميكن التقليل منهاواصل اللّفظية وأمهيتها، قيمة أمناط التلفظية وغري لفظية  ومبا أنّ اجتماعيةتواصل 
فاألطفال الصِّغار الذين مل يطوروا لغة تعبريية جيب أن يبقى تركيز جهود تعزيز اللّغة لديهم منصبا على 

ن الباحث من وقد بي. ت يكون التواصل غري اللّفظي هدفا يف مثل هذه احلاالأنالتواصل، ومن املمكن 
 واصل غري اللّفظييف مهارات التيني ذي يعاين منه أطفال التوحدخالل العرض السابق جوانب القصور الّ
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 ،)ىل ما هو مرغوب فيهإ، واإلشارة  والفهمواالستماعالتقليد،  ، املشترك، التواصل البصرياالنتباه(
   .ىل ضعف مهارة أخرى إداها قد يؤدي  ضعف إحولوحظ تداخل واضح يف تلك املهارات، إذ أنّ

   ميثل خصائص التوحد)4( رقم جدول
 االرتباط و التأثري االستجابات احلسية االهتمام باملواد

  .يلف و يدور األشياء  -
 .يطور تعلقا غري مناسب باألشياء  -
يستجيب بشكل غري مألوف  -

  .لألشياء املألوفة

. رد فعل مبالغ أو مكثف للمثريات -
 .ه أصم نيتصرف و كأ -
يركز على املثريات البصرية  -

 .والسمعية و اللمسية 
 .ألمللغري مستجيب  -
- فاعل اجلسدي مع يتجنب الت

 .اآلخرين
 .يلعق أو يشم األشياء  -
 .يطقطق أصابعه  -
  .  يصفعق كفيه -

  .يبكي أو يضحك بشكل غري مالئم -
 .يستخدم استجابات وجهية سطحية -
 .يعاين من صعوبة يف تواصل العيون -
 ته العاطفية ال تناسب املوقف استجاب -
 .يعاند مع االنتقال -
 .يعاند مبقاطعات -
 .حيتاج جلدول زمين ثابت -
 .حيتاج لبيئة ثابتة -
ال يستوعب عالقات السبب والنتيجة  -
  . يظهر بسلوكات طقوسية متكررة -

 اللعب املهارات احلركية الكربى اللغة
  .يظهر إعاقات يف الكالم -
 .يظهر لغة استقبالية ضعيفة -
 .ظهر تعبريية ضعيفةي -
 ).املصاداة (   تكرار لغة اآلخرين -
  .يظهر صعوبة يف املفاهيم اردة -

يتحرك باستخدام حركات  -
  .منسقة

يعاين من صعوبات يف االنتقال  -
 .من حركة ألخرى

يعاين صعوبات تعميم احلركات  -
 .من بيئة أخرى

يعاين من صعوبات يف التخطيط  -
  .احلركي

  .اآلخرينلعب مع نادرا ما يبدأ بالّ -
 .ررة للعبة مايظهر ممارسة متكّ -
 .عب االنعزايل وحدهينشغل باللّ -
عب بطرق غري يستخدم أدوات اللّ -

  .مألوفة

           )66: 2009أمحد خطاب،(
  :للتوحدالربامج العالجية 7-
  :الربامج العالجية للتوحد.1- 7

 استخدام  كذلك فإنّ،ندواء معيم عالجه من خالل  التوحد ليس مبرض لذلك ال ميكن أن يتإنّ      
ه ال يوجد عالج أو طريقة  مما يعين بأن،أي دواء ال ميكن أن يكون حالً ناجحاً جلميع األطفال التوحديني

العالج الطيب الذي يصاحبه الة لعالج كل األطفال التوحديني ويتفق كثري من الباحثني أنّواحدة فع 
 رغم –وملا كان العلم ، اعدة معظم األطفال التوحدينيعالج تربوي وسلوكي هو احلل األمثل ملس

 مل يصل بعد إىل حتديد العوامل املسببة هلذا –يت أجريت على اضطراب التوحد البحوث املستفيضة الّ
حيدث تطور كبري يف ه من الطبيعي أالّاالضطراب سواء كانت عوامل وراثية جينية أو عوامل بيئية، فإن 

وما يزيد مشكلة التدخل العالجي الصعوبات .  العالجي أو الوقاية من التوحددخلأساليب وبرامج الت
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كذلك مشكلة تعدد االضطرابات ، )81:2002، عثمان لبيب فراج(ه عمليات التشخيص هيت تواجالّ
من حاالت التوحد % 80 أكثر من يت كثرياً ما تصاحب اضطراب التوحد حيث جند أنّواإلعاقات الّ

 2.5رض داون، وحوايل يعانون من ع% 10وسطة أو بسيطة، ولية شديدة أو متتعاين من إعاقة عق
يعانون من أنواع أخرى ترجع % 5باإلضافة إىل  Fragile xاهلش + وم زيعانون من حاالت كر ومو

 أول ما يراه يف الوجود هو وحني يولد الطفل، فإنّوم وسومي املسبب اإلعاقة العقلية جذورها إىل اخللل الكر
ه، حيث يبدأ هذا الطفل يف النمو والتطور وتبدأ حركاته األوىل وابتساماته وانفعاالته واستجاباته ملا حوله والدا

م وينشأ فيها فيكتسب من ها الطفل ويتعلّفيفاملرتل والوالدان مها البيئة األوىل اليت يعيش . داخل مرتله مع والديه
واصل مع من حوله،  يأيت على رأسها القدرة على احلوار والتيتخالل هذه البيئة ويتعلم املهارات املختلفة والّ

ولكن يف بعض األحيان قد يعتري هذه املهارات اليت يكتسبها عادة ، وهنا تكمن أمهية الوالدين يف حياة الطفل
الطفل بشكل تلقائي بعض اخللل كما هو احلال يف الطفل التوحدي، مما يكون له أكرب األثر يف تطورها بشكل 

 للمتخصصني يف هذا اال نآفيلجم وهنا حيتار الوالدان يف الطريقة املثلى ملواجهة وإصالح هذا اخللل، سلي
   .)Hommet C,Jambaqué  J,2005 : 179-199(  ملساعدما وتوجيههما إلجياد احلل املناسب

نامج العالجي له بالغ  ومشاركتهم يف الربتوحدذي تلعبه أسرة الطفل امل الدور الّأنّيرى الباحث          
 إعطاء الوالدين املعلومات والنصح ايل فإنّوبالت. عال أكثراألثر اإلجيايب يف تطوير هذه املهارات بشكل فّ

سيساعدهم يف تطوير توحدوجيه واألساليب واالستراتيجيات املناسبة اخلاصة باضطراب طفلهم املوالت 
غة كمتخصص يف عالقة تربط بني أخصائي النطق واللّوأن أفضل ، املهارات املناسبة لدى هذا الطفل

 وبني الوالدين كخرباء بطفلهم ومعرفتهم ببيئته الطبيعية وحياته ،تشخيص وعالج االضطرابات التواصلية
اليومية واخلربات املختلفة اليت يتعرض هلا باإلضافة الحتياجاته اخلاصة وطباعه، هي عالقة الشراكة وذلك 

  .دخل لعالج مشكلة الطفليقة للتأفضل طرإىل للوصول 
، إىل )2009 ،األوسطجريدة الشرق ( الدكروري.  دإليه أشار  ملا  كبري حدإىل الباحث  مع تفقن     
غلب عليه من خالل العمل اجلاد منذ  شبح اخلوف من املستقبل هو املشكلة الرئيسية وهو ما ميكن التأنّ

 ات دف حتقيق أكرب قدر من االستقاللية واالعتماد على الذّالبداية وبشكل مستمر على كل األصعدة
يت من شأا أن تدعم توفري الربامج واخلدمات  سن القوانني الّىخاص التوحديني باإلضافة للعمل عللألش

  . التوحديني املتنامية تبعا للمراحل العمرية ومستوى األداءباحتياجاتذات العالقة 
ي حاولت تفسري أسباب التوحد ومع تعدد هذه النظريات تعددت أيضاً لتظريات ا النتعددتفقد         

 ومن هذه األساليب .واملتنوعةثار التوحد العديدة آاألساليب العالجية املُستخدمة يف التخفيف من 
العالجية ما هو قائم على األسس النظرية للتحليل النفسي ومنها ما هو قائم على مبادئ النظريات 
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اك تدخالت عالجية قائمة على استخدام العقاقري واألدوية كما توجد بعض التدخالت السلوكية وهن
  .القائمة على تناول الفيتامينات أو على احلمية الغذائية 

يعترب التوحد واحداً من االضطرابات الغامضة بسبب عدم متكن العلماء والباحثني من حتديد سبب      
أهايل األطفال التوحديني على األطباء وخباصة أطباء األعصاب  أ وعادةً ما يلج،حدوث هذا االضطراب

م وصف جمموعة من األدوية يت. توحدملساعدم يف اختاذ القرار املناسب الختبار العالج الطيب البنهم امل
يت يعاين منها األطفال التوحديني مثل املسكنة واملهدئات للتخفيف من املشاكل السلوكية الكثرية الّ

وريسبدال ، ) Tecretol(ومن هذه األدوية تيكريتول  .لزائدة والتشتت والنمطية يف السلوكاحلركة ا
Resperidal .عند األطفال أخرىم كذلك وصف جمموعة من األدوية للمساعدة يف حل مشاكل فيت 

   ).1990 محاد،،الرواي(ة النوم ونوبات الصرع التوحديني مثل قلّ
، ا بيولوجيا له أساسنه ينظر إىل اضطراب التوحد على أنّ  مبا أKambell )1989 (ذكر كامبل

فقد قام الكثري من الباحثني يف اال الطيب بالبحث عن أدوية وعقاقري طبية لعالج هذا االضطراب، 
نه إىل وقتنا احلاضر يعترب استخدام العقاقري الطبية مع األفراد التوحديني حمدوداً جداً وعلى وميكن القول بأّ

ن أن بعضاً منها قد تساعد على الضبط املؤقت لبعض االضطرابات السلوكية املصاحبة الرغم م
 إال أن تأثريها Ritualsالضطراب التوحد مثل السلوك العدواين، السلوكيات التكرارية الطقوسية 

  .)80:2001لشمري،ا( لألفراد التوحديني قليل أو معدوماإلجيايب على اجلوانب السلوكية األخرى 
 جيب معرفةو. ا األدوية ال تعاجل األعراض كلياً بل ختفف من حد أنّ)2003(أوضح بدر ولقد

ه ليس هناك دواء جنح يف إزالة األسباب العصبية األساسية للتوحد أو يف معاجلة اخللل التكويين أو أن
الوظيفي يف الدماغ بل هناك بعض األدوية تفيد يف ختفيف حدضادة للذهاناألدوية امل: وحد وهية الت .
م إعطاؤها قبل أن تنطبق هذه الشروط، واألدوية املضادة لالكتئاب واألدوية املنشطة وهذه األدوية ال يت

 نفسه واآلخرين، وأن يكون قد خضع ملعاجلة سلوكية ويكون يؤذيوهي أن يقوم ألتوحدي بسلوك 
 قد أكمل توحد امللطفل  اأن يكون.  البيت– املدرسة :االضطراب السلوكي موجود يف كل الظروف

   ).2006، زينب  الفضل(عليم وأن يكون هذا االضطراب معيقاً للت. عامه اخلامس
 إعطاؤه ذي متّ العالج الطيب الّنّأ Quintana et al )1995 (أوضحت دراسة كونتيانا وآخرونو     
دينيالتوحعي منه من نشاطهم الزائد الذي يعانون نة الدراسة قد أدى إىل احلد،ه قد أدى أيضاً  كما أن

يت  من الطقوس القهرية الّ إىل احلدGordon et al) 1993 (كما أوضحت دراسة جوردون وآخرين 
  ).54:2003، حممد عادل عبد اهللا( سلوكيام اليت كانوا يأتون اتعكسها 
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 :العـالج بالفيتامينات7-2
الباحثني الذين يولون العالج بالفيتامينات  من أكثر Bernard Rimlandيعترب بريناد رميالند      
ملا كان له من تأثري إجيايب على بعض سلوكيات وأعراض التوحد لدى بعض . يوم أمهية خاصةزواملغني
 أجسام التوحديني تتطلب  إىل أنّ  Rimland)1998 (  رميلوندحيث تشري بعض الدراسات. األطفال

فقد أشارت التقارير .  ال توفرها الوجبات الغذائية العاديةيتجرعات أكرب من بعض العناصر الغذائية والّ
مثل (من هؤالء التوحديني حصل لديهم حتسن يف بعض اجلوانب السلوكية % 50 – 30 حوايل إىل أنّ

 إعطائهم جرعات بعد أن متّ). التواصل البصري، عادات النوم، االنتباه، التحدث، استخدام الكلمات
  ).80:2001،  طارشلشمريا(  لغرام500 – 350اجلرعات تتراوح ما بني ) B6(إضافية من فيتامني 

 . مع بعضلتوحدينيلألطفال اعندما أعطيت ) يوم، املاغرتB6(قد جنحت هذه الفيتامينات       
من الذين يعانون من التوحد وقد أثبتت %) 50 – 45(باإلضافة إىل مواد معدنية أخرى يف معاجلة 

  ).292:1997،  مىنمجال واحلديدي اخلطيب( ه الطريقة يف العالجة فاعلية هذدراسات علمي
 :العـالج رمون السكرتني 7-3

 السكرتني هو هرمون يوجد بشكل طبيعي يف اجلسم يعمل على نّأ  Baaker)(1999كر ي بذكر     
لى هضم ىت يفرزان املواد اهلضمية اليت تساعد عتنبيه البنكرياس والكبد بوصول الطعام يف املعدة ح

أصبح هذا اهلرمون ميثل الكلمة السحرية إليقاظ األمل آلالف من . وامتصاص املواد اليت تدخل اجلسم
 حقن Kavlloy Hovarth عندما استعمل 1966بدأ االهتمام بالسكرتني عام . ر التوحدينيمأولياء أ

 أسابيع استطاع توحد يشكو من اإلسهال املزمن وبعد عدةاملالسكرتني يف العرق أثناء فحص طفل 
  .واصل البصريحدث والت سنوات التثالطفل ذو الثال

 انتشرتقد و ليس له دور يف عالج املصابني بالتوحد Secretinن بأوخالفا ملا يعتقده بعض األهل      
 وبشكل ملفت وعرب وسائل إلعالم عن مدى تأثري هذا الدواء الذي متت معاجلة 1999يف العام 

حد املصابني بالصرع إىل تناول هذا العقار أبطرق الصدفة أثناء خضوع ة والسلوكية الصعوبات التواصلي
 أ  وجل،وتبع ذلك هوس كبري وطلب متزايد على هذا العقار. ملعاجلة اعتالالت معوية يف اجلهاز اهلضمي

ة  أيللسكرين ليس وقد ثبت الحقا أنّ. ألهايل إىل وسائل متعددة للحصول على ذلك العقاراالكثري من 
االضطرابواصل اللغوي وعالقة بتحسني التوصفه للمصابني بالتوحد وهذا ا يوجب جتنب السلوكي مم 

  .)30:2001عبد اللطيف، (يني  التوحدأطفال من خالل اخلربة امليدانية مع حلظناهما 
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 :العـالج باحلمية الغذائية 7-4
 وبعد ذلك أكد كثري من كاال مهانماري أول من أشار إىل ارتباط احلساسية املخية بالتوحد هي     

 احلساسية للغذاء تؤدي إىل انتفاخ أنسجة الدماغ والتهاا مما إنّ: العلماء على ذلك استناداً على اآليت
أنّ أي غذاء قد يؤدي إىل ردود فعل حتسيسية إالّوبالرغم من أنّ. علم والسلوكيؤدي إىل اضطراب الت  
 – احلليب – الطحني –السكر : (الضطرابات السلوكية أكثر من غريها هــياملواد الغذائية املرتبطة با

ويفترض معرفة املواد الغذائية املسببة للحساسية )  البيض– البندورة – الدجاج –ة ط الشوكال–القمح 
 هناك مواد مرتبطة باالضطرابات السلوكية، منها املواد الصناعية للطعام، واملواد كما أنّ. التوحديني

  ).8:2003، رقيةبدر( بعض العطور والرصاص واألملونيومكيميائية وال
 الطريقة العالجية عن طريق الطعام هي املنع والتقدمي يف الغذاء وهي طريقة يف عالج احلساسية نّوإ     

كلياً من األطعمة املسببة لفرط احلركة ملد أسبوعني أو ثالثة، فإذا حتسنت التوحديني للطعام إذ ميتنع 
ة  يقدم بالتايل على أن يفصل بني نوع وآخر ملدته يتم تقدمي نوع واحد من الطعام له تدرجيياً، مثّحال

يفضل أن حتتوي وجبات  و. أسبوع فإذا عادت األعراض للظهور حيدد بالضبط نوع الطعام املضر به
 وجبات أو تضاف. طعام الطفل مفرط احلركة على سعرات حرارية عالية وكميات أكرب من املعتاد

، ودفع اهللا  ابتسامأمحد( طاقة الكبرية املبذولة يف احلركةصغرية إضافية للوجبات الرئيسية، وذلك بسبب ال
2003 :94-95.(  

 تطبيق احلمية الغذائية على التوحديني مهمة شاقة ولكن النتيجة مذهلة ومن الضروري احلذر نّأ         
كمالت الغذائية الضرورة، فمثالً إذا أوقفنا احلليب ومشتقاته عند تطبيقها إذ علينا أن نعطي ألتوحدي امل

 الذي هو بديل للقمح، بعدها Molib موليبجيب إضافة الكالسيوم، وإذا أوقفنا القمح جيب إضافة 
 تطبيق احلمية كما أنّ. ميكن البدء بإضافة نوع من الطعام كل على حدة ومراقبة تأثريه على الطفل بعدها

ل مع إعطائه خر ومن الضرورة أن يقوم أخصائي التغذية بوضع احلمية املناسبة لكل طفخيتلف من طفل آل
   .الفيتامينات الالزمة

 :فســيالعالج الّن 7-5
ن أقدم أنواع هذا العالج، كان يتمثل يف االحتضان وإنشاء عالقة قوية مع منوذج ميثل األم أ      

 فقد Pank )1955(ا بانك أم. تستطع القيام بذلك مل احلقيقةاملتساهلة واحملبة من حيث أن أم الطفل 
وصف مرحلتني من مراحل العالج النفسي، حيث إن املعاجل يف املراحل األوىل من العالج كان يقدم 

أما خالل املرحلة الثانية .  بشكل كبري، ويتجنب إحباطهتوحدملا  الطفلالدعم ويقدم اإلشباع واإلرضاء
تطوير املهارات االجتماعية له ويأخذ ذلك شكل جلسات ومقابالت معه ن املعاجل يصب اهتمامه على فإّ
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وتقدمي بيئة مناسبة وصحية واجتماعية له عن طريق تشخيصه على أن يكون اجتماعياً وتعليمه ومساعدته 
 ينفع يف Self-assertivenessعلى إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين ولعل أسلوب توكيد الذات 

 ).63 - 62:2002 ، حسين سعيدالعزة( ذلك
  :الربامج التربوية 7-6

يشمل الربنامج التربوي لألطفال التوحديني كغريهم من األطفال على جمموعة من النشاطات       
جراء عملية التقييم الشاملة لنقاط إ وبعد توحدم اختيارها بناء على قدرات الطفل امليت يتالتدريبية والّ

تم إدراج هذه النشاطات أو املهمات يف اخلطة التربوية الفردية وي. القوة والضعف عند هذا الطفل
)Individualized Educational plan IEP( ،ّتوحديت تعترب خطة العمل السنوية مع الطفل امل وال 

د احتياجاته التدريبية  سنستعرض ثالثة من أهم الربامج التربوية املستخدمة مع األطفال التوحديني لتحدي
  . )2007،  حممودجات رفعت: (وهي

  
       ):التحليل السلوكي التطبيقي ( برنامج لوفاس 7-7

     لوس اجنليس بالواليات –ر هذا الربنامج السلوكي فريق من املختصني يف جامعة كاليفورنيا طو 
  حيث يعترب من أهم الربامج التربوية املطبقة مع األطفال التوحديني يف،) UCLA (املتحدة األمريكية 

يت تليب احتياجاته لفة الّ املهارات املختتوحدكساب الطفل املا على ضرورة )لوفاس(يعتمد برنامج . العامل
مكانية تكرار إ واستجابته للمثريات وعلى فلسفة ، وتقوم على التحليل السلوكي لعادات الطفل،اليومية

  .كرب من إمكانية تكرار السلوك املهملأالسلوك االجيايب للفرد بشكل 
 السلوك اإلنساين ميكن تعلمه من خالل ضبط املثريات   يركز هذا الربنامج على تنمية الفكرة بأنّ         

 وبذلك ،شكيلمكانية تعليم السلوك من خالل التإ وتؤكد هذه النظرية على ،القبلية ومن خالل التعزيز الالحق
ذي السلوك املرغوب فيه من خالل التلقني الّفهي ختتلف عن العالج السلوكي التقليدي الذي يركز على زيادة 

 كون هذا الطفل ليس لديه سلوك اجتماعي أو سلوك لغوي أو مهارات ملحوظة توحدال يناسب الطفل امل
 40 – 30( م تطبيق برنامج لوفاس مبعدل يت ).  2005 ، إبراهيم الزريقات(ومقبولة يف جمال العناية بالذات 

 ويشارك يف ،املهارات االجتماعيةغوية باإلضافة إىل تنمية على املهارات اللّ ساعة أسبوعيا مع التركيز) 
ومن . تدريب الطفل جمموعة من االختصاصني واملتدربني مع ضرورة إشراك األهل يف هذا الربنامج التدرييب

 عملية  هي دمج األطفال التوحديني مع غريهم من األطفال العاديني مما يسهل)لوفاس(أهم تطبيقات برنامج 
سنوات ) 7 – 6(  حيث ال يتم قبول األطفال الذين تزيد أعمارهم عن ،تطوير األطفال للمهارات االجتماعية

 الربنامج الذي يركز على ضرورة دمج األطفال  درجة يف هذا50 – 40أو يقل حاصل ذكائهم عن 
  ).Leafe ,F Maceachin J, 2002 :35( التوحديني يف املدارس العادية
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عالج وتعليم األطفال التوحديني واألطفال : الضبط املعريف والتدريب على مهارة احلياة 7-8    
  :)TEACH ( تييشذوي اإلعاقات التواصلية املصاحبة

 يف جامعة نورث كاورلينا 1964عام  ) Eric Schoplar( أسس هذا الربنامج إيريك شوبلر     
ش من الربامج املهمة يف جمال التوحد حيث يطبق بشكل ويعترب برنامج تيي, بالواليات املتحدة األمريكية

يقوم هذا الربنامج على ضرورة . كبري يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وبعض البلدان العربية
ب بشكل أفضل من االعتماد على املثريات البصرية كوا تساعد الطفل التوحدي على االستجابة للتدري

ك يهتم برنامج تييش بضرورة ترتيب الغرف الصفية حبيث تتسم باألمان والراحة  ولذل،فظيةاملثريات اللّ
 والذي ، يف برناجمه الدراسي اليوميتوحدواجلاذبية واألركان التعليمية املنظمة اليت يستخدمها الطفل امل

استخدامتم ترتيبه بناًء على يه الدراسي عرف على جدول جدول غين باملثريات البصرية اليت متكنه من الت
  .بشكل استقاليل وسهل متكنه من االنتقال من نشاط ألخر بعملية منظمة

يعتمد برنامج تيش على التوافق والتكامل بني النظرية السلوكية والنظرية املعرفية اليت تأخذ بعني     
ذا الربنامج  وينمي ه،االعتبار ضرورة استخدام التعليمات واملعززات املناسبة دون إمهال الفروق يف النمو

  .الدافعية والتواصل التلقائي والتفاعل االجتماعي لدى األطفال التوحديني
  :Daily Life Therapy )طريقة هيجاشي ( احلياة اليومية عالج  7-9    
توحد ضمن جمموعة من طور هذه الطريقة الدكتور كيوهيجاشي ويعتمد على تدريب الطفل امل    

تركز هذه الطريقة على األنشطة . ل ذوي االضطرابات النمائية األخرىاألطفال التوحديني أو األطفا
 مع االهتمام باملوسيقى والرياضة ، وكذلك مع أسرهم،اجلماعية بني األطفال التوحديني فيما بينهم

   ).145 : 2005 ،ريقات إبراهيمزال(  والدراما والفن واملخيمات
  :برامج عالج املشكالت احلسية 7-10    
اين األطفال التوحديني من مشاكل يف االستجابات احلسية حيث تظهر لديهم حساسية عالية من يع    

ويتم اآلن استخدام عدة .  أو العكس متاماً حيث تظهر لديهم استجابات حسية شاذة لألمل،األحداث
ج بالدمج برامج لعالج هذه املشكالت مثل طريقة التدريب بالدمج السمعي تنمية اإلثارة البصرية والعال

  .ن أكثر الربامج احلسية استخداماًاحلسي والذي يعترب م
  :االتصالالربامج  7-11     
    تؤثر عدم القدرة على التعليم والتفاعل االجتماعي ويعاين معظم عبري عن النفس على السلوك والت

شارت أحد  حيث أ،فظيةاألطفال التوحديني من عدم القدرة على استخدام مهارات التواصل اللّ
واصل بالشكل املطلوب مقارنة من هؤالء األطفال ال يطورون مهارات الت% 50 أن  إىلالدراسات
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 Jorgensen Calculator &) 1994 (ويف دراسة أخرى أشار مويك وريرب وباتشو. باألطفال العاديني
  .)150 : 2006زينب،  حممد الفضل(ال التوحديني ال يتكلمون ائياًمن األطف% 40 أنّإىل 

     تعترب عملية التواصل اللّواصل واكتساب مهارات التمظهراً من ، فظيواصل غري اللّفظي ومهارات الت
مظاهر النعبري على احتياجاته ورغباته وأفكاره اليت حياول مو الطبيعي ووسيلة مهمة لتمكني الفرد من الت

  .اخلياً وخارجياً مع البيئة احمليطة بهوهي عملية مهمة جداً لتكيف الفرد د, نقلها إىل اآلخرين
يت يستخدمها الفرد لنقل املعلومات واألفكار ها العملية الّواصل على أنعملية الت تعرف         

 حبيث تشمل هذه العملية ثالثة عناصر وهي الفرد املرسل الذي يقوم بإرسال ،واالحتياجات واملشاعر
 ويرى كثري من الباحثني أنّ. سالة وأخرياً الرسالة نفسهاستالم الرالرسالة والفرد املستقبل الذي يقوم با

واصل تأخذ أحد الشكلني التاليني أو كليهماعملية الت.  
 :فظيواصل اللّالّت1 .7-11
   ا إجراء عملية الت واصل من خالل عملية النطق اليت تتم باستخدام األجهزة احلس حركية يقصد

   . تشكل فيما بينها مجالً كاملة،اتإلصدار األصوات لتكوين كلم
 : التواصل غري اللفظي 2 .7-11

 ، يشمل لغة اإلشارة وميكن أنّ، عملية التواصلإلجراءيقصد ا استخدام الوسائل املتاحة غري الكالم 
 ,DOWNINGS حسب دوانينجو ،واصل احلاسوب لوحات الت، الرسومات، اإلمياءات، الوجهتعبري

 ،فظيفظي وغري اللّواصل اللّ التوحديني يواجهون صعوبة يف تطوير مهارات الت األطفالنّأ   1999
 واالسترجاع وعدم القدرة على النموذجيةفظية وتقليد اللّوتظهر هذه الصعوبة يف عدم القدرة على الّ

 هؤالء األطفال بعدم قدرم على دواصل عنعبريية وتكمن مشكلة التغوية التاكتساب املهارات اللّ
وكوم ال يستطيعون   املثريات البيئية احمليطة م تبدو غري مفهومةستيعاب أو إدراك املعلومات ألنّا

حيث يقوم هؤالء  ،أو يوظفوها بالشكل الصحيح يف املواقف االجتماعية املختلفة إدراك هذه املثريات 
 ،)Echolalia(صاداة وهو مايسمى بامل دون فهم مقاطع من كلمات أو ،كلمات أو مجل بترديد األطفال

  .استرجاع كلمات مسعوها سابقاً واستخدامها يف غري وقتها املناسب أو
يواجه األطفال التوحديني صعوبة يف بناء حديث مع اآلخرين ،  Powers )2000(بورس  حسب       ف

ىن النكت مع اآلخرين وفهم أفكارهم أو إدراك معالجتماعي كوم ال يستطيعون احلوار وتنمية التفاعل ا
  .أو األحجيات

غوية لألطفال التوحديني عدم القدرة  اخلصائص اللّ من  أنOvettّ) 1996(أوفتت   كما يأكد       
على اكتساب كلمات جديدة واستخدامها وكذلك الصعوبة يف فهم اإلشارات وتعابري الوجه اليت 
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 األفعال وتصريفلضمائر  ويواجه األطفال التوحديني صعوبة يف استخدام ا،يستخدمها اآلخرون
ونظراً حلاجة األفراد التوحديني إىل امتالك الوسائل واألساليب اليت متكنهم وحروف اجلر يف كالمهم، 

م متّمن التم ورغباتطوير العديد من برامج التواصل لتحقيق هذه احلاجة، مثل نظام عيري عن احتياجا 
ان  يعتربان من أكثر األساليب والربامج شيوعاً يف املراكز لذ الّ)ماكتون(وبرنامج  التواصل بتبادل الصور

  . )89: 2011 -2010عبد احلليم قادري، ( يت تعتين باألفراد التوحدينيواملؤسسات الّ
  
  :P.E.C.Sواصل بتبادل الصور بكس عريف بنظام الّتالّت7-12

       P.E.C.S هو اختصار لـ)Picture Exchange Communication System (ّغة وهو ما يعين بالل
" والذي أحياًنا ما يسمى يف أروقة البحث العلمي العريب بنظام " واصل بتبادل الصورة نظام الت" العربية 
 عملية ل يتيح ألطفال األوتيزم أن يبدأظام منذ اثنا عشر عاًما كربنامج بدي تطوير هذا النوقد متّ" بيكس 

واصل، وقد لقي هذا النظام جناًحا والتا بسبب تركيزه على عنصر املبادرة يف التواصل، وقد تقديًرا عاملي
 ولوري فروست  يف أنظمة عالجية متعددة على يدي أندريو بوندياإلستراتيجيةاستخدمت هذه 

)1994( et Andrew Bondy Lori Frost واصل بتبادل الصور ملساعدة األفراد  حيث طورا نظام الت
واصل وخاصة األطفال التوحديني الذين يعانون من تأخر يف اكتساب  التالذين يعانون من مشاكل يف

يناسب هذا النظام بشكل كبري األطفال الذين ، واصل بشكل سريعالوسائل الوظيفية اليت متكنهم من الت
م استخدامه مع الذين يعانون ويت. يعانون من صعوبات النطق وحمدودية التواصل وعدم املبادرة بالتواصل

واصل مع املعلم أو أفراد العائلة أو اضطراب التوحد أو الذين يعانون من عدم القدرة على املبادرة بالتمن 
من األطفال التوحديني ال يطورون وال يوظفون %) 80 (وقام هذا الربنامج على املالحظة بأنّ.الزمالء

 إنّ ،Bondy & Frost )1995( بوندي و فورست غة يف املواقف االجتماعية املختلفة بشكل صحيحاللّ
 حتليل السلوك التطبيقي والفهم احلايل ملراحل النمو النموذجي مبادئهذا النظام العالجي جيمع بني 

تصحيح اخلطأ وإستراتيجيةيتضمن استخدام إجراءات سلوكية مثل التحفيز املميز والتعزيز ه للطفل،مبعين أن 
  .)2005بو دهلوم، أمجال ( املستوى االرتقائي لكل طفل انتقاء املثريات يبىن علىوالتالشي، يف حني أنّ

  

  ׃)ماكتون( تعريف بربنامج ال 13- 7    
واصل و مهارات القراءة و الكتابة لألطفال  تصميمه خصيصا لتطوير عملية التبرنامج لغوي متّهو     

والبالغني الذين يعانون من صعوبات يف التعقليا و التوحديني وذوي واصل وتتضمن أيضا املعاقني علم والت
 مفردات  Margraet Waklre)1978( ،ولقد صممت السيدة مارجريت ووكر، االضطرابات اللغوية

   . )90: 2011-2010عبد احلليم قادري، (غوية يف أوائل السبعينياتماكتون اللّ
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 يف يتلّوا الرئيسية، املشكالت من التوحد من يعانون الذين األطفال لدى واصلالت مشكلة تعترب
 العمر، من الثالثة سن دون أعراضها ظهرت إذا االضطرابات من غريه عن ومييزه التوحد يصنف ضوئها
 عرض وهو االجتماعية العالقات بناء يف العجز أنّ كما الطفل، حياة يف حموريا اسلوك تعترب لغةالّ وألنّ
 االجتماعية، العالقات كيلتش يف أساسي عنصر هي لغةوالّ غريه عن التوحد الطفل به يتميز أخرى
 عالج يف املستخدمة الربامج تعددت وقد الكالمية والنقاشات احملادثات وتتطلب واصلالت تتطلب

 طرق باستخدام قامت الربامج هذه وكل التوحد من يعانون الذين األطفال عند تصالاالّ املشكالت
  .)PECS (بكس مثل الصور عمالباست فظيةللّا غري الطرق وبعض )تيش( برنامج مثل عامة تربوية
 القشرية البحات الوظائف تشغيل بني فروق وجود حول) Gervais) 2004 وColl  األحباث نّإ

 تلك يشغل ال بالتوحد املصاب الطفل أنّ خالهلا من نتبي  السوي الطفل و التوحد الطفل لدى الدماغية
 اخلصائص أنّ ومبا. السوي الطفل عند ثحيد ما عكس اذوه البشرية لألصوات استماعه أثناء  الوظائف
 أصبح املشكلة هلذه طرقالت فإنّ لفظيةالّ للرسالة حاملة وهي النغمة تشكل يتالّ هي للصوت الفيزيائية
يت متس هذه ضطرابات الّاال وللكالم الفيزيائية والعوامل الصوتيات دراسة علينا توجب وهلذا اضروري

  .عاجل ا هذا االضطراب يف الفصل املوايلريقة اليت سوف ناخلصائص وماهي الط
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 الصوتيات الفيزيولوجية 1.1- 
 الصوتيات الفيزيائية 2.1- 
 الصوتيات السمعية 3.1- 
  الفيزيائية للكالم   العوامل4.1- 

   التواتر األساسي-1.4.1  
   األرتفاع -2.4.1  
   شدة الصوت -3.4.1  
  البواين الصوتية-4.4.1  

 )البحة الوظيفية البسيطة (االضطرابات الصوتية5.1- 
  )حبة الطفل( خاصة باألطفال االضطرابات الصوتية -1.5.1

 بالتوحد املصاب الطفل لدى النغمية اخلصائص -6.1   
 تقنية  إعادة التربية الصوتية : ثانيا          
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  :متهيد
 عن عبارة  هوالصوت علم منظور ويف الطبيعية، يف الوجود عامة فيزيائية ظاهرة الصوت إنّ 

 الظواهر من الصنف هذا ىلإ ينتمي غويلّلا والصوت والتموجية، االهتزازية الظواهر جنس من اضطراب
 حد والصوت . أذنه بواسطة السامع ويدركها الصويت اجلهاز ينتجها اليت األصوات يف ويتجسد الفيزيائية

ايته غوياللّ يلحلالتوحدة أصغر هو أيضا غوياللّ والصوت غوياللّ النظام يف وحدة أصغر وهو و 
 غوي،اللّ النظام يف خلل إىل يؤدي الوحدة هذه ميس اضطراب وأي  للقياس، ذاا يف قابلة لغوية صوتية
   .الوظيفة هذه عن املهمة املعلومات بعض ىلإ سنتطرق الرابع الفصل هذا خالل ومن

  
  :ال ا لصوتياتأو

 كل حلظة ويف  الصوت والضجيج يشكالن جزءا من حياتنا اليومية، نستعملهما ونتكيف ما يفإنّ
نلتقط الصوت ...). ضجيج السيارات يف الطرق، تبادل الكالم بني الناس(ن بيئتنا كل مكان، ومها ميآل

ي يلعب دور غشاء مطاطي أو الضجيج بواسطة جهازنا السمعي أي األذن طبلة األذن وهو جهاز داخل
ىل املخ الذي يترمجها بعد ذلك إيهتز عند التقاط املوجة الصوتية قبل أن ترسل املعلومات املوجودة فيها 

  .اخل...املذياع، مكرب الصوت: ومن أمثلة لبعض أجهزة التقاط الصوت جند
تعملة من غات املساللّبفضل دراسة الصوتيات، أجنزت عدة دراسات علمية تشمل كل أصوات و

األصوات تكمن يف وجودها واستعماهلا يف كثري من امليادين نذكر ن أمهية علم كما أّ ، طرف اإلنسان
على سبيل املثال األرطوفونيا و عالج أمراض الكالم و النطق، اإللكترونيك والتبليغ املنطوق يف تطوير 

لكالم، كما يدخل أيضا علم يل لآاهلواتف النقالة وكذا التركيب االصطناعي للكالم  واستكشاف 
  .غات لألجانباألصوات يف تعليم اللّ

يت  نشأة الصوت يف جهاز النطق إىل غاية وصوله إىل األذن الّانطالقا من خروج اهلواء عرب الرئتني مثّ
الفيزيولوجية ، الفيزيائية، : تلعب دور مرشح األصوات، ميكن تقسيم الصوتيات إىل ثالث أصناف هامة

  .)104 : 2000ال بشر ، كم( السمعية
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 :الصوتيات الفيزيولوجية -1- 1
 يف بالنظر املتكلم نشاط يدرس وهو النطقية، بالصوتيات حديثا عندنا يعرف ما هو الصوتيات

 عملية يف منها كل ودور وظائفها، وحيدد األعضاء هذه فيعني حركات، من هلا يعرض وما النطق، أعضاء
  .املتكلم ميكانيكية حتليل إىل بذلك منتهيا النطق،

 أثناء وحتوالت تغريات من عليها يطرأ وما وأعضائه، النطق جهاز دراسة الفرع هذا حبث جمال 
 من غويةاللّ األصوات تدرس النطقية الصوتيات فإنّ أدق وبشكل غوية،اللّ األصوات خمتلف مع الكالم
 الصوت إنتاج مستواها يف ميت يتالّ التشرحيية املواضع املخارج دراسة والصفات،تبني املخارج حيث
 أن ميكن ال املخارج هذه األخرى، األصوات من غريه عن متيزه ه الّيتخصائص مجلة وتعني غوي،اللّ

 الكالم حال أيضا بل فقط، النطق جهاز يف تشرحيية أعضاء كوا أي سكوا، حال بدراستها نكتفي
 وطريقة غويةاللّ األصوات إنتاج كيفية عملية سريف مبا عديدة أوضاعا وتتمثل ينةمع حبركات تقوم وهي
 وهو الكالم، إنتاج من األوىل باملرحلة يهتم الدراسة من الفرع هذا أنّ يف النظر نعيد اإلنتاج،وعندما هذا

 يف استعماهلا لغرض ا ميدنا يتالّ املعايري خمتلف يف تتجلى عامة، سايناللّ الدرس يف بالغة أمهية يكتسي
 ).45: 1998 عمر، خمتار أمحد( والصويت العضوي املعيارين منها نذكر ات،األصو تصنيف

 
 : الصوتيات الفيزيائية- 2 -1

تدرس انتشار الصوت عرب اهلواء، يعترب الصوت كموجة اهتزازية، هلا خصائص فيزيائية تابعة 
 على وتعرف طقية،الن جمال انتهى حيث الفيزيائية الصوتيات جمال يبدأ التنقل يف سرعتهالتغريات شدا، 

السامع إىل املتكلم من انتقاهلا أثناء الكالم ألصوات الفيزيائية أو املادية اخلصائص بدراسة يهتم فرع هاأن، 
 تتذبذب ميكانيكية أمواجا فيها يكون يتوالّ غوي،اللّ الصوت ا مير يتالّ املراحل من الثانية املرحلة وهي 
 التجريبية الصوتيات تتيحها يتالّ العديدة التقنيات باستعمال لهاوحتلي دراستها من نتمكن اهلواء، يف

 من بواسطتها نتمكن يتوالّ فيزيائيا األصوات هذه صفات لقياس خاصة علمية أجهزة بواسطة املعملية
 واملوجات الذبذبات بتحليل نقوم عندما فيزيائيا األصوات دراسة موتت املدروس، للصوت دقيق وصف
 حلركة املصاحبة النطقي اجلهاز يف اهلواء ذرات ذبذبات عن ناجتة بوصفها اهلواء، يف ةاملنتشر الصوتية
 بني الواقعة املرحلة تلك على مقصورة الفيزيائي األصوات علم تهوظيف أنّ ذلك ومعىن اجلهاز، هذا أعضاء
 للدرس اجلليلة اخلدمات يقدم يزال وال قدم وقد ينتظم الذي امليدان بوصفها السامع، وأذن املتكلم فم

 للمهتمني عنها وافية معلومات بذلك معطيا غوية،اللّ لألصوات الدقيق بتشخيصه جوانبه مبختلف الصويت
 غوياللّ الدرس طبيعة عن ىحت بعيدة جماالت يف تستخدم ما كثريا وهي عامة، سانيةاللّ بالدراسات
  ).25: 1990 قدور، حممد أمحد(  واهتماماته
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 :ية الصوتيات السمع- 3 -1
 عمليات من فيها، الصوت فعل عند هلا حيدث وما املتلقي، عند السمع أعضاء منءاابتد جماله حيددون

 الكالم، ألصوات الفروق إدراك عملية يدرس حديدالت وجه على الفرع وهذا وغريها، وعصبية فيزيولوجية
 يف كما (b) الباء لصوتا نطق عند املسموع الفرق مثل النطق، يف االختالفات أو للفروق إدراكه مثل
 يف الالمني صوت بني الفرق مثل الصوت، نطق نوعية يف األخرى وللفروق ، (sabt) وكلمة (tibr) كلمة
 أن للمستمـع ميكن كيف: التايل للسؤال إجابة عن يبحث فهو)  (billa:hوباهللا (Allah) اهللا: قولنا
 ختتلف يتوالّ املتماثلة ىوحت بل اصةاخل ربةاملتقا واألصوات عامة األصـوات خمتلـف بني الفروق يدرك
 وحتقيقا السمع جهاز يف حتدث يتالّ التغريات خمتلف دهاحتد هذه، اإلدراك عملية صويت، سياق من نطقها يف
 العملية لوحيلّ اإلنسان، عند السمع جهاز بدراسة يبدأ هفإن الصويت، الدرس من اجلانب هذا إليه يسعى ملا

  .)23 : 2006كمال فرات ،( األصوات وصف يف وأثره السمعي، اإلدراك اهيةم ويوضح السمعية،
 :العوامل الفيزيائية للكالم – 1-4

اهلدف األساسي يف دراسة الصوتيات الفيزيائية هو املوجة الصوتية كما تكونت يف جهاز النطق 
فيزيائية املكونة للصوت فهي ختص العوامل ال) يف الوسط املادي بصفة عامة(وكيفية انتشارها يف اهلواء 

كما أا ال ختضع لدراسة األعضاء املختلفة املكونة ألجهزة النطق . بغض النظر، عن كيفية توليدمها
  .والسمع 

يتكون النظام الصويت على وجه العموم من جزءان مها املثري الذي يعترب مصدر وأصل الصوت 
أين ستضعف أو تتدعم بعض ) إشارة مصدر(ملثري يصدر عن ا. والرنان وهو املدى الذي تنشر فيه اإلثارة

بعبارة أخرى يتكون اجلهاز الصويت عندما ينتج الصوت كما مت حتديده أعاله عن . املكونات يف الرنان
. العمل املتزامن للرئتني واحلنجرة والتجويفات فوق املزمارية واليت يتغري شكلها وحجمها حسب الصوت

وتشات أغلبية األصوات لو . ومية والفموية واألنفية دور الرنان الصويتوبالتايل تلعب التجويفات البلع
كان الصوت حنجريا فقط غري أن التغريات اليت تطرأ على الفم واحلنجرة يف الشكل واحلجم حني إصدار 

  :من العوامل الفيزيائية للصوت جند) اجلرس(الصوت تعطيه طابعا خاصا بكل فرد،
  :fréquence fundamental التواتر األساسي1-4-1

) ف صفر(وتقرأ ) FO(ميثل التواتر األساسي جمموع أدوار األوتار الصوتية يف الثانية ويرمز هلا بـ 
 على وجه العموم بالشكل .pitch ويتغري هذا التواتر األساسي الذي يطلق عليه اسم Hzوتقاس باهلرتز 

  :األيت
  . هرتز لصوت الرجل200 إىل 80 من -
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  . بالنسبة لصوت املرأة400 إىل 150 من -
  )151: 2010مطرف وردة ، ( . بالنسبة لصوت الطفل600 إىل 350 من -

  
  harmoniqueتسمى القيم اليت هي أضعاف التواتر األساسي بالنغمات 

 :hauteurاالرتفاع 1-4-2
ات هي اليت خيص النوعية اليت متيز بني الصوت احلاد والصوت الغليظ، فسرعة احلركات ذهابا وإيابا باهلز

تسبب اإلحساس بارتفاع الصوت، كلما كانت السرعة أكرب كلما كان الصوت حادا وكلما كانت 
  .السرعة منخفضة كان الصوت غليظا

  . مرة يف الثانية           يقابله صوت حاد300 وتر يهتز -

 )24:  2006كمال فرات ،( .بصفة عامة ارتفاع الصوت مرتبط بالتواتر فهو بذلك وحدة هلرتز
 Intensité شدة الصوت 1-4-3

تقيس الشدة الصوتية طاقة الفعل الصويت وتتوقف على وجه اخلصوص على ضغط اهلواء حتت 
كما ، 2سم/ وقد نقيس مدى االهتزاز بشكل موضوعي حبساب إهتزازت ضغط اهلواء بالواط. املزماري

ويوضح . قياس شدة الصوت من أجل DBالديسيبال : نستعمل يف غالب األحيان وحدة قياس نسبية
سلم مستويات ضغط الصوت اليت خيضع هلا اإلنسان وهي مرقمة ابتداء من الصفر وهو عتبة السمع لدى 

اليت تساعد على التمييز بني ) النوعية(متثل شدة الصوت و.اإلنسان إىل مئة و عشرين  اليت تعترب عتبة األمل
رجة اإلهتزازت الصوتية وترتفع بارتفاع سعة كما ترتبط الشدة بد. الصوت القوي والصوت الضعيف

  )152: 2010مطرف وردة ، ( .املوجة

  :formasالبواين الصوتية 1-4-4
أثناء مرور اهلواء عرب التجويفات فوق املزمارية، تتسع هذه األخرية وتتعرض لتغريات خمتلفة ترجع 

اخل متتلك ...ان والشفتنيإىل درجات االنتفاخ و االنطالق على مستوى كل جتويف حسب وضعية اللس
 .هذه التجويفات توترات ورنات تقوي بعض مناطق الطيف يف املصادر املثرية

يطلق اسم البواين الصوتية على تواتر الرنات اليت تتطابق مع جتويفات جمرى الصوت وختتلف 
  .حسب حجم التجويف وسطح انتفاخ الرنان

ة حلجم التجويف، إذ كلما زاد حجم التجويف بشكل عام فإن للبواين الصوتية قيمة تواتر معاكس
  .كان التواتر منخفضا والعكس صحيح، فكلما كان حجم التجويف صغريا كان التواتر مرتفعا
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يزة وقد مت متثيل البواين الصوتية على املطياف بشرائط سوداء وتشري درجة مملكل صوت بوانية 
تفعت درجة شدة الصوت، اثنان أو ثالث السواد إىل شدة الصوت فكلما زادت درجة السواد كلماار

 من أجل توليد كالم بواين صوتية تكفي للتمييز بني احلركات، وقد نصل عموما إىل مخس بواين صوتية
  .ذو مستوى عال

   ):البحة الصوتية الوظيفية البسيطة(االضطرابات الصوتية -5.1
 وتظهر هذه هة اليت حيس ا الشخص وحميطالبحة الصوتية هي تلك اإلصابة الصوتية املؤقتة أو الدائم     

  ).الشدة، التردد، واجلرس (اإلصابة على شكل تغري يف اخلصائص الفيزيائية للصوت 
 عن خلل يف السلوك الصويت بسبب عدم تناسق الوظيفية ةطة ناجتيهذا النوع من البحة الوظيفة البس

ا اإلجهاد ميزات معينة نذكر اد الصويت  وهلذالذي سيؤدي اىل اإلجه) احلنجرة (التنفسية ووظيفة اهلزاز 
  :منها
 حيث جند تغري يف العمودية ألن اإلجهاد الصويت كما قلنا وبطريقة ،اضطرابات يف اهليئة الكلية للجسم_ 

الإرادية جيعل املصاب يقوم باحنناء املنطقة الصدرية وحماولة للتعويض حياول تصحيح وضعية رأسه عن 
  .طريق رفع العنق

افة اىل اضطراب العمودية يكون املريض يف حالة انقباض مستمر ويسببان متديدات على مستوى  إض-
  .نقباض يف كل أحناء اجلسمالعضالت اليت تتدخل يف النطق و التصويت ومع الوقت ينتشر هذا اال

ره   التصويت باستعمال ضربات مزمارية إذ يؤدي اإلجهاد الصويت اىل عدم قيام احلجاب احلاجز بدو-
الذي يتمثل يف ضبط وتنظيم التنفس وهلذا فاحلنجرة هي اليت تقوم بالضبط التنفسي و االهتزاز معا و هذا 

  . ما يسبب ضربات املزمارية
 ينتج عن ذلك  إحساسات تتمثل يف نقص قوة ،ظهور بعض اإلحساسات الذاتية يف تطور اإلجهاد الصويت  -

، اإلحساس بالتهابات حنجرية، )، حروقوغز(لى مستوى احلنجرة الصوت، التعب عند عملية التصويت، األمل ع
  .)153: 2010مطرف وردة ، ( اإلحساس بنقص اهلواء وصعوبة يف التنفس، ظهور اضطرابات صوتية

  :)حبة الطفل(اصة باألطفالاخلاالضطرابات الصوتية  -1.5.1
ذه األخرية بسلوك إجهاد ة الصوتية وتتميز هشالطفل باجلتدعى عادة هذه البحة اليت تظهر عند 

صويت هام مصاحب بتغري يف اجلرس الذي يصبح غليظ، وخمدوش وتنتشر هذه البحة خاصة عند الذكور 
 سنوات وتنتشر 3 ة جداحيث تبدأ يف حوايل سن السادسة أو السابعة كما ميكنها أن تظهر يف سن مبكر

 وهذا ما جيعل الطفل يضغط ،ن العدوانيةأيضا عند األطفال الذين لديهم ميزات القيادة ويف بعض األحيا
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وجراحي ) متارين نفسية، حركية، تنفسية وصوتية (أما العالج يكون وظيفي  .على صوته ليفرض نفسه
  ).  لكن ال تربمج أي جراحة قبل سن التاسعة أو عشرة سنوات ،يف حالة وجود كيسة أو عقد(
  :بالتوحد املصاب الطفل لدى النغمية اخلصائص 5-3

  النغمة، مستوى على مشاكل لديهم جيد مبستوى يتمتعون الذين وحىت  التوحديني األطفال كل
 اخلصائص واستعمال معاجلة يف صعوبات جيدون فهم  لالتصال، طريقة النغمة أن تدرك ال احلاالت فهذه

 حيث االرتفاع مستوى على باضطرابات ومصحوبة  شاذة والصوت النغمية النماذج فتكون للغة، النغمية

 .احلاد إىل الغليض الصوت من املفاجئ التغيري
 فيكون السيولة خيص وفيما .غين أو أجش الصوت يكون حيث الشدة يف التحكم عدم وكذلك 
 للبعض أما .املشاعر نع بالتعبري يسمح ال و ممل الصوت أن القول فيمكن .جدا بطيء أو سريع إما ارى

 وجود إىل االضطرابات هذه كل تعود قد  .املقصود االتصال و عراملشا من خايل ولكنه نغمي كالم اآلخر

 عدم وكذلك اللغة، وفهم إلنتاج العاطفية اجلوانب ختص اليت اليمىن املخية الكرة نصف وظيفة يف خلل

 يتطلب هذا ألن ،اللغوية واملعاين بالبنية املتعلقة اجلوانب مع الوقت نفس يف النغمة معاجلة من الطفل متكن

 حسب املتكلم الشخص بوضعية تعلمنا النغمة أن القول فيمكن .واحد آن يف مبعلومتني والتحكم باهاالنت

 املصاداة حالة يف دقيقة بصفة النغمية النماذج إنتاج إعادة من التوحديني بعض ويتمكن السياق
écholalie).( االتصال أجل من استعماهلا على قادرين غري ولكنهم.)  ،54: 2006ورك يامسينة(.  

  ):الوظيفي العالج (الصوتية التربية إعادة : ثانيا
 إلزالة LEHUCHE FRANÇOIS ألوش نسوارف طرف من املطبقة التمرينات من جمموعة هي 

 استعمال كيفية يتعلم أن املفحوص على وهلذا. تكيفا أحسن صوتية وظيفة على واحلصول االشتراط
  .متدرج منهجي تدريب خالل من ذلك ويتم صوتية ومتارين واسترخاء للتنفس سليمة طريقة

  :الصوتية التربية إعادة لتقنية النظرية سساأل -2-1
 LEHUCHE ألوش فنسوان الباحث ا قام اليت التجريبية لدراساتل عالجية التقنية هذه تعد

FRANÇOIS  وخمتلف املوسيقية، النفسية، الفيزيائية، بالنظريات اهتم حيث طويلة سنوات خالل 
 اضطراباا، وصف واىل التصويت عملية فهم اىل وأوصله ساعده ما وهذا طبية والشبه الطبية وعالفر

 عالج جراحي، عالج طيب، عالج (الفروع املتعدد العالجي الربتوكول اىل والوصول تفسريها،  تصنيفها
    .لصوتياتا مليدان تطرق اليت السابقة النظريات جلميع حوصلة فهي ،)صويت وعالج نفسي عالج حركي
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   :الصوتية التربية إعادة تقنية أهداف 2-2
 أن األحسن من حيث الصويت التنفس نوعية حتسنيتكمن أهداف تقنية إعادة التربية الصوتية إىل 

  .التصويت فعالة بصفة ليخدم صدري ضلعي يكون
 . للجسم الكلية العضالت إرخاء على العمل -
 و التوتر بني الفرق توضيح على التركيز مع ، البلعومو احلنجرةو التنفسية العضالت تقوية على العمل  -

 . التقلص
 . ومنسجمة لينة حبركة الصويت واإلنتاج الزفري بني الربط -
 تستقر حىت اجلديدة وامليكانيزمات املبادئ تطبيق . مرحية بطريقة صوته استعمال من املفحوص متكني -

 وأن املسطر باهلدف علم على املفحوص يكون أن جيب مترين كليف و املفحوص، لدى ائية بصفة
 .حركة كلحتقيق أثناء  السمعو الرؤية طريق عن نفسه يراقب

  :الصوتية التربية إعادة مراحل 2-3
 السترخاءل الشخصي التطبيق على بالتدرب وذلك ،ركياحل النفسي اجلانب يف وتتمثل :األوىل املرحلة -

 كيفية يتعلم أن جيب أي ،الداخلي الضغط مستوى على السيطرة كيفية يتعلم أن املفحوص على فيجب
 على التعرف لمفحوصل االسترخاء يسمح كما ،الطاقة من قليلة كميات استعمال وكيفية االسترخاء
  .جسمه

  .التصويت عملية يف يستعمل الذي) البطين التنفس (التنفس تقنية يف وتتمثل :الثانية املرحلة -
  .ذاته حد يف بالصوت االهتمام أي الصوتية التمارين يف وتتمثل :الثالثة املرحلة -

 البطين التنفس يتعلم أن جيب الصوتية التمارين يف االنطالق ميكن ال بأنه يعرف أن املفحوص على وجيب
 ,Klein, Dallant) . سابقا ذكرنا كما ركياحل النفسي جانبه يف التحكم كيفية تعلم وخاصة العمودي

2006: p 90-91(  
  :االسترخاء تقنيات -2-3-1

 االستشفائي امليدان يف وخاصة استعماال األكثر لكن استعماهلا، ميكن استرخاء تقنيات عدة هناك
 العضلي، االرختاء تعلم للمفحوص يسمح الذي (LEHUCHE FRANÇOIS) استرخاء هو اجلزائري
 (la détente) االستراحة  حنو املريض االسترخاء هذا يوجه كما حركية، النفس الطاقة يف التحكم
 ويتكون ،يوميا دقائق سبعة أو مخسة ملدة يوم كل بتطبيقه وهذا ومنظم دقيق عضلي حتريك حنو وكذلك
  :تايلالك وهي خطوات عشر من التمرين هذا
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  :األفقية الوضعية مع التكيف -
 اليمىن جسمه زاءأج كل أن  منويتحقق ظهره على باالستلقاء املفحوص يقوم األوىل املرحلة هذه يف

 أن جيب .وحوضه كتفه وضعية يصحح ومنها يرالفق املستوى على متساوية بطريقة موضوعة واليسرى
 .جهة من تسقط رجل كل ترك جيب بل البعض بعضها عن يبعدها ال وأن عقبيه يشد

 التحقيق مع واحد امتداد على متواجدان وجسمه رأسه حمور أن من يتحقق أن املفحوص على جيب •
 متتالية مرات ثالث أو مرتني اليسار إىل اليمني من بتحريكه وذلك ،مسترخي عنقه أن عن ضاأي

 .عنقه من يقترب ذقنه أن من أيضا يتحقق أن جيب هذا من االنتهاء وبعد

 .االسترخاء هلذا األساسي املبدأ وهذا مفتوحتني عينيه يترك أن جيب •

 وبالتدقيق الصدر على واألخرى البطين اماحلز مستوى على موضوعةإحدى اليدين  تكون أن جيب •
 احلسية املستقبالت دور ستلعب ألا مسترخية أي منشدة غري تكون واألصابع الترقوة  منقربالب

 وضعهما فيجب املرفقني ،أما البطين واجلدار الصدري القفص حركات مراقبة للمريض تسمح اليت
 ).البطن على وضعها جيب ال أي (املريض  عليه يستلقي الذي السرير على

 .بعفوية يتحرك أن ميكن آلخر حني فمن احلركة عدم على نفسه يغضب ال أن املريض على جيب •

 حيدث أن بدون تنفسه يراقب أن جيب األفقية الوضعية مع املريض فيه يتكيف الذي الوقت خالل •
 .التنفس إيقاع يف تباطؤ و اجلسم يف صالبة هناك حيدث أن جيب ال أي ،فيه اضطراب

 بطريقة يتنفس لن الزفري وبعد عميق ما نوعا أنفي بتنفس املريض يقوم هذه، التكيف فترة اية بعد •
 .بوقفات املتقطعة التنهيدات من سلسلة شكل على تنفسه ونيكس بل طبيعية

  :التنهيدات -

 يقـوم  حيـث ) تنهيـدة  (متسع ما نوعا بتنفس املريض  يقوم التوقف من قصرية فترة وبعد التكيف  فترة بعد
 « F » حـرف  شكل على الشهيق صوت يكون أن وجيب قليال مفتوح يكون الذي الفم طريق عن بالشهيق
 بفتـرة  مصحوبة التنهيدة هذه وتكون « CH » شكل على يكون الزفري صوت أما الداخل حنو مقلوب
 أن جيب الوقت نفس يف وصدرية بطنية تكون أن جيب التنهيدة  ذه القيام عند التنفسية احلركة تنفسي توقف
  .)Lehuche. F, Allali. A, 1989 : 90 ( عضلي جهد أي بدون بليونة التنفسية احلركية يقوم
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  :األمين واملرفق اليمىن اليد وإرخاء قبض -
 يطبقها التمرين كل خالل املريض ا سيقوم اليت واالسترخاء االنقباض وحركات احلركة هذه

 ،األمين ومرفقه اليمىن يده عضالت بقبض املريض يقوم التنهيدات من جمموعة  فبعد ،فقط واحدة مرة
 املناطق هذه يف االنقباض هذا ينحصر أن جيب إذ واملرفق (Poignet) واملعصم يده مفاصل يقبض حيث
 ثواين ثالث إىل اثنان هي االنقباض هذا مدة .اجلسم أحناء كل يف الطاقة هذه تنتشر أن جيب فال فقط
 التنهيدات من بسلسلة املريض يقوم اليد وإرخاء انقباض فترة اية وبعد االرختاء مرحلة يتتأ وبعدها فقط
  :التالية املرحلة إىل املرور قبل
  :اليمىن والرجل الساق وإرخاء قبض -

 مباشرة القبض هذا  ويكون ،واملرفق اليدبالطريقة نفسها لقبض  ساقه  عضالت بقبض هنا املريض يقوم
 اثنان مدة القبض هذا ويستمر ركبته، وكذلك احلركة عن رجله بعرقلة املريض يقوم يثح التنهيدة بعد
 كما التنهيدات من بسلسلة املريض يقوم بعدها فجأة، القبض هذا  يتوقف عدهابو فقط ثواين ثالث أو
  .): Lehuche. F, Allali. A, 1989 94( .أخرى وإرخاء قبض ملرحلة لينتقل مرة كل يف
  :اليسرى والرجل الساق وإرخاء قبض_ 
 بالطريقة السابقة لهجور ساقه وإرخاء بقبض يقوم املريض ا قام قد يكون اليت التنهيدات سلسلة بعد

  .التنهيدات من سلسلة أيضا املرحلة هذه تتبع بعدها نفسها،
  :األيسر واملرفق ديال وإرخاء قبض_ 

 من سلسلة تأيت وبعدها األمين واملرفق ليدا وإرخاء بقبض ا قام اليت  نفسهاالطريقةب ذا ويقوم
  .التنهيدات

  :األيسر الكتف رفع_ 
  أي الظهر رفع  وبدون جهد أي بذل  بدون لكن ،تدرجييا كتفه برفع املريض يقوم التنهيدات اية بعد
  .التنهيدات من بسلسلة يقوم وبعدها كتفه يسقط ثالث أو ثانيتني وبعد
  :الرأس رفع_ 
 أو ثانيتني  وبعد  تقبض  وبدون والظهر الكتفني رفع  بدون رأسه برفع املريض يقوم يداتالتنه اية بعد
 بسلسلة  مرة كل يف كما يقوم بعدها ،األصلية وضعيتها إىل رأسه مث عنقه بسرعة املفحوص يرجع ثالث
  .التنهيدات من
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  :األمين الكتف رفع_ 
  .األيـسر  الكتـف  ـا  رفـع  الـيت  قـة الطري بـنفس  األميـن  كتفـه  املفحوص يرفع التنهيدة بعد
  

  :العادي التنفس إىل العودة_ 
 على وتنتهي اليمىن اليد مستوى على  تبدأ اليت ،اجلسم حول الدورانية املرحلة تنتهي املرحلة هذه يف

 ويكون مستمر انفي بتنفس املفحوص يقوم التنهيدة بعد قصري وقت بعد ومباشرة األمين الكتف مستوى
  .العادي  التنفس إىل للرجوع وهذا طينب من أكثر صدري

 اهلدف لتحقيق كايف غري (la relaxation a yeux ouverts) لوحده االسترخاء األحيان بعض يف
 ببعض املختصني من الكثري يوصي لذلك ركيةاحل يةالنفس الطاقة مراقبة اكتساب أي فيه بواملرغ

  :منها نذكر املكملة التمارين
  les quatre saisons األربعة الفصول مترين_ 

 أربعة من التمرين هذا ويتكون مغلوقتني تكون والعينني انفي يكون التمرين هذا يف املستعمل التنفس
 : كالتايل وهي أوقات

 الشهيق: األول الوقت_ 
 ساعديه جير   نفسهالوقت ويف ثواين مخسة حوايل ملدة األنف  طريق عن  الشهيق بعملية املفحوص يقوم
 الشهيق وحركة  الساعدين حركة تكون أن وجيب جلسمه النسبةب دائرة نصف ليشكل األرض على

  ).مسطح يبقى البطن (صدري التنفس  يكون لذلك ،جهد أي  بدون هنا الشهيق ويكون متوافقة
  Tenue inspiratoire  الشهيق حبس: الثاين الوقت_ 
 عنـدما  وكذلك اليدين وضعية أي ابقةالس املرحلة عند املفحوص ويتوقف يبقى أن جيب املرحلة هذه يف

 حباجة رئتيه أن حيس عندما إال الزفري بعملية يقوم وال الشهيق عند نفسه حيبس ،الشهيق عملية من ينتهي
  . ): Lehuche. F, Allali. A, 1989 94(الزفري إىل
  الزفري: الثالث الوقت_ 
 الوقت نفس ويف صوت إحداث بدونو وببطء األنف طريق عن بالزفري املفحوص يقوم الشهيق حبس بعد
 من جهة كل يف يد كل يضع حىت األسفل حنو فشيئا شيئا يديه املفحوص ويسحب ،الزفري عملية مع

   .جسمه
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 tenue expiratoire الزفري حبس: الرابع الوقت_ 
 الوضعية هذه على يبقى الزفري بعملية يقوم عندما أي السابقة، الوضعية يف املفحوص يبقى املرحلة هذه يف
 أي ،األول من كلها العملية يعيد وبعدها هواء، إىل  حباجة رئتيه بأن حيس حىت الشهيق بعملية يقوم وال

 أعلى يده يضع مث ،احملدد اهلدف حنو فكره وكل هنظر جهاوم صويت إلقاء وضعية يف  املفحوص يكون
 يكون (ch- ch) متتالية نيةبط تنفسات بثالث يقوم بعدها ،البصري مستوى على  األخرى واليد البطن
 هذه من تنفس كل أن.املفحوص يتخيل أن وجيب ثانية أو ثانية نصف التنفسات هذه بني الزمين الفارق

 فعالة غري الشهيق عملية تكون التمرين هذا يف. احملدد هدفه حنو يرميها أسهم عن عبارة الثالثة التنفسات
(passive) فعالة الزفري وعملية(active). ،)153: 2010طرف وردة ، م(.  

  :الصويت التنفس بيداغوجية 2_3_2
 على خلل اىل مباشرة سيؤدي معني تنفسي سلوك فأي التصويت، يف عنها يستغين ال عملية التنفس
 التمارين من نوعني واقترح الصوتية، التربية إعادة يف كبرية أمهية له أعطيت لذلك النطق، أعضاء مستوى
   .وقوف وضعية يف أخرى ومتارين استلقاء وضعية يف متارين رية،األخ هذه يف التنفسية

  

  : exercice du canard البطة مترين -
 طريق عن وهذا نفخه إزالة وكيفية بطنه نفخ كيفية الطفل فيه ويتعلم باألطفال خاص التمرين هذا

  .والزفري الشهيق
   :وقوف أو جلوس وضعية يف املطبقة التمارين

  

  : le sagittaire النبال مترين_ 
 على يد يضع مث احملدد اهلدف حنو فكره وكل هنظر موجها صويت إلقاء وضعية يف املفحوص يكون
   متتالية بطنية تنفسات بثالث يقوم بعدها ،الصدري ستوىامل على األخرى واليد البطين احلزام مستوى

 )ch ch ch (املفحوص يتخيل أن جيب و ةثاني أو ثانية نصف التنفسات هذه بني الزمين الفارق يكون 
 تكون التمرين هذا يف. احملدد هدفه حنو يرميها أسهم عن عبارة الثالثة التنفسات هذه من نفس كل إن

  (active). فعالة الزفري عملية و  (passive)فعالة غري الشهيق عملية
  

  respiration du hérisson القنفذ مترين_ 
 (passive) فعال غري يكون والزفري (active) االفع يكون شهيقال أي ،النبال مترين عكس التمرين هذا
 يكون أن وجيب ومتتالية قصرية شهيق عمليات ثالث تدرجييا باهلواء بطنه مبلء املفحوص يقوم حيث
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 يكون أن وجيب (ch) عن عبارة يكون والزفري (..f..f..f) الداخل حنو (f) عن عبارة الشهيق صوت
  .ضعيف الزفري صوت
 .تقنيته لرياقب ثواين ملدة يتوقف تنفسات ثالث كل وبعد التنفسات هذه من بسلسلة فحوصامل يقوم

)153Lehuche. F, Allali. A, 1989 : ( 
  :le souffle du dragon التنني نفس_ 

 البطين  احلزام مستوى على يد  املفحوص يضع أي القنفذ مترين و النبال مترين بني مزج هو التمرين هذا 
 بطنه ينفخ حيث) متتالية شهيق عمليات ثالث (شهيق بعملية ويقوم الصدري املستوى على األخرى و

   . بنفس الطريقة السابقةا فيقوم الزفري عملية أما القنفذ، مترين يف احلال هو ماك تدرجييا
 :Souffle du Cobra األفعى نفس_ 
 ملدة  شهيقه املفحوص يطيل ثحي ،أيضا مطول وزفري مطول بشهيق املفحوص يقوم التمرين هذا يف

 الشهيق صوت يكون أن وجيب ثانية عشرين إىل عشرة مدته مطول بزفري ويتبعه ثواين عشرة أو مخسة
 .ثانية آخر حىت اقوي يكون الذي الزفري  بصوت مقارنة امنخفض

 :pédagogie de vérticalité العمودية 2-3-3
 قد  نكون ذاته حد يف والصوت النفس على مركزين ةالصوتي الوظيفة حنو فقط اهتمامنا وجهنا إذا
 نشرح أن جيب حيث كله اجلسم عن  ناتج سلوك فالصوت  ،كله اجلسم وهو  جداأساسي عامل أمهلنا

 كل ووضعية الرأس قمة غاية إىل الرجلني قاعدة من ميتد حمور عن عبارة السلوك هذا بأن للمفحوص
 الكتفني، الفقري، العمود احلوض،  الركبتان، وضعية يت،التصو يف جدا مهمة احملور هذا يف منطقة
  .)Ibid: 151-153( الرأس  الذقن، العنق،

 الصويت، اإللقاء عند خاصة  حرية بكل الصدر انفتاح على تساعد الفقري العمود عمودية فمثال
 على خلل حدوث وبذلك العمودية مستوى على  خلل حتدث اليت  الوضعيات بعض جتنب جيب لذلك
 أو احلاجز احلجاب عمل يعرقل هذا ألن األمام حنو للجسم العلوية املنطقة احنناء مثل التصويت مستوى
 جيب أنه نفهم هنا ومن الكتفني بني العنق وضع او الذقن احنناء جتنب جيب كذلك ،الوراء حنو احننائه
  :وضعيتني  جتنب

  .األمام حنو احننائه مع جسمه أعضاء كل املفحوص يرخي حيث الليونة وضعية
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 الوسط الوضعية هي املناسبة فالوضعية ويصلبها أعضائه املفحوص ميد أي ،كالعصا التصلب وضعية
  .فيه مبالغ مد أو احنناء أي بدون سهولةب الشخص يقف حيث

 LEHUCHE  فرانسوا ألوشطرف من املقترحة  التمارين بعض نذكر العمودية هذه ولتصحيح

FRANÇOIS اجلزائري االستشفائي  داناملي يف املستعملة.  
 :Le sphinx اهلول أبو مترين -

 وحياول اجلسم مد يف املبالغة  بدون عمودية وضعية يتخذ أن وحياول للمرآة مقابل  املفحوص يكون
 األمام حنو نظره يوجه حيث التمرين يف  يبدأ مث ،واحد  اجتاه يف رأسه وحمور جسمه حمور بأن يراقب أن
 وهكذا األمام حنو أخرى مرة يعود مث اليسار حنو قليال يديره مث األمام حنو مث اليمني حنو وجهه يدير مث

 أن جيب اليسار حنو أو اليمني حنو وجهه املفحوص فيه يدير مرة كل ويف مرات ثالث حوايل دواليك
  بعتت كتفيه أن من يتأكد أن وجيب الرأس حركة يتبع وال األمام حنو متجها نظره ييبق أن على حيرس
  النظر  توجيه قلنا كما  يستلزم الذي  النبال  مترين  املفحوص على سيسهل وهكذا الرأس حركة كذلك
  .معني هدف حنو
  l’Amphore عروتني ذات قارورة مترين_ 
 ومد جسمه كل إرخاء مع حوضه باحنناء املفحوص يقوم  حيثالتمرين هذا يف وضعية آخر وهي

و  جمهود باستعمال بيديه األرض  ملس حياول أن جيب ال لكن ألرضا حىت  الساعدين ويديل الركبتني
 إىل املفحوص يعود اخلمسة الوضعيات هذه  مننتهاءاال  وبعد جمربة وليست عفوية وضعية ألا ذلك

  .Lehuche. 1989, 154)(  أخرى بوضعيات مرورا األوىل الوضعية
  :التصويت  بيداغوجية 2-3-4

 Le الصوت أخصائي حسب تصنيفها وميكن الصويت، لعالج يف مرحلة رآخ الصوتية التمارين تعترب

Huche François (phoniatre) الغنائي الصوت فيها  يستعمل بسيطة متارين جمموعات ثالث إىل، 
  .معا والغنائي الكالمي الصوت من املركبة التمارين وأخريا الكالمي الصوت فيها يستعمل بسيطة متارين

  Exercise simple en voix chantée الغنائي الصوت باستعمال  البسيطة التمارين_ 
 :Exercise de la mouche الذبابة مترين_ 
 جهد أي وبدون الفم غلق مع « M » صوت بإنتاج عمودية وضعية يف وهو املفحوص يقوم التمرين هذا يف

 ويدوم بطين فيكون التنفس أما ،صويت إلقاء وضعية يف يكون قلنا وكما سهال وجيده خيتاره الذي وباالرتفاع
 مستوى على  أصبعه املفحوص يضع أن وميكن ثواين ثالث أو ثانيتني مدة « .…M » الصويت اإلنتاج هذا

  .:M » )167-168 (Ibid »صوت  إحداث عند الناجتة باالهتزازات ليحس احلنجرة
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  :Ma- Me- Mi – Mo – Mu مترين_ 
 بصوت  تبدأ اليت الصوتية اإلرساالت من جمموعة عن عبارة فهو السابق التمرين من مشتق التمرين هذا

 اليت تاتمبالصا للنطق  الفم بفتح التمرين هذا ينتهي السابق التمرين وعكس لكن الفم بغلق مسموع
  .صامتة نستعمل مرة كل ويف الغين « M » صوت بعد تأيت

 إنتاج كل يسبق أنه التنبيه مع منتظمة بطريقة 20 إىل 1 من يعد أن املفحوص من يطلب التمرين هذا يف  

  .بعضها عن مستقلة األرقام جلعل (et) الصوت للرقم
 :النداء مترين_ 
   الندائي الصوت عن عبارة هو

 العالجي الربنامج فعالية صحة مراقبة بإمكان حيثمرحلة عن عبارة  :احملاور الصوت مراقبة مرحلة _ 
  .تتضمنه ما بني ومن

  :النص قراءة -
 هذا و النص لكل مبقطع مقطع على أو جبملة مجلة التغين يف التمرين هذا يتمثل  :النغمة أحادي نص  -
 هيئة على احملافظة مع التمرين هذا ويتم ،له مقلدا املفحوص يليه مث أوال املختص يبدأ واحدة، نغمة على

 ارتفاع االعتبار بعني يؤخذ وأ حيترم أن جيب بدوره الذي الدقيق النطق البطين، التنفس الصويت، اإلرسال
 األحسن من إذ فعالة أداة التمرين هذا ويعد النص، يف املوجودة الصائتية االمتدادات وخاصة الكلمات
   .األعداد أو الصوائت عوض بكلمات التغين
 .التقين اإليضاح على بالتركيز ويسمح بالتفسري انشغال كل إلغاء أفضلية له " النغمة أحادي" مبدأ إن

   :املرسل النص - 
 قابلة نصوص اختيار على قائم وهو الكلي للتفسري أمهية يعطي أنه إال السابق التمرين يشبه وهو 

 النص تقطيع على ويقوم الروائية، أو الوظيفية النصوص يلغي و خريية، أو إجبارية نصوص أي لإلرسال
 وجيز وقف بواسطة وهذا يليه، وما سبقه ما عن مستقل خربي كتوكيد مقطع كل اعتبار مع مقاطع إىل
  . البطين بالنفس االحتفاظ مع

) الصوتية والتمارين العمودية متارين التنفسية التمارين (الصويت العالج يف ذكرناها اليت التمارين هذه
 سابقا قلنا كما أخذنا فنحن العلمية الساحة يف املوجودة التمارين جمموع من فقط صغرية جمموعة هيو

 .LEHUCHE FRANCOIS   ألوشفرنسوا طرف من املطبقة تمارينال من جمموعة
 يتميز اليت للصوت الفيزيائية اخلصائص وخمتلف بالصوتيات املتعلقة اجلوانب أهم على الفصل هذا يف تعرفنا
 هذه  يف جتاوز هناك وهل الفئة؟ هذه مشاكل من للتقليل وحدها الوقاية تكفي هل ولكن ا، املصابون

  ).Klein, Dallant, 2006: 97( املذكرة هذه من الرابع الفصل يف سنتناوهلا وأخرى األسئلة هذه صعوبات؟ال



  
  
  
  
  

‹Ú^¤]<Ø’ËÖ]< <
í‰]…‚Ö]<íérãßÚ< <

< <
 الدراسة االستطالعية  -

 منهج البحث -

 مكان البحث -

 عينة البحث -

 أدوات البحث -

 كيفية اجراء البحث -

  املعاجلة األحصائية -
  
  
  
  
  
  



 114

  :متهيد 
الشفهي  لقد تطرقنا يف الفصول السابقة إىل كل ماله عالقة بأدبيات اضطراب التوحد والفهم

 واهلدف ، فحددنا اإلشكالية اليت نسعى من خالل هذه الدراسة إىل التحققة،الصوتي وإعادة التربية
 .للموضوع األساسية بضبط املفاهيم كما قمنا ورائها،الذي يكمن من 

قمنا بتحديد  فنفي فرضياتناومن خالل هذا الفصل سوف حناول الوصول إىل نتيجة تثبت أو ت
ينة وكيفية اختيارها واألدوات املستعملة يف البحث، املنهج الذي تبنيناه يف هذه الدراسة، وحجم الع

واألساليب اإلحصائية املستعملة يف معاجلة النتائج املتحصل عليها من خالل تطبيق اختبار تقيم النواحي 
  .خلمسي  O52الفهم الشفهي استراجتيات اختبار  و(PEP R)التطورية لطفل

 

 :االستطالعيةالدراسة  -1
لدراسة امليدانية، حبيث جندها تتماشى مع اجلانب النظري، إذ نسعى ال خيلو أي حبث علمي من ا

 وبعد أن أولينا اهتمامنا الواسع مبجال ،من خالهلا إىل إلقاء نظرة على تواجد جدية املوضوع املطروح
اضطراب التوحد ملا له من تأثري على الوسط العائلي واالجتماعي، وبعد املطالعات املتكررة والواسعة هلذه 

 هذا االضطراب حتت جمهر دراستنا لتنطلق أسلطن أ جامعية وأخصائية أرطوفونية باحثةشكلة قررت كامل
دريد «مصلحة الطب العقلي لألطفال يف يف أشهر  6 على إثرها دراستنا املسحية االستكشافية اليت دامت

لي لألطفال ، لكن احنصرت العينة مبستشفى الطب العق»شراقة«ومستشفى األمراض العقلية » حسني
وتعرفنا على طبيعة األفراد املصابني بالتوحد والظروف احمليطة م، وبذلك فقط بالقبة  بدريد حسني

 ، حيث قمنا بتكييف اختبار تقييم وبناء فرضيتنا على أساس معطيات واقعيةإشكاليتاطرح إىل توصلنا 
 ،ساب الصدق والثبات وذلك حبEric Schopler إلريك شوبالر  PEP-Rالنواحي التطورية للطفل

وىل اليت  قمنا برسم املعامل األجتدر اإلشارة أنه سوف نتطرق إليه أثناء عرض أدوات البحث، ويف األخري
  .سوف نتبناها يف الدراسة

 : منهج البحث -2
لقد اعتمدنا يف  هذه الدراسة على املنهج العيادي، إذ اعتمدنا على املالحظة اإلكلينيكية الدقيقة 

ت، لنتمكن من تقسيم قدراا املتعلقة بعملية التقليد والقدرات املعرفية، اإلدراك، من أجل لسلوك احلاال
بالتايل اتبعنا منهج دراسة احلالة اليت تعد إحدى طرائق إدراك اخلصائص اإلكلينيكية اخلاصة لكل حالة و

ف العوامل املؤثرة البحث اليت تستخدم الوصف والتحليل للحصول على معلومات شاملة عن احلالة مبختل
 هذا .فيها وتتبع تغري وتطور احلالة، ألنه يعتمد أساسا على عنصر الزمن أي اجلانب التارخيي للحالة

باستعمال أدوات الفحص اإلكلينيكي املعمول ا يف امليدان مع انتقاء االختبارات الالزمة إلجراء هذه 
  ).36: 2003 ،خالد حامد( الدراسة امليدانية



 115

  
  :اء البحثمكان إجر -3

  منه الباحث لبناء حبث علمي دقيق اليت جيب أن ينطلق، من الركائز األساسيةثيعترب مكان البح
 ويسهل عليه ضبط عيناته واستعمال خمتلف ،ألنه ميكن الباحث من أن خيطو خطوات علمية مضبوطة

دراسة مبصلحة الطب وهلذا قمنا بتحديد مكان إجراء هذه ال ،قيةاالمربي التقنيات العلمية كاملالحظة
 15 طفل و30 يستقبل 2005 يف سنة اأبوااليت فتحت  ، بالقبة العقلي املختص باألطفال بدريد حسني

 يتكون من مخسة ادييعمراهق مصابني بالتوحد مبختلف درجاته، يتم التكفل م من قبل طاقم 
الشبه الطيب على  يف  وأربع موظفنيأرطوفونينيخمتصني يف الطب العقلي لألطفال وست خمتصني 

 طوابق تضم ورشتني خاصة باألطفال وأخرى 3 تتكون هياكل املصلحة من .رأسهم رئيس املصلحة
 2 يتم التكفل باحلالة من طرف ،ل فيها بشكل فردي مع احلاالتم مكتب يتم الع15للمراهقني و 

ة إذا استلزم األمر إضافية ل احلالة على حصو ميكن أن تتحص، )فسايننال األرطوفوين و(أخصائيني 
بيب العقلي، ا عند الطّفساين حسب احلاجة، وحصة واحدة شهريمن املختص األرطوفوين أو الن سواء
شاطات نالو  TEACCH يف الربنامج العالجي،بع من طرف هذه املصلحةر و املتيتمثل الربنامج املسطّو
التشوبالر  إيريكـ ة لربويEric Shopler ولقد است ،وىف مكان البحث مجيع الشة إلجراء روط العلمي

مقابالت موضوعياخلعوامل بعيدة عن الة، حيث مت إجراء مجيع املقابالت يف قاعة منعزلة ة وعلميةارجي 
رت مجيع املقاييس واالختبارات اليت تساعدنا على اإلجابة ة املقابالت، كما توفّر يف مصداقي تؤثّاليت

  .على تساؤالت البحث
  

 :عينة البحث -4
ة وضعنا من خالهلا هيكل  بعد إجراء دراسة استطالعي،راسةنة الد قمنا بتحديد عي، ذكرنا سابقااكم

معتمدين كذلك على نتائج اختبار نة،عام لتحديد واختيار العي)CARS ( و هذا ما جيعلنا نعتمد يف
اختيارنا لعيراسة على الطّنة الدة، إذ قمنا بتحديدريقة القصدي5=ن  : ـنة ب حجم العينة،  وجنس العي

ومتوسنة،ط عمر أفراد العيل العالجية التكفّ ومد،وهذا ما يلخ ايل صه لنا اجلدول الت: 
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 جدول عينة البحث : )5(جدول رقم 
  احلاالت

 
العمر 
مينالز 

درجة 
 االضطراب

 اجلنس
ة العالج مد

 لوالتكفّ
 مالحظات العامة

 
 
 
 

  ىلاحلالة األو
 )م.ش (

 
 
 
 
  سنوات5

 
 
 
 

طمتوس 

 
 
 
 

 ذكر

تكفل باحلالة المت 
خالل سنتني 

 مارس 25من
 25( إىل 2007
 )2009مارس 

يلة باملقارنة مع ها قل ولكن،فل لغةلطّل-
  . أقرانه

-بعض احلركات لقليد  يتمكن من الت
  .والكلمات 

-صال ضعيف مستوى االت.  
  .اشدصوات الرأل يستجيب لألوامر و-
-ة ضعيفة   القدرات املعرفي  
 .ا جد صوته منخفض-

  
  
 

  انيةاحلالة الثّ
  )ز، و (
  
 

 
 
 

5.5 
 سنوات

 
 
 

طمتوس 

 
 
 

 ذكر

ل باحلالة تكفّالمت 
خالل سنتني من 

 2007 مارس 25
 .2009 إىل 25

  .لطفل لغة حمدودة ل -
  . لديه القولبية -
 يتمكن من تقليد بعض احلركات -

  .والكلمات 
  .نها أقر ال يلعب مع-
   مع األشخاص  جدا عنيف-
 يستجيب يف بعض األحيان  ألصوات -
يناشدالر 

  
  

  الثةاحلالة الثّ
 )س،ن(

 
 
  سنوات6

 
 

 خفيف

 
 

 ذكر

ل باحلالة تكفّالمت 
 منخالل سنتني 

 2007مارس 25
  إىل 
 .2009مارس25

لكن جيد صعوبات ،  موجودةغة اللّ-
  .غة مايت للّاغستوى الربعلى امل

  .قليدبالت يقوم -
 . يستجيب لألصوات و األوامر-

 
 
 

  احلالة الرابعة
 )ش. ب (

 
 
 
  سنوات7

 
 
 

 خفيف

 
 
 

 ذكر

ل باحلالة تكفّالمت 
خالل سنتني من 

 2007مارس  25
2009مارس25اىل

لكن هناك مشكلة على ،موجودة غة اللّ-
  .غة للّيتمااغستوى الربامل
 .قليد تاليقوم ب-
صوات يستجيب يف بعض األحيان لأل-

  .و األوامر من طرف الراشد 
  إدراك جيد لألصوات

  . مهارات حمدودة -
-دة على مستوى الفهم مشاكل متعد
صالاالت.   
-جامد لديه فكري العقلي الت. 
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احلالة اخلامسة
 )م ، إ(

 
 
 
  سنوات8
 

 
 
 

 خفيف
 

 
 
 

 ذكر
 

ل باحلالةتكفّالمت 
خالل سنتني من

2007مارس 25
مارس 25اىل 
2009 

-مستوى االتطصال متوس.   
-مستوى التط قليد متوس.  
-ط مستوى اإلدراك متوس.  
-االمهارات متعدتدة يف بعض ا

  . القراءة و احلساب وكالكتابة
-فهمدة على مستوى مشاكل متعد

  .االتصال
ةوالعدواني.عامل مع الغريتال مشاكل يف -
جاه األطفال من أقرانه ات 

  
دولاجلهذا ص يلخ،املعلومات اخلاص قوم بدراستها يف إطار ند ة بكل حالة تعاين من اضطراب التوح

د حسب املالحظات دول اإلكلينيكي لكل طفل متوحاجلة ، أي  درجة االضطراب وخاصهذا البحث
اإلكلينيكيا أثناء احلصص األرطوفوني قابلة  املأثناءمجع املعلومات  األطفال، واتية لسلوكة اليت قمنا

   :ايل  الت اجلدول يف الذّي خلّصناهو (CARS)اختبار مع األولياء و
  نيدي اخلاص بعينة األطفال التوح (CARS)  لتشخيص نتائج اختبار )6(جدول رقم 

  احلالة األوىل  امليادين
  )ش،م(

  انيةاحلالة الثّ
  )ز،و(

  الثةاحلالة الثّ
  )س، ن(

ابعةاحلالة الر  
  )ب،ش(

 احلالة اخلامسة 
  )م،إ(

العالقات  
ة االجتماعي 

درجة خفيفة من 
  .اخلجل

 إىل يتمكن من النظر
اشدالر.   

ه يجتنب توج
  .النظر حنو الغري

  ال يتقبل الغرباء 

جتنظر حنو ب الن
  .الغري 
ه حنو الغرباء يتوج

 إىل ظرقد النتيف
اشد أثناء الر

  الكالم 
  

ظر يف د النقتيف
بعض األحيان 

اشد للر  

قدرات 
قليد الت  
  
  

يتمكن من تقليد 
بعض اإلشارت و 

بعض بظ لفّالت
ويكون ،الكلمات 

مباشر وبصفة 
ة أوتوماتيكي.  
ة أثناء نقص العفوي

  قليد تال

ة يف نقص العفوي
  األداء 

ة انعدام االستقاللي
تقليد قليل 

للحركات و 
  ظ التلفّ

ن من تقليد يتمكّ
بعض اإلشارات 

لفظ ببعض تالو
  الكلمات 

ة غري مباشرة بصف

تقليد عفوي 
ة ومباشر خاص

عب أثناء اللّ
مزي ويف تقليد الر
غمات الن  

تقليد فوري 
  وعفوي أثناء 

  عب اللّ

اإلجابات 
ةالعاطفي  

بكاء بدون أي ال
  .سبب

حك البكاء والض
  بدون أي سبب 

حك البكاء والض
  ة وضوعيمب

وجود عالمات 
بدون من  القلق 

وجود أي سبب 
  يط ظاهر يف احمل

وجود بعض 
، ات يلوكسال

  ومثل اخلوف
القلق بصفة 

عة دون متقطّ
  سبب ظاهر 
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ستعمال إ
  اجلسم 

رة يقوم حبركات متكر
  .باملللعور شالدون 

اضطرابات يف 
يؤذي ،لوكالس 

حيث ،نفسه 
يده يعض   

اضطرابات يف 
لوك الس  

قيام حبركات ال
  متكررة 

يقوم حبركات 
رة دون متكر
  ل عور بامللشال

اخلوف 
  والقلق 

ظهور عالمات  بعض صفات من القلق 
القلق والتف خو

  دون أي سبب 

بعض صفات 
 ر تغيأثناء ،القلق

،  املكانأو تغيري
  مرين  التوكذا

ردود أفعال 
اخلوف والقلق 
ة تبدو غري عادي  

اإلحساس 
 باخلوف والقلق

 يف بعض
  األحيان

صال تاال
  فظياللّ

  مستوى ضعيف  -
  فض صوت منخ -
- طق صعوبات يف الن  

طقمشاكل الن  
  .ة لبيوق

  املصاداة

مستوى  -
ط متوس  

 قلب الضمائر - 
طرح أسئلة  -

  كثرية 
عدم القدرة  - 

على التث حد
حول موضوع ما 

مستوى  - 
ط متوس  

استعمال  - 
  كلمات ومجل 

  غة وجود اللّ -
اخلطاب  -

  مفهوم 

ال صاالت
غري 
  فظياللّ

 قدرة على ال -
تعمال إشارات اس

ة توجيه اصطالحي
  األصبع 

قدرة على ال
استعمال بعض 

اإلشارات 
االصطالحية 

  باألصبع التعيني 

باألصبع عيني الت  
ةإلقاء التحي 

وديع والت  

استعمال 
اإلشارات مثل 

باألصبع عيني الت  

 ناضجتعبري غري 
باألصبع عيني الت 

مستوى 
  احلركة 

ة لقاء التحي طة احلركة متوس   رطةفاملاحلركة    فرطةاملاحلركة 
وديع والت  

ركة احلانعدام 
  املفرطة 

احلركة املفرطة 
 ف توقّيتبعها مث 

مستوى 
  كاءالذّ
  

دان امليا يف هذرتأخ  امليادين يفر تأخ 
ةاملعرفي  

ر طفيف يف تأخ
  هذا امليدان 

ع بقدرات متت
تقترب ،ة معرفي

ة من احلالة العادي
 يف بعض ااالت

قدرات الع بتمتلا
قترب ية املعرفي

  من العادي 

الحظة امل
ةالعام  

32.5=ددرجة التوح 
   ةط أي متوس،نقطة

د درجة التوح
 نقطة 32.5=

  .طةمتوسأي 

د درجة التوح
 نقطة 31.5=

  .خفيفةأي 

د درجة التوح
 نقطة 31.5=

  .خفيفةأي 

د درجة التوح
 نقطة أي 31=

   .ةخفيف
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  : أدوات البحث- 5
  : )  CARS ( تقييم التوحد الطفويلختبارا 5-1

       نتمكن من خالله تشخيص ومعرفة درجة اضطراب التوح   إيريـك   من طـرف     د لدى احلاالت، أعد
جـي  ة من طـرف رو غة الفرنسيىل اللّإ بعدها ترجم 1989 سنة  وزمالئه   ) Shopler Eric(شوبالر 

)Roge( استعماهلا مع احلاالت البالغـة     ميكن   و ،، وهي وسيلة تسمح مبالحظة األطفال     1989  سنة    يف  
حيتـوي  . فلالحظة الطّ ميتم جلب املعلومات عن طريق املقابلة مع األولياء و           .  شهرا 24 ما فوق    سن

لوك يف جمـال العالقـات      ة بالـس  هات اخلاص يمكننا من مالحظة كل التشو    ل ،ا بند 14االختبار على   
 اإلجابـات    ،مـس م واللّ الـش ووق  الذّو معيةاإلجابات الس  و ةاإلجابات البصري  و قليدالتة و جتماعياال
مستوى احلركة وكـذلك املـستوى   وفظي صال غري اللّ االت و فظيصال اللّ االتوقة باخلوف والقلق    املتعلّ

خر يسمح  آ على بند    االختبارىل هذه البنود حيتوي     إ باإلضافة   ،ةي العقل فائل يف جتانس الوظ   املعريف املتمثّ 
  بندا، حيث يكون احلساب يف كل بنـد مـن           15نقيط حسب   ويتم الت .ةء مالحظة عام  للفاحص بإعطا 

ة حسب سـنه  فل باملقارنة مع احلالة العاديىل درجة احنراف سلوك الطّ    إ نقاط من أجل اإلشارة      4 اىل   1
 ية كبرية   ري أمهّ وللبعد التطو،   ألن كل سلوك مسج   لوك العادي حسب سـن     ل ومالحظة يقارن بالس

ـ ا فيما خيص    أم  .هاتشوة وتواتر الت  شدو ،لوكاذة للس  احلالة الش  االعتبار  فتؤخذ بعني     فلالطّ ، ملّسال
د كمـا   أو أكثر بوجود اضطراب التوح     30 حيث تترجم كل نقطة تساوي       ،60 و 15يتراوح ما بني    ف

  يسمح لنا الس  ج لدرجة   لم بتقدمي التدرو متثّ  .دالتوح درجة توحد خفيـف     36.6ىل  إ 30  من تيجةل الن
على أنـه وسـيلة قابلـة       ) CARS( وما فوق متثل درجة توحد حاد يعرف         37اىل متوسط والنتيجة    

 45ىل  إ 30 تدوم حـوايل     االستعمالمدة   و دمن أجل تشخيص اضطراب التوحfiable (     (لالستعمال
  .)64 : 2006ورك يامسينة، ( . شخيص األكثر استعمااللتاويعترب وسيلة  ،دقيقة

  ):O-52(تقدمي اختبار الفهم الشفهي  2- 5

  : االختباروصف  -1.2.5

 بإعداد هذا االختبار دف الكشف عن استراتيجيات ،)1987(قام الباحث عبد احلميد مخسي 
هذه . سنوات 7 و3 ين تتراوح أعمارهم ما بني املستعملة من طرف األطفال الذّ،فهيالفهم الش
ق بالفهم بصفات ال تتعلّاالستراتيجية فقط، بل يتعلّة عامق األمر بالفهم يف الوضعية الشة وذلك فهي

باستعمال االستراتيجيات املعجمية، والصرفية والنحوية، وكذا اإلستراتيجيها تدخل يف ة كلّة القصصي
ايت، صحيح الذّي بدوره يشتمل على سلوك التي، والذّمة للفهم الكلّي يعترب مقدالفهم الفوري الذّ
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من يف إمناء  تكّ،ات من نوع خاصفل من تطوير استراتيجين الطّهذا ما ميكّ. عينيوك تغيري التوسل
178 :2008حممد مريود، ( ات فهم املقروءاستراتيجي.(  

مـريود  من طرف الباحث   O52إستراتيجيات الفهم الشفهي    متّ بناء إختبار2008و يف سنة 
فل مزدوج  غة و الطّ  فل أحادي اللّ  ات الفهم عند الطّ   ستراتيجيإ" املعنونة    و   دكتوراه  يف رسالة حممد  
 عليـه   ، وإجـراء  عبد احلميد مخسي  ل O52فهي  ات الفهم الش  إستراتيجيوذلك بتكييف إختبار    ،  "غة  اللّ

 ،تلميـذ و تلميـذة     60نـة بلغـت     حيث متت هذه الدراسة على عي      ة،غة العربي التعديالت املطلوبة للّ  
  .ةاجلزائريمتمدرسني باملدارس 

  مبدأ االختبار - 2.2.5

فل يف ي اكتسبها الطّد باملصطلحات الت، واإلجابة ال تتقي)حادثة( صورة 52حيتوي االختبار على 
. رةي اكتسبها يف سن مبكّة التف على املكتسبات القاعديما تسمح بالكشف والتعر وإن،املدرسة فقط

ات اليت يستعملها  هنا ميكن الكشف على االستراتيجيواليت يتم بعد ذلك تطويرها يف املدرسة، من
  .ةفل من أجل فهم حادثة يف الوضعيالطّ

  .عيني على لوحة الصورة اليت توافق اجلملة اليت يلقيها عليه الباحثفل أن جييب بالتهلذا فعلى الطّ 

ات اليت جندها يف هذا االختبار هيوأهم االستراتيجي:  

دسبة للفهم الفوري جنبالن:  

• اإلستراتيجيةة املعجمي.  

• اإلستراتيجيةة الصرفي-ة النحوي. 

• اإلستراتيجيةة القصصي. 

أمي فنجدسبة للفهم الكلّا بالن:  

  .سلوك املواظبة •

• عينيسلوك تغيري الت. 

• ايتصحيح الذّسلوك الت. 

االختبار . على الصورعيني فل يفهم ما معىن التد من أن الطّقبل القيام بتطبيق االختبار البد من التأكّ
وحات صور وهناك بعض اللّ 4 لوحة، كل لوحة حتوي 30موزعة على ) حادثة( صورة 52حيتوي على 
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وحات ن حادثتني يف وقت واحد، وتنقسم اللّتستعمل أكثر من مرة، أي لوحة واحدة ميكن أن تتضم
  :إىل ثالثة أجزاء

  :اجلزء أ

 لوحة تسمح باختبار اإلستراتيجية 14 على موزعة) حادثة( موقف 17حيتوي هذا اجلزء على 
وست ) 04(ومن املفروض أن الطفل البالغ من العمر ما بني أربعة ). L(املعجمية، واليت يرمز هلا بـ 

: أهم اللوحات اليت جندها يف اإلستراتيجية املعجمية هي. سنوات قادر على أن جيتازها بنجاح) 06(
 ، العاشرة)07( ابعة، الس)05( ، اخلامسة)04(ابعة ، الر)03( الثةالثّ، )02( انية، الثّ)01( اللوحة األوىل

 ، الثالثة والعشرون)20( ، العشرون)16( ادسة عشرة، الس)13( الثة عشرة، الثّ)11(احلادية عشر  )10(
  ).28( امنة والعشرون، والثّ)25(  اخلامسة والعشرون)23(

وحات وهذا راجع إىل أن هناك وافق مع عدد اللّجتدر بنا اإلشارة إىل أن عدد احلادثات ال يت
الثة، انية والثّالثّ ووحة األوىلاللّ: وحات من أهم هذه اللّه، نفسلوحات متثل حادثتني خمتلفتني يف الوقت

ح يف املخطّكما هو موضايلط الت:  
  

1  

 الرجل واقف
2  

 البنت جتري

4  

 الولد جيري
3  

 الولد واقف

-بند من بنود اإلستراتيجي01وحةاللّ/ةة املعجمي-  

  )179: 2008حممد مريود، (

  :اجلزء ب

ة لوحة، يسمح لنا هذا اجلزء باختبار اإلستراتيجي17عني على  حادثة موز23حيوي هذا اجلزء على 
الصرفية النحوية، والتــز هلا بـي يرم) M-S(ّالطفل له قدرة على اجتياز هذه ، من املفروض أن 

ة يف سناإلستراتيجيصف اخلامسة والن.  

 ابعة الس،)05( ، اخلامسة)04( وحة الرابعةاللّ: ة هيي جندها يف هذه اإلستراتيجيوحات التأهم اللّ
امنة ، الثّ)17( ابعة عشرة، الس)16( ادسة عشرة، الس)14( ابعة عشر، الر)13( الثة عشر، الثّ)07(
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، الثالثة )22(الثانية والعشرون، )21(، الواحدة والعشرين)19( اسعة عشر، الت)18(عشر
، التاسعة )26(، التاسعة والعشرون)26(، السادسة والعشرون)25(، اخلامسة والعشرون)23(والعشرون
  .ونذكر أن هناك لوحات متثل حادثتني يف نفس الوقت). 30(، واللوحة الثالثون)29(والعشرون

، )ةاملعجمي(ابقة ة الساإلستراتيجيأصعب من ) ةالنحويـــ ة الصرفي(تعترب هذه اإلستراتيجية 
 اجلمعو ةالزمنيالبنية و مائرالض وحروف اجلر: حو، مثلرف والنستعمال أدوات الصبسبب اوهذا 

  .اخل...ر املذكّىاملثنو املفردو

 )Métalinguistique(ة سانيفل بتنشيط قدراته اللّوحات ما يسمح للطّ اللّهذا ما يظهر يف كلّ
ار صورة عن أخرىينه من اختكّايل متوبالت .وحات مبواقفها األربعة هلذه ايل يوضح أحد اللّاملثال الت

ةاإلستراتيجي:  

 السيارة بداخل املرتل لالرتالسيارة متوقفة أمام 

 السيارة موجودة بني املرتلني ال توجد سيارة أمام املرتل

  -14اللوحة/النحوية-بند من بنود اإلستراتيجية الصرفية-

  :زء جاجل

لوحة، أي لكل حادثة لوحة، حيث يسمح لنا باختبار اإلستراتيجية 12 حادثة على 12حيتوي على 
القصصيز هلا بـة اليت يرم)C( 6، من املفروض أن الطفل قادر إىل اختبار هذه اإلستراتيجية انطالقا من 

  وكذا )06( ادسةوحة الساللّ: ة هيوحات اليت جندها يف هذه اإلستراتيجي أهم اللّ، فوقماف سنوات
امنة الثّو )15(اخلامسة عشرو )12(انية عشرالثّو )11(احلادية عشرو )10(العاشرةو )09( اسعةالت

، والتاسعة )28(، الثامنة والعشرون)27(، السابعة)24(، الرابعة والعشرون)20(، العشرون)18(عشر
  .)177-176: 2008حممد مريود،  ()29(والعشرون
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. زء أعقد من سابقيه، وهذا لتنوع البنيات اللسانية وكذا التشابه بني حادثة وأخرىيعترب هذا اجل
  .والشكل املوايل يوضح أحد اللوحات مبواقفها األربعة هلذه اإلستراتيجية

 أرى أهنا مشمسة يف اخلارج الولد نائم واملطر يتساقط يف اخلارج

  تنظر إليهالولد يلعب يف املطر واألم أرى أهنا متطر يف اخلارج

  -10اللوحة/بند من بنود اإلستراتيجية القصصية-

  :أدوات االختبار - 3.2.5

  :يتكون االختبار من األدوات التالية

 حيتوي على التعريف بأهداف هذا االختبار، واخلطوات اليت جيب إتباعها لتطبيق االختبار دفتر •
)Manuel.(  

ه كل لوحة حتمل أربعة صور يتم ترقيمها ، حيث أن) لوحة30( ثاين يضم لوحات االختبار دفتر •
 على النحو التايل

  

2  
 

1 

4 
  

3  
 

اليت يتم من خالهلا إجابات الطفل اخلاصة بكل إستراتيجية وهي عبارة عن ورقة التنقيط  •
  :ورقة مزدوجة مقسمة على النحو التايل

اط احملصل  حتتوي على معلومات خاصة بالطفل، إضافة إىل طريقة حساب النق الصفحة األوىل-
عليها، ويف أسفل الصفحة خمطط لتمثيل النسب املتحصل عليها لكل من الفهم الفوري، والفهم الكلي 

  .)180: 2008حممد مريود،  (لكل حالة
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) حادثة(موقف ) 52(توجد فيهما اجلمل اخلاصة باالثنيت واخلمسني الصفحة الثانية والثالثة 
أعمدة، يتم تسجيل يف كل عمود ) 07(سمة على سبعة وهي مق. املوزعة على خمتلف االستراتيجيات

  :العالمة املناسبة

  .مجلة) 17(والذي ميثل اإلستراتيجية املعجمية، وحتتوي على سبعة عشر: )L(العمود األول

) 23( والذي ميثل اإلستراتيجية الصرفية والنحوية، وحتتوي على ثالثة وعشرين):S-M(العمود الثاين
  .مجلة

والذي ميثل اإلستراتيجية القصصية أو املعقدة، واليت حتتوي على اثنيت : )C(العمود الثالث 
  .يتم فيهم تسجيل اإلجابة اخلاصة بالتعيني األول كل إستراتيجية. مجلة) 12(عشر

: نفس املرجع السابق ( )D1(كل من العمود األول والثاين والثالث ينطويان حتت التقدمي األول -
180-181(.  

 ميثل التقدم الثاين، يتم فيه تسجيل اإلجابات اخلاصة بالتعيني الثاين إن ذي وال):2D(العمود الرابع
  .كان التعيني خاطئ يف التقدمي األول

بة على اخلطأ، يتم فيه تسجيل اإلجابات بعد التعيني ظ والذي ميثل سلوك املوا):P(العمود اخلامس
  .تنياألول والثاين، واليت كانت اإلجابات خاطئة يف كلتا احلال

يف التقدمي األول ) aberrante( ويتم فيه تسجيل اإلجابات الشاذة ):1DA(العمود السادس
)Première présentation(  

خمططات خاصة بتجانس النتائج اليت حصلها ) 06( واألخرية توجد فيها ستالصفحة الرابعة
  . اليت متثل الفهم الفوريN1التلميذ مقارنة بقيمة 

4.2.5 - عليمةالت:  

ب على الفاحص أن يتأكد يف البداية من فهم الطفل ملعىن التعيني على اللوحة اليت حتوي على جي
  .صور)04(أربعة 

املوجودة يف البداية تستعمل للتدريب وتقدم للطفل على النحو ) 0(وهلذا فاللوحة املرقمة صفر
  :اآليت

  ".لصورة اليت تتناسب واجلملةأنا أقرأ أو ألقي عليك مجلة، وأنت تقوم بتعيني ا: سوف نقوم بلعبة"
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  :مثال

  ".الولد"أرين الصورة أين يوجد  -0-1

 ".البنت الصغرية"أرين الصورة أين توجد  -0-2

 ".الرجل مربع اليدين"أرين الصورة أين يوجد  -0-3

  :وبالتايل تكون التعليمة لكل االختبار على النحو التايل

   ...."أرين الصورة أين يوجد"

  : يف أن تعطى التعليمةمع مراعاة عدة أمور واليت تتمثل -

  .بصوت عادي •

 .دون إصرار أو إحلاح •

 .دون تغيري يف حدة الصوت •

5.2.5 - نقيطالت:  

يف حالة إجابة الطفل صحيحة يف التعيني األول، وتوضع العالمة أمام إحدى (+) تعطى عالمة 
اطئة، يتم أما يف حالة اإلجابة اخل). احلادثات(، وهذا مع كل املواقف )M-S-C-L(اخلانات الثالث 

  .وضع رقم الصورة اليت أشار إليها الطفل يف اخلانة املناسبة

إذا أخفق الطفل يف التعيني األول، تعطى له فرصة أخرى، وذلك بإعادة التقدمي للمرة الثانية، 
وبنفس التقدمي األول من غري نقصان وال زيادة، ويتم تدوين العالمة يف اخلانة اليت تندرج حتت العمود 

)D2( ،وهي خاصة بالتعيني الثاين.  

أما إذا كانت خاطئة، فنضع الصورة املعينة من طرف (+) يف حالة اإلجابة الصحيحة نضع عالمة 
  ).183-182: 2008حممد مريود،  (التلميذ

  : طريقة حساب النقاط- 6.2.5
ع املوجودة داخل األعمدة السبعة، ويتم وض(+) يف املرحلة األوىل يكفي حساب عدد العالمات 

: النتيجة النهائية يف أسفل الورقة، وهذا حتت كل عمود حسب الترتيب التايل من اليسار إىل اليمني
L.,M-S.,C.,D2.,P.,DA1.,DA2.  
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  :، وفق القانون التايل)C, S-M, L( هي حصيلة مجع نقاط األعمدة الثالث ):1N(النقطة * 
  
  
  
احملصل عليها ) 2D(باإلضافة إىل النقطة ) 1N ( ميكن التحصل عليها انطالقا من النقطة):2N(النقطة *

  :خالل التعيني الثاين، مث بعد ذلك يتم تطبيق القانون التايل
  
  
  
 يتم احلصول عليها جبمع كل العالمات احملصل عليها يف العمود اخلاص ا، ليطبق بعد ):P(النقطة* 

  :ذلك القانون التايل
  
  
  
اخلاصة بالتعيني األول ) 2N( ،)1N( انطالقا من النقطتني يتم حساب هذه النقطة): C-A(النقطة * 

  :والثاين، يتم بعد ذلك تطبيق القانون التايل
  
  
  :بتطبيق القانون التايل) P(ونقطة ) C+A( يتم حساا انطالقا من نقطة ):D-C(النقطة * 
  
  

جيات اليت يستعملها وانطالقا من كل هذه النقاط احملسوبة ميكن التوصل إىل التعرف على اإلستراتي
الطفل لفهم احلادثة، وكذا التعرف على مستوى الفهم الفوري والكلي، وكذا السلوك الذي يسلكه 

سواء كانت اإلجابات صحيحة أم خاطئة، وللحصول على كل ) احلادثات(الطفل اجتاه هذه املواقف 
  :هذه املعلومات يوجد يف ورقة التنقيط منحنيني

يف الورقة األوىل من ورقة التنقيط يسمح بالتعرف على مستوى الفهم عند املنحىن األول املوجود 
، دائما من ورقة )الرابعة(املنحىن الثاين املوجود يف الورقة األخرية N2, N1الطفل، انطالقا من النقطتني 

L1=L+M-S+C 

N2=N1+D2 

C-D=100-A-C-P 
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د حقا احملصل عليها، وكذا التأك N1 التنقيط يسمح من التحقق من جتانس النتائج وفقا لقيمة الفهم الفوري
  ).185-184: 2008حممد مريود، ( أو غري ذلك) normalité (من أن الطفل متموضع يف املنطقة العادية

  

  : O 52ختبار الفهم الشفهي إثبات  .7.2.5

املقصود بالثبات هو درجة الركون إىل نفس نتائج املقياس ودرجة الثقة يف هذه النتائج، فالثبات هو                
، كلما أُعيد تطبيقه علـى      )درجات املفحوصني يف أدائهم على املقياس       ( ج  أن يعطي املقياس نفس النتائ    

نفس األفراد حتت نفس الظروف اليت طُبق فيها يف املرة األوىل، لذا فاملقياس الثابت هو الذي يعطي نفس                  
  .)155  :2009 – 2008عمراين،  ( النتائج إذا قاس نفس الشيء مرات متتالية بعد فترات من الزمن

املتوسط احلـسايب    يف حساب ثبات املقياس على طريقة حساب          مريود حممد    إعتمد الباحث وقد  
  .)8(انظر امللحق رقم ) 19(رقم ، وهذا ما سجلناه يف اجلدول واالحنراف املعياري 

 :O 52 الفهم الشفهي صدق إختبار.8.2.5
سه، وذا فإن الصدق يقصد بالصدق أنه يقيس السمة أو القدرة أو الشيء الذي وضع من أجل قيا

عمراين، ( يشري إىل مدى صالحية اإلختبار وصحته، واملقياس الصادق هو الذي يقيس ما وضع لقياسه 
2008 – 2009:  155 .(  

ني  منـهم     بعرض املقياس على خمتص    احبيث قم متّ حساب صدق املقياس بطريقة الصدق احملكمني ،         
 ممارسني، ولقد حتصلنا    ني قسم علم النفس والبقية  أخصائي       منهم أساتذة يف   و،  نفسانيني و أرطوفونيني  

 انظر امللحـق    صفة املراد دراستها  لعلى  ردا، إذ أمجع احملكمون على مالئمة املقياس من حيث قياسه ل            
  .)8(رقم 

  : التربية الصوتية إعادةتقنية  3- 5

وهي عبار عن جمموعة من التمرينات يقوم  ) ( lehuche Françoisنسوا ألوشرهي تقنية لف
 ومعناه احلصول على وظيفة صوتية االشراطبتطبيقها على املصابني باضطرابات يف الصوت إلزالة 

 أن يستعمل طريقة سليمة للتنفس، مراقبة توتر تكيفا وللوصول اىل هذا اهلدف على املفحوصأحسن 
 الضغط التحت املزماري وارى مع احتكاك اجلهاز الصويت وتكييف بدقة واسترخاء كل عضالت
   مترينات تعتمد على  كل هذا يتم بواسطة تدريب منهجي متدرج ذو أساس ،وتوتر األوتار الصوتية

    :الصوتيةإعادة التربية  دف من التقنيةاهل -1.3.5
الصويت حيث من األحسن أن يكون ضلعي صدري ليخدم بصفة فعالة  حتسني نوعية التنفس -

 .التصويت
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 مع التركيز على توضيح الفرق بني التوتر البلعوم، احلنجرة، التنفسية،العمل على تقوية العضالت  -
 .التقلصو
 . على إرخاء العضالت الكلية للجسم العمل -
 . بني الزفري واإلنتاج الصويت حبركة لينة ومنسجمة الربط  -
 . صوته بطريقة مرحية متكني املفحوص من استعمال  -
هنائية لدى املفحوص  وكل مترين جيب أن  تطبيق املبادئ وامليكانيزمات اجلديدة حىت تستقر بصفة -

تحقيق كل لالسمع  ويراقب نفسه عن طريق الرؤية  املسطر وأنيكون املفحوص على علم باهلدف
  .حركة
 :مراحل اعادة التربية الصوتية  - 2.3.5
   مثل هذه التمارينات يف تطبيق املراحل الثالث اليت وضعهاوتت  للصوت املضطرب التربية إعادة مترينات

      Lehucheو هي:  
   : اإلسترخاء- 1.2.3.5

 دليل على ،مفتوحة ألعني باحتفاظال باااللتزامإىل   Allali, Lehuche ويف هذا املوضوع يشري
ضور الصويت القلق هو احل  وضمان آخر ضد،الضمان األول ضد القلق الذي يصدر من استرخاء عميق

-2009مطرف وردة، ( هلذه التقنية الثابت للمعاجل أثناء حصص التعليم وهنا نتطرق إىل شرح كامل
2010: 164(.  

يابسة نوعا ما حتت رأسه مع   يستلقي املفحوص على أرضية صلبة مع وضع وسادة:اإلسترخاءتقنية  -
األفقية حبيث يضع املفحوص يديه األوىل للوضعية  التأكد من أن الرقبة حرة، بعدها تأيت مرحلة التكييف

وأثناء هذه الدورة على املفحوص أن  على بطنه والثانية على صدره واملرفقني مرتاحان على السرير
 ويكون التنفس على شكل) زفري (  يقوم بتنفس أنفي مباشر مثبصفة جيدة دون تدخل  يراقب نفسه

التنهيدات بعد توقف قصري  ة أخرى و هي إدخالمث بعد ذلك تأيت مرحل . تنهيدات تتخللها توقفات
هذا عن طريق و مع إنتاج اهلواء و املفحوص أن يقوم بتنفس عميق مع فتح الفم نوعا ما، يطلب من
ذو تدرج سريع ويتبع بعدها صوت  ( f ) عبارة عن وعند الزفري و الصوت املنتج عن الشهيق الشهيق

بطين وصدري، وبفضل وضع  هنفسويف الوقت  كون طبيعيالتنفسي ي هبوطا، والسلوك (ch) زفري يشبه
 مراقبة تنفسه وحركات البطن والصدر وأثناء احلصة يلقى املعاجل عبارة عن تنهد لفظي منستمكن يديه 

غلق الفم حىت   وما بني التنهيدات يالحظ املعاجل االنعدام الكلي للتنفس وعدم،كلما استدعى األمر
   .تجنب إحداث صوت شهيقيل
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تقلص و استرخاء اليد   .استرخاء بعض العضالتتقلص واملرحلة املوالية عبارة عن حركات و  _ 
ثواين  3-2يقلص عضالت يده ملدة  يطلب من املفحوص أن بعد التنهدات: والذراع األمين 

  . النهاية يقوم بعدد من التنهيدات قبل احلركة القادمة واالسترخاء يكون فوريا ويف
يطلب من املفحوص تقليص عضالت الرجل والقدم كما  : اليمىنالقدم   الرجل وتقلص و استرخاء_ 

   . ثواين و االسترخاء يكون فوري مث التنهيدات3-2ملدة  يف احلركة األوىل
 .  كما يف اجلهة اليمىن مع إنتاج التنهيدات يف النهايةها نفساحلركة: اليسرى تقلص واسترخاء القدم_ 
  التنهيدات  األوىل مث تتبع مبجموعة منها نفساحلركة:  الذراع األيسر تقلص و استرخاء اليد و -
مستوى ممكن مع أقل جهد  يطلب من املفحوص أن يرفع كتفه األيسر إىل أعلى: رفع الكتف األيسر  -

الرأس و بعدها يسقط الكتف براحة   ثواين مع مراعاة عدم مشاركة نصف الظهر ودوران3-2ملدة 
   .هيداتوتتبع دائما بالتن

   . تعادها نفسالعملية : رفع الكتف األمين  -
أصابع قدميه مع مراعاة اشتراك  و بعد هناية التنهيدات يطلب من املفحوص رفع الرأس مثال لرؤية

الرأس إىل وضعيته األوىل  إعادة  ثواين3-2 اليت جيب أن تبقى يف املستوى األفقي لألرضية، وبعد الكتفني
املستمر، و ذا الشكل قمنا بدورة كاملة حول اجلسم،   وهدوء مث العودة إىل التنفس العادي و  براحة

  ). Lehuche F, Allali:1989: 91( يعود إىل التنفس األنفي و يغلق بعدها املفحوص فمه و
   :االسترخاء بصفة خمتصرة شروط -
 .ةغرفة هادئ* 
 . االستلقاءوضعية* 
 .مفتوحتني ومثبتتني إىل األعلى العينني* 
 . وضعية الرأس يف حمور اجلسم* 
 . واحدة على الصدر و األخرى على البطن يد* 

  :التنفس -2.2.3.5
  :و تتمثل يف Lehuche للتنفس عند  سنقدم يف هذا اجلزء تقنيتني

  .االسترخاءاهذا التمرين يتبع مترين  LEHUCHE حسب ): 4 -8 -2(  مترين التنفس اإليقاعي -
ألن املفحوص ) 4-8 -2(و مسترخية للمفحوص، و يسمى  ألنه يتطلب هيئة هادئة" أعني مفتوحة  "

 ثواين للزفري، و يتم 4 ثواين لالحتفاظ و 8هي ثانيتني للشهيق و  يقوم بثالث مراحل متفاوتة املدة و
  : تطبيقه كما يلي
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طريق الفم بصفة  وهنا يطلب من املفحوص أن ينفخ بطنه على مهل باهلواء عن : شهيق ملدة ثانيتني - 
        اهلواء بالشق السفلي وهذا باحتكاك (f) هادئة وبدون جهد، وصوت الشهيق يكون على شكل

  .)165: 2010-2009مطرف وردة،  (.وبالقواطع العليا
حوص نفسه أو باهلواء دون انقباض أو جهد وعلى ثواين حيتفظ املف 8 إذن ملدة:  ثواين8االحتفاظ ملدة  -

بتوقف السلوك التنفسي وتكون الشفتني مفتوحتني بفضل بقاء الشهيق معتدل وهذا  املفحوص أن يشعر
  .يسمح باالحتفاظ بالتنفس ما

 4و يؤكد عليه ذلك ملدة  (ch) الفم كأنه يقول حرف حيث خيرج اهلواء من:  ثواين4النفس ملدة  - 
   .ذا البطن يرتلهكوثواين 

مترين أكثر ترتيبا  يساعد هذا التمرين يف حتضري الراشد إىل التطرق إىل: تقنية التنفس البطين البسيط 
  : و يتمثل يف)  4 – 8 -2(    وهو

  .اهلواء  دخول، نفخ البطن،شهيق  -
  .خونفبقاء البطن م، االحتفاظ  -
  . خروج اهلواء، دخول البطن،التنفس  -

يف  ذه اخلطوات لعدة مرات، و نقوم ذا التمرين عندما جيد املفحوص صعوبةمع تكرار ه
   التمرين اإليقاعي

   correction de la verticalité :العمودية تصحيح 
مقابلة من بني خاصيات سلوك اإلرسال الصويت هو احلال  إن عمودية الشخص وتوجيه نظرة نقطة

رى تنتج اهليئة الصحيحة للعمودية عن الوضعية املستقيمة من جهة أخ ،بالنسبة لتوظيف التنفس البطين
العمود الفقري بدور سند كما ينبغي، مع توفري حرية حترك األطراف وخاصة  للحوض وعن قيام

  . الرقبة والصدر أما الكتفان فيكونان يف حالة استرخاء الرأس،
  :التمرينات اليت تعمل على تصحيح العمودية وهو وفيما يلي نقترح أحد

عمودية قصوى دون تصلب  مقابال للمرآة يف وضعية " le sphinx " يكون املفحوص يف مترين العمودية
أخريا  مراجعة جسمه ورأسه اللذان يكونان على نفس احملور، مث يوجه وجهه قليال حنو اليمني، فيتراجع مع

املرحلة  ار، فيتراجع أخريا إىلاليس حنو الوضعية االبتدائية ليوجه وجهه ملرة أخرى لكن يف هذه املرة حنو
  .)166: 2010- 2009مطرف وردة،  (:كما يلي األوىل، وهكذا دواليك، وتكون صيغة التمرين

   النظر إىل نقطة مقابلة - 
 . الوجه إىل اليمني  -
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 .النقطةحنو  توجه مستقيم - 
 .ليسارإىل االوجه  - 
 .النقطةتوجه مستقيم حنو  - 

حسب هذا  Lehuche املقدمة من طرف الصوتية تبدأ التمرينات :وتية الص التمرينات- 3.2.3.5
   آخر إال بعد أن يتيقن  مترين املفحوص إىل  وبطريقة عمودية إذ ال مير التسلسل، من البسيط إىل املعقد

 . سبقالذي من التمرين 
   الصوت الغنائيب  مترينات بسيطة-
 . مع االحتفاظ بالفم مغلق (m ) املطلوب من املفحوص إنتاج صوت la mouche : الذبابةمترين * 

   ت إصدارامن مترين الذبابة وهو عبارة عن سلسلة هو مشتق:   ma – me – mi – mo – mu مترين*  
يف مترين الذبابة فينتج زيادة يف الصوت على عكس ما ذكر  صوتية اليت تبدأ بصوت والفم مغلق مع

   .الصويت بإضافة حركة ويكون ذلك بطريقة وجيزة الفم يف هناية اإلنتاج
   .هو عبارة عن صوت ندائي: مترين النداء* 
  :قراءة النص* 
النص وهذا  يتمثل هذا التمرين يف التغين مجلة جبملة أو على مقطع مبقطع لكل: نص أحادي النغمة *

هذا التمرين مع احملافظة على هيئة  ختص أوال مث يليه املفحوص مقلدا له، ويتمعلى نغمة واحدة، يبدأ امل
الذي بدوره جيب أن حيترم أو يؤخذ بعني االعتبار  لبطين، النطق الدقيقااإلرسال الصويت، التنفس 

 الصائتية املوجودة يف النص، ويعد هذا التمرين أداة فعالة إذ من ارتفاع الكلمات وخاصة االمتدادات
  بكلمات عوض الصوائت أو األعداد األحسن التغين

يشبه التمرين السابق إال أنه يعطي أمهية للتفسري الكلي وهو قائم على اختيار  وهو: النص املرسل *
  .قابلة لإلرسال  نصوص

اليت تكون تدريبا على احلركة  وهي عبارة عن مترينات يف الصوت الغنائي و: الغناء : الصوت الغنائي *
  .)167:2010:-2009مطرف وردة ، ( الصوتية رونة وتسمح باسترجاع األعضاءوامل

  :)PEP-R( اختبار تقيم القدرات النفسية والتعليمية - 4.5
  :هدف األختبار - 1.4.5

حد  االختبارات املدروجة ضمن هو أ) بيب ( PEP-R Test هذا االختبار املعروف اختصارا  إىل
املتخصص  للطفل التوحدي من جامعة نورث كارولينا بالواليات املتحدة  (TEACCHبرنامج 
  على عملي هذا االختبار . وزمالئهEric  Schopler (1990) ريك شوبالريإ قام به الباحث )األمريكية
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عدة نواحي  سنة يف 12هر وأقل من  أش6األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني تقيم شامل لقدرات 
 ،القدرات العقلية واللغوية ( : وتشملDevelopmental Areaالنواحي التطورية للطفل :  وهي

 ،اليدوي والبصري) التوازن( التآذر ، االستقبال أو اإلدراك احلسي،قدرات العضالت الصغرية والكبرية
مم للتعرف على السلوك الغريب لدى الطفل يف  السلوكية للطفل وصالنواحيو    .)املهارة التقليدية
استكشافه ، اللعب وطريقة Relating and Affect رئيسية وهي املشاعر والعواطف أربع جوانب

  .، التفاعل احلسي، اللغةلألشياء
  مبدأ االختبار2.4.5- 

قييم بند متكننا من ت 143حيتوي االختبار على سلم قياس النواحي التطورية للطفل وحيتوى على 
هلذا فعلى الفاحص أن مكتسبات الطفل يف النواحي التطورية واليت تكون يف طور االكتساب أيضا و

  .الطفليسجل مجيع حماولة 
  .     هلذا فعلى الطفل أن جييب على التعليمة اليت يلقيها عليه الباحث

  : النواحي اليت جندها يف االختبار هي  و أهم
 تقليد األصوات : فقرة ينقسم إىل نوعني16 مكون من ،التقليداالختبار اخلاص بتقييم مهارة _ 

  .) Eric Shopler ,Richler ,1994:39-118 (.)تقليد احلركات(تقليد العضلي  واحلروف،

  أدوات األختبار 3.4.5- 

  : يتكون االختبار من األدوات التالية 

ب إتباعها لتطبيق االختبار  حيتوي على التعريف بأهداف هذا االختبار، واخلطوات اليت جي:دفتر *
)Manuel.( 

 وهي مكعبات ختبارالتضم مجيع األدوات املستعملة يف ا : من البالستيك الشفافعلبة كبرية *
بطاقة احلروف ، كيس تفكيك، دفتر للكتابة ل لعبة ل،لوحة ترصيع لألشكال اهلندسية واألشياء ،حسية

صور األشكال اهلندسية، األلوان وألرقام وبطاقة ا )كرة صغرية، قلم ، مكعب(من القماش يضم 
 .حامل، املرآة العرائس، كرة، عجينة ، لعبة الفقاعات، املنظار، جرسلألشياء ، كتاب للتعبري والقراءة

 يتم من خالهلا مجع إجابات الطفل اخلاصة بكل النواحي التطورية وهي عبارة عن :ورقة التنقيط *
 : مزدوجة مقسمة على النحو التايلأوراق 



 133

حتتوي على معلومات خاصة بالطفل، جدول يتم فيه عرض النتائج املتحصل عليها  :الصفحة األوىل- 
 .الصفحة جند اخلصائص العامة للطفلويف أسفل 

النواحي التطورية  على خمتلف موزعة   بندا143توجد فيها  :من الصفحة الثانية اىل الصفحة الثامنة - 
 : ة، يتم تسجيل يف كل عمود العالمة املناسبة للطفل وهي مقسمة على سبعة أعمد

  . بندا16 التقليد، و حتتوي على والذي ميثل املهارات يف): I(العمود األول    
  .ابند13والذي ميثل املهارات يف اإلدراك احلسي وحتتوي على ): p(العمود الثاين    
  .ندا ب16 وحتتوي على والذي ميثل املهارات يف احلركة الدقيقة،:  )MF(العمود الثالث  
  . بندا 18والذي ميثل املهارات يف احلركة العامة، وحتتوي على ): MG(العمود الرابع  
  . بندا15و الذي ميثل املهارات يف التآزر البصري اليدوي، وحتتوي على ): OM(العمود اخلامس  
  . بندا 26ي على و الذي ميثل املهارات يف القدرات املعرفية، وحتتو: )PC(العمود السادس  
  . بندا27والذي ميثل املهارات يف القدرات اللغوية، وحتتوي على ): CV(العمود السابعة  

،  أربعة أعمدة إىللطفل وهي مقسمةوهي خاصة بالنواحي السلوكية  :العاشرة التاسعة و الصفحة -
 ) (Eric Shopler ,Richler ,1994:39-118: يتم تسجيل يف كل عمود العالمة املناسبة 

   12على والذي ميثل سلوك الطفل يف العالقات االجتماعية  والعاطفة، وحتتوي : )R(العمود األول 

  .بندا 
  . بندا8ام باألشياء، و حتتوي على والذي ميثل سلوك الطفل يف اللعب و االهتم: (M) العمود الثاين

  . بندا12ستجابات احلسية، و حتتوي على والذي ميثل سلوك الطفل يف اال :  (S)  العمود الثالث             
  . بندا 11والذي ميثل سلوك الطفل يف اللغة، وحتتوي على : (L)العمود الرابع 

توجد فيها خمططات خاصة بالنتائج العامة اليت حتصل عليها الطفل يف النواحي : الصفحة األخرية -
  .) (Eric Shopler , Richler , 1994:39-118   والنواحي السلوكيةالتطورية 

  :  التعليمة-4.4.5
  :تعليمة اخلاصة بالتقليد *

 ] dīr fuqqa3āt     [قم بفقاعات _ 1
 [maššīh] حتكم باملنظار_2
 ]  [3abbaz bəsəba3èk 3la l3ağīna:  اضغط باإلام على العجينة _ 3
 .3abbaz 3līha zūğ marrāt] [اضغط على اجلرس مرتني :  بند الرابع_ 4
  .ħarrak lpūpija] [ العرائس قم بتحريك_ 5
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 .[dīr kīma jdīr huwa]قم بتقليد أصوات احليوانات _ 6
 .dīr kīma Γana] [قم بتقليد األفعال باألشياء _ 7
 .dīr kīma Γana]  [تقليد حركات عامة _ 8

  )للمالحظة(لعب األطفال _  9  
  .3āwèd kīma Γana] [ أرقام3 إىل 2إعادة سلسلة من  _ 10 

   1-4-2-9-7: 1       حماولة      

  9-7-5-3-5: 2            حماولة 
   أرقام  5 إىل 4إعادة سلسلة من األرقام من _ 11

   8-4-9-2-3 / 1-6-8-5 :1       حماولة 
   1-3-8-4-7 / 2-4-1-7: 2        حماولة

  dīr kīma Γana]  [ تقليد أصوات بأشياء مسعية _12
  3āwèd kīma Γana] [ إعادة صوت _13
  [3āwèd hèd lkalma]  إعادة كلمات_14
Γarwaħ ħel lbèb ū ša33el əd]  جتاوب مع أوامر بسيطة_15 ū]  
  [dīr bāj bāj] يقوم بتوديع باستعمال اليد_16

  :باإلدراك احلسي  تعليمة خاصة *

 ] [tèbba3 lfuqqa3āt b3īnīk اتبع الفقاعات بعينيك   _ 17
kammèl melwas أكمل نصف املسار بعينيك _18 t  ]      [ 
          [šūf] هل ينظر من نفس العني دائماً _19

 األشكال اهلندسية:  لعبة مفككة_20 
 [wərrīlī wīn]    أريين موقعها_21 
 :    أقراص ومكعبات ملونة_22 
  نفسه يربط بني مكعبات و أقراص ذات اللَون_23 

 [ dīr lmuka33ab m3a  əddaīra Γəllī kīf kīf] 
  )للمالحظة (  يتوجه حنو الصوت   _24
  يتوجه حنو مصدر إصدار الصوت:  التصفري_25
   البحث عن احللوى حتت الكؤوس _26
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  la pince  يستعمل املشبك   _27
   يسمع الصوت ويتوجه اليه_28
  ).  Eric Shopler ,Richler ,1994: 130 ()للمالحظة( هل ينتبه للكتاب _29
  : العامةتعليمة خاصة باحلركة *

  مرور عرب منتصف املسار_30
      [Γəmši ] ميشي لوحده _31
s ]  يصفق -32 əffaq]  
  [Гawqaf 3la rğal waħda] يقف على رجل واحدة -33
s] يقفز على رجلني -34 ūtè bzuğ rèğlīk]  
  [dīr kīma Γana]تقليد حركات عامة -35
  :كرة
  [šəd] أمسك مرة واحدة من ثالث حماوالت -36
  [Γarmī]أرمي الكرة مرة واحدة من ثالث حماوالت  -37
tiri lbāl] أرمي الكرة برجلك -38 un bərağlèk]  
  )للمالحظة( هل لديه جانبية للرجلني -39
šəd lbāl] أمحل الكرة وأمشي ا ثالث خطوات -40 un wəmšī bīh tlèt xatwèt]  
  [təbba3ha] اتبع الكرة -41
  :تسلق

Γat]ى األخرى  يصعد بتقدمي رجل عل-42 lè3 ədrūğ]  
  :كرسي

  [Γaq3əd] اكتساب اجللوس على الكرسي -43
  :حامل

  [məšši rūħèk] يتنقل على حاملة -44
  يشرب من الكأس-45

  :تعليمة خاصة بالقدرات املعرفية *
  ...)العينني، األنف، الفم(  اريين بإصبعك خمتلف مناطق اجلسم اخلاصة بالعروس_46

 [warrīlī bjəddek 3inha, nifha, wadniha]   
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  أريين بإصبعك خمتلف مناطق جسمك_47
[warrīlī bjəddek 3inèk,nifèk,wadnèk] 

  za3ma ndīru ħkaja]) حكاية(لعب تباديل معقد    _48
 [Гa3tini]    أعطيين األشكال _49
   [warrīlī ləkbīr, warrīlī sŏīr]ين صغري يين كبري وأري أر_50
 dīrha]  [لقطع  أريين كيف نركب ا_51
  dīrha]  [ ركبها _52
warrīlī Γaħmar, Γaxdar, Γasfar, Γazrak] أريين األلوان _53 ] 
  جيد أشياء خمبأة_54
 warrīli lħarf ]ين احلروف يرأ -55
 Γəktèb Γasmèk] أكتب امسك -56
  ) قطعة من قماش( يتعرف على األشياء عن طريق اللمس فقط -57

[mès ū qūlli wəsmu]  
  dīr rāğel bihum] [ تركيب رجل -58
Γa3t] مكعبات 6يعطي مكعبني أو _59 īni zūğ muka33abāt  
Γəftaħ lbèb ū ša33el əd ] يقوم بتطبيق أمر على مرحلتني -60 ū]  
dīr lè kifkif m3a ba3d] تصنيف نوعني من األشياء - 61 ]  
   يقوم بإمياءات خاصة باألشياء_62
  dīr lé kifkif 3la ħsāb Γəšak]ن أو الشكل تصنيف البطاقات حسب اللو-63

wəlla 3la ħsab Γəllūn]  
  تطابق صورة وشيء-64
Γa3t]األشياء أعطيين _65 ini]    
  waš əddīr bhādī] [ ماذا تفعل ذه األشياء -66
  )للمالحظة(هل يتعرف على الصور _67
Γarwaħ ħel lbèb ū ša33el əd]  جتاوب مع أوامرلفظية بسيطة_68 ū]  
   يستجيب لألوامر البسيطة_69
  Γəqra]  [قراءة مجل قصرية _70
  )للمالحظة( يسبق األحداث -71

Eric Shopler ,Richler ,1994: -138) (.  
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  : التنقيط  5.4.5
  : القدرات التطوري للطفل مي تقي- 1.5.4.5

ال استعمنراعي يف بداية األمر   ،فل يشرح للطفل ما هو املطلوب منهعند عمل االختبار للط
 نستعمل اإلشارة فإذا الصعوبة مستمرة نستعمل صعوبة للطفلاللغة سهلة واضحة فإذا كانت هناك 

اإلرشاد ب  نقوم أيضا . يقوم هو مبحاولة لوحدهمث أمام الطفل نقوم بعمل االختبار Modulingطريقة 
  .أخذ يد الطفل ومساعدته يف االختبارباليدوي وذلك 

الطفل صحيحة، وتوضع العالمة أمام إحدى اخلانات السبعة، إجابة يف حالة  )R(تعطى درجة 
 )EM( من اإلجابة الصحيحة، يتم وضع العالمة ةأما يف حالة اإلجابة اليت تكون قريب .وهذا مع كل بند

 .وهي درجة فشل . ) E(إذا أخفق الطفل يف اإلجابة ، تعطى له .وهي درجة حماولة 
  : السلوكيالتقييم - 2.5.4.5

رب بتدوين سلوك الطفل بشكل عام أثناء االختبار حبيث يتصرف الطفل يف الوضع املنظم يقوم املخت
 فقرة من رباختيا  نقوم اختبار قدرة الطفل على التعلم،  هل هناك تصرفات غريبة للطفل،نظماملأو غري 

تربه هل وحناول أن نعلمه هذه الفقرة مث خن، فقرات التطور يكون الطفل حاصل فيها على درجة احملاولة
  .أجادها أم ال

.  طريق االبتسامة، نظرات العيونالعاطفة عن و اختبار قدرة الطفل على فهم العالقات االجتماعية
 عن التعرف  علىقدرة طفل أيضا. ننظر مثال إىل النافذة أو خنرج من الغرفة ونرى ما هو تصرف الطفل

  .مشاعر الكبار
 مثال  للطفلاما هي أكثر الطرق اليت تعترب حافز ،األشياءاختبار قدرة الطفل يف اللعب واالهتمام ب*

 متوسط سريع،  يكونإعطاء وقت حر للطفل وهل التجاوب لعبة مفضلة، نوع معني من احللوى،
  .أوبطيء
  . وما هي أحسن طريقة إلعطاء تفاعل جيد مع الطفلاختبار قدرة الطفل يف االستجابات احلسية*

يتجاوب ا هو رد فعل الطفل إذا كان صوتنا عال أو منخفض، هل اختبار قدرة الطفل يف اللغة م*
  ).قف(أو ) ال( كلمة مع

، وتوضع العالمة أمام إحدى سلوك مطابق لسلوك الطفل العادييف حالة  )A(تعطى درجة 
 سلوك إذا كان).M(تعطى درجة ، سلوك متوسطأما يف حالة  .، وهذا مع كل بنداألربعةاخلانات 
  .) S( Eric Shopler , Richler , 1994:119 -124)(تعطى درجة  مطابق، غري الطفل
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  :PEP-R  مقياس تقيم النواحي التطورية لطفلثبات - 6.4.5

 اعتمدنا على طريقة اعادة PEP-R تقيم النواحي التطورية لطفللتحقق من ثبات مقياس 
 األول والثاين فاصل  إذ قمنا بتطبيق االختبار مرتني، يفصل بني التطبيقTEST –RETESTاالختبار 

  :كالتايلزمين قدر بأسبوع، وحتصلنا على معامل الثبات 

  . وهو قويR=0.86 سنوات 5 إىل 4للحاالت العادية من معامل االرتباط _ 

  . وهو قويR=0.94  سنوات6 إىل 5للحاالت العادية من معامل االرتباط _ 

  . وهو متوسطR=0.47  سنوات7 إىل 6للحاالت العادية من معامل االرتباط _ 

 : PEP-R تقييم النواحي التطورية للطفل مقياس صدق - 7.4.5

 15لتحقق من صدق املقياس اعتمدنا على صدق احملكمني، حبيث قمنا بعرض املقياس على     

 ممارسني، ني منهم أساتذة يف قسم علم النفس والبقية  أخصائي3، ني  منهم نفسانيني و أرطوفونينيخمتص
صفة ل٪على مالئمة املقياس من حيث قياسه ل92ردا، إذ أمجع احملكمون بنسبة  13ى ولقد حتصلنا عل
  .املراد دراستها
×100  النسبة املئوية

N
X  

 فاحتفظنا بكل بنود ومن خالل اعتمادنا على طريقة إعادة االختبار وما أكده لنا احملكمون
تقيم النواحي نرى أن مقياس و ، ا قمنا فقط بترمجة تعليمات البنوداإلختبار ومل حندث تعديال فيه إمن

 ميكننا تطبيقه يف  وبالتايل يتميز بدرجة مرتفعة من الثبات كما يتمتع بصدق قويPEPR التطورية لطفل
  .دراستنا

 :كيفية إجراء البحث- 6
جراء الدراسة، أدى بنا إىل إن عدم توفر الوسيلة اإلكلينيكية الالزمة يف الوسط اإلكلينيكي اجلزائري إل

 التوحديني تقنني أداة اخلاصة بالتطوير العادي، و اليت قمنا بتطبيقها يف وقت الحق على عينة من أطفال 
  . للكشف عن االضطرابات املتعلقة باإلدراك والتقليد والقدرات املعرفية القدرات احلركة العامة  لديهم

 :املراحل املتبعة يف الدراسة - 1.6
 ).CARS(يص  اضطراب التوحدي لدى عينة البحث عن طريق تشخ .1
 .التقليد، اإلدراك، القدرات املعرفية، احلركة العامة (PEP-R)اختبار تقنني بنود  .2
 . راتقدالتطبيق بنود مقننة على عينة األطفال املتوحدين للكشف عن  .3
 o52تطبيق اختبار استراتيجيات الفهم الشفهي  .4
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 ادة تربية الصوت تطبيق التقنية اخلاصة بإع .5
   .o52إعادة تطبيق اختبار استراتيجيات الفهم الشفهي  .6
                            :طوات اليت جيب إتباعها أثناء التطبيقاخل  2.6
  ).الفاحص(يوضع الطفل املتوحد يف جلسة مع الراشد _ 
 .جيب أن تكون القاعة هادئة و مضيئة -
 .جيب تدخل الشخص الذي يقوم بالتصوير  الاستعمال كامريا من أجل تصوير احلصة و -
 .ه نفس اللعب وجترى جلسة يف مكان تعود عليه الطفل -
 .خلق وضعيات اللعب و االتصال -
 . التام للطفلغالتفر -
 .التجاوب و التبادل معه أثناء اللعب و التعرف على األشياء مقترحة -
  .تشجيع الطفل أثناء التجاوب و التبادل -
  .) أي مدة أطول من أخرى ( رة  متفاوتة  من الزمن حتفاظ بانتباهه لفتالا -

 :  املعاجلة اإلحصائية ـ7
إنّ التناول اإلحصائي اخلاص بدراستنا يعمل على تنظيم جمموعة من احلسابات للتحقق من 

 حبثنا، واليت مفادها دراسة الفهم الشفهي لدى الطفل املصاب بالتوحد بعد الفرضيات اليت مت طرحها يف
  عادة التربية الصوتية إخضاعه إل

فنظراً ألمهية املعاجلة اإلحصائية يف أي حبث علمي سنقوم بعرض نظري عنها، وحتديد اإلختبارات 
واهلدف من التناول اإلحصائي هو الكشف عن العالقات والفروق  .اإلحصائية اليت سنستخدمها

  .املوجودة بني املُتغريات اإلحصائية
ات جبمعها وتنظيمها، حتليلها وإستقراء النتائج منها، مث إختاذ يهتم اإلحصاء بالبحث يف البيان

  ). 10 :2009بوحفص، (  القرارات بناًء على ذلك
ولقد إعتمدنا يف الدراسة احلالية على معامل اإلرتباط بريسون ملعاجلة البيانات املتعلقة بثبات  •

  : البحثةوصدق أدا
  :معامل اإلرتباط لبريسون ـ 1. 7

 حبكم أنه ميدنا ببيانات كمية، وأيضا حجم معامل اإلرتباط بريسوننقوم بتطبيق يف هذا البحث س
العينة يمكننا من حساب معامل بريسون الذي يفسر طبيعة العالقة، إجتاهها وقوا، والذي يستعمل 
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 ليمية تقييم القدرات النفسية والتعإختبار  يف حتديداً يف قياس ثبات وصدق األدوات املستعملة  حتديداً
(PEP-R) وهذا بتطبيق القانون التايل:  

  
 )مج ص) ( مج س  ( -           ن مج س ص   

  = ر
   ]2)مج ص (– 2ن مج ص[  ]2)مج س (– 2ن مج س[         

   ).107: 2000 العيسوي،( 
 

 يف املنهج الوصفي للتعرف على طبيعة وقوة (Pearson)حيث يستخدم معامل اإلرتباط بريسون * 
 حيث ( y ) يتبعه تغير يف املتغري ( x )عالقة بني متغريين أو أكثر، فعندما يالحظ تغري يف املتغيـر  ال

   ).211: 2005بوحفص،  ()1(+و ) 1-(يمكن أن يكون التغري إجيابياً أو سلبياً حمصوراً مابني 
  

ملنهجي، ملا إحتواه من    اشتمل هذا الفصل على املنهجية املطبقة يف البحث إذ يمكن تسميته بالفصل ا            
عناصر متسلسلة بدءاً بالدراسة اإلستطالعية واليت مت فيها التحقق من ثبات وصدق األدوات، مث حددنا               
املنهج املتبع يف دراستنا، مث ارتأينا تقدمي مكان الذي أجري فيه حبثنا، وبعدها قدمنا العينة املختـارة يف                  

فية تطبيقها وإجراء هذا البحث، وأخريا املعاجلة والتنـاول         دراستنا، مث عرضنا األدوات املستعملة، وكي     
  .اإلحصائي املطبق من خالل إستعمالنا إختبار بريسون، وخمتلف العالقات املُؤدية لنتائج أكثر مصداقية

  
  



 
 

Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ]< <
  

<^âŠËiæ<sñ^jßÖ]<š†Â< <
  

  

  

  عرض احلاالت وحتليلها  _
   االستنتاج العام_ 
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   :وحتليلها احلاالت عرض-1
  ):م ش، (األول احلالة
 بني األخرية املرتبة حيتل ،أفراد سبعة من مكونة  عائلة اىل ينتمي  سنوات 5 العمر من) م ش، (يبلغ
 كان .بالبيت ماكثة واألم املتوسط، يف العربية اللغة أستاذ فاألب ، متوسط االقتصادي مستواهم إخوته
 أن األم الحظت ونصف سنة بلوغه عند.أواا يف قيصرية فكانت الوالدة أما  فيه، مرغوب غري احلمل

 أنه األم وأخرب احلالة فشخص الطبيب إىل أخذته النظر وضعف اللغة، منو يف اضطراب من يعاين)  ش،م(
 وأكد احلالة شخص حيث العقلية، األمراض يف خمتص طبيب إىل توجيهها ومت ،التوحد رضم من يعاين
 ومن.سنوات 3 ملدة العقلي الطب مبصلحة به التكفل مت ،املتوسطة الدرجة من بالتوحد إصابته على
 بشدة الصوت يتميز حيث صوتية حبة من عاينت )ش،م (أن سجلنا االختبارات وتطبيق املقابلة خالل
 حيث الصويت اإلجهاد عالمات عنده نالحظ كما voilée حمجوب واجلرس ،منخفضني جد فاعوارت

   .العمودية فقدان مع النفس وضياع شديد صدري وتنفس للجسم كلي انقباض نالحظ
   :االختبارات تطبيق نتائج عرض
 :PEP R للطفل التطورية النواحي تقييم اختبار نتائج •

 .)ش،م(األوىل لحالةل  PEP Rاختبار نتائج وضحي جدول): 7 (رقم جدول
 مطابق غري سلوك متوسط سلوك عادي سلوك السلوك تقيم سلم

 12/1 12/7 12/4 العاطفة و العالقة
 8/1 8/5 8/2باألشياء واالهتمام اللعب

 12/1 12/7 12/1 احلسية االستجابات
 11/2 11/9 11/0 اللغة
احلقيقي العمر التطوري العمرمكتسب غري كتساباال ورط يف مكتسب  التطورية النواحي تقيم سلم

 وشهر سنوات 3 16/1 16/3 16/12 التقليد
 وشهرين سنوات 2 13/1 13/2 13/10 احلسي اإلدراك
  18/17 العامة احلركة

 
18/1 18/0 

شهرا 11و سنوات 3
 

أشهر 5و سنوات 4 26/1 26/3 26/22 املعرفية القدرات

 سنوات 5

  
 اختبار لبنود إجاباا خالل من) م ش،( احلالة  عليها تحتصل اليت النتائج) 7 (قمر  اجلدول يلخص
 احلالة أن السلوك تقيم لسلم بالنسبة أنه نالحظ وعليه ،لطفلل PEP- R عند التطورية النواحي تقييم
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 اأ أيضا نرى كما العالقة، بناء يف توسطم سلوك تربز نتائج على والعاطفة العالقة بند يف حتصلت
  . األخرى البنود لباقي بالنسبة املتوسط السلوك نفس تبدي
 احلالة أن اجلدول خالل من نستنتج) م ش، (احلالة لدى التطورية النواحي  تقييم سلم خيص فيما وأما
 عمره يقدر حيث  )سنوات5 ( أي  السن نفس من ابأقرا مقارنة احلسية القدرات يف تأخر تبدي

 سنتني احلسي اإلدراك ويف وشهر سنوات 3 بـ فيقدر التقليد بند أما رينشه و سنتني بـ التطوري
 سنوات 4 بـ فيقدر املعرفية القدرات ويف أشهر 11و سنوات 3 بـ يقدر العامة احلركة بندو شهرينو
  .التوحد الضطراب حتما اقدرا يف التأخر هذا رجعيو أشهر، 5و

  :مسيخل 052 الشفهي الفهم استراجتيات اختبار نتائج •

   :مرحلتني لىع O52 اختبار بتطبيق  قمنا
  )القبلي: (األويل التطبيق: األوىل املرحلة )أ
 النتائج على فتحصلنا) م ش، (احلالة لدى الشفهي الفهم ميتقي بغرض للمقياس يلأو بتطبيق قمنا

  :التايل اجلدول يف ةامللخص
  052 رختباال القبلي التطبيق نتائج وضحي جدول) : 8 ( رقم اجلدول

 

O52 الفوري الفهم N1املعجمية  اإلستراجتية L 
 الصرفية اإلستراجتية
 MSوالنحوية

 C قصصية اإلستراجتية

 5 8 10 23الفوري الفهم

N2 خلطأ على املواظبة سلوكP التعيني تغيري سلوكD1
 التصحيح سلوك

 الكلي الفهم D2الذايت
28 18 6 7 

 
 الفهم مستوى على حتصلت قد أا ،O52 الشفهي الفهم الختبار) م ،ش(احلالة نتائج خالل من لنا يتضح
 بند أما ،L  =10على املعجمية ةإستراجتي بند يف) م ،ش( احلالة تحتصل حيث  N1= 23  على الفوري
  . C =5  على حتصلت فقد القصصية ةإستراجتي أما  ،MS= 8 على النحويةو الصرفية ةإستراجتي

  بند نتائج كانت عليه و N2 =28  على) م ش،( احلالة حتصلت فلقد الكلي الفهم ملستوى بالنسبة أما
 أخرياو D1 = 6بـ فقدر التعيني تغيري سلوك بند أما ،P = 18 بـ يقدر اخلطأ على املواظبة سلوك
  .D2  = 7 بـ فقدر الذايت التصحيح سلوك لبند بالنسبة
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  :الصوتية التربية إعادة تقنية تطبيق •
 التطورية النواحي تقييم اختبار تطبيق خالل من) م ش،( للحالة واملعرفية السلوكية تالقدرا تقييم بعد

 الصوتية التربية إلعادة التقنيات بتطبيق قمنا. O52 الشفهي الفهم الختبار القبلي تطبيقالو PEP R للطفل
 الفهم حتسني مث من و للصوت الفيزيائية اخلصائص إدراك على احلالة قدرات حتسني حماولة على مركزين
 كل مدة أسبوعيا، جلسات4 مبعدل جلسة 60 من التقنية هذه الربنامج يتكون.احلالة لدى الشفهي
  :هي و مراحل 3 الربنامج يتضمن دقيقة45 جلسة

 والتآلف التعارف:هيو أساسية أمور ثالثة املرحلة هذه يف تناولنا جلسات 8 وتضم األوىل املرحلة* 
 على النشاطات هذه يف عتمدناوا اجلسم على تعرفال دف احلركية ةلنفسيا النشاطات وممارسة واللعب
  :التالية النتائج على حتصلنا ولقد والتعزيز ،التكرار ،النموذجية أسلوب إتباع

  )م ش، (للحالة الصوتية التربية إعادة اتللتقني األوىل املرحلة نتائج وضحي )9 (رقم جدول
  

 تطبيقها أثناء الطفل سلوك حول مالحظات النشاطات
   االسترخاء تقنيات _ 

 الوضعية مع التكيف مترين -
  األفقية

 

  .والتكرار الشرح إعادة و التعزيز استعمال رغم قليلة استجابات -
  .االستلقاء وضعية من للتخوف نظرا قليلة استجابات -
 معظم يف النسحاباو وتوقف بتخوف ولكن بالتمرينات القيام -

 . األحيان
  

 السابقة املرحلة مورأ نفس وهي  فيها أساسية أمور ثالثة تناولنا .حصة 45 وتضم الثانية لةاملرح* 
 .ةالتالي النتائج على فتحصلنا البطين والتنفس واالسترخاء احلركية النفسية النشاطات ممارسة
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  )م ش، (للحالة الصوتية التربية إعادة اتللتقني الثانية ملرحلةا نتائج وضحي) 10 (رقم جدول
 تطبيقها أثناء الطفل سلوك حول مالحظات النشاطات

  االسترخاء تقنيات -
  األفقية الوضعية مع التكيف متارين -
  
  
  
 الفصول مترين(باالسترخاء خاص مترين -

 )les quatre saisons األربعة

   التحكم ويف األداء يف حتسن_
  الصحيحة باحلركات القيام عدم_
  التركيز قلة_
  للتوجيهات تلقائية بصفة االستجابة عدم 

  التحفيز و للتدعيم دائما حيتاج_ 
  طويال فيها يستمر ال حيث االستلقاء وضعيةال رفض_ 
  اجللوس وضعية يف بالتمرين القيام_
  .الوجه إمحرار بدون ارختاء و بقبض القيام_ 
 تلقائية بصفة العملية يف التحكم عدم_ 

 التنفس ببيداغوجية خاصة متارين •
  :الصويت

  البطة مترين_ 
   النبال مترين_ 

 القنفذ مترين_
  التنني مترين_
  األفعى مترين_

  :العمودية بتصحيح خاصة متارين •
  اهلول أبو مترين_ 
 عروتيني ذات قارور مترين_ 

 الفاحص التوجيهات على اعتمادا بالتمرينات القيام_
  .وتقليد

  )- (+ متوسطة بصفة بتمرين القيام_
  )-(+التمرين هلذا بالنسبة الشيء نفس_

  )- (+ متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
   )- (بيه القيام من يتمكن مل_ 
  )-(+متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
  )- (به القيام من يتمكن مل_ 
 )-(+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_ 

  :التصويت بيداغوجية خاصة متارين •
 الذبابة مترين_ 
 Ma, Mo ,Mi, Me مترين _

 باستعمال البسيطة الصوتية مترين  •
  : الكالمي الصوت

   املرسل العد مترين_ 
  النداء مترن_  

  :النص قراءة  •
   النغمة آحادى_
   املرسل نص_ 

  وحمببة تلقائية بصفة بالتمرينات القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_
  )- (+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_ 
 واجلمل للكلمات نسيب احتفاظ مع بالتمرين القيام_

 القيام خالل من وذلك منخفضة وشدة النغمة ونقص
  . املرسل بالنص
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 املراحل يف هاانتناول اليت النشاطات مجيع إعادة خالهلا من تميو جلسات 7تضم الثالثة املرحلة* 
 النتائج على تحصلناف تقنياتوال جراءاتاإل نفس باستخدام) م ش، (احلالة تدريب خالهلا تميو.السابقة
  : التالية

  )م ش، (للحالة الصوتية التربية إعادة اتللتقني الثالثة ملرحلةا وضحي) 11 (رقم جدول

  : البعدي التطبيق: الثانية املرحلة)ب
 يالشفه الفهم مستوى على حدثت اليت التطورات معرفة هو يالبعد للتطبيق قيامنا من اهلدف إن

  ).ش،م (حلالةا على الصوتية التربية إعادة اتتقني  تطبيق بعد واللغوي
 

 العامة املالحظات النشاطات
  تلقائية وبصفة دعم بدون  بالتمرين القيام_ األوىل املرحلة نشاطات

  .لديه والعزلة باالنسحا مدة قلة خالل من نفسه يف يتحكم_ 
  .االستلقاء من التخوف عدم_ 
 .باالسترخاء خاصة بتمرينات القيام_ 

 تلقائية بصفة السابقة اخلطوات مجيع إتباع مع باالسترخاء القيام_  والثالثة الثانية املرحلة نشاطات
  .األفقية وضعيهال يف ومنظمة

  .العمودية بتصحيح اصةاخل بالتمارين القيام_
 حتكم ،ختناقإو امحرار بدون بالتنفس خاصة تمريناتبال القيام_ 
  .التنفس عملية يف
 النغمة ظهور وبداية أخطاء بدون التصويت بتمرين القيام_

  .واإليقاع
 ظهور مع الثانية باملرحلة خاصة واجلمل بالكلمات اإلحتفاظ_
  .املرسل النص مترين خالل من أداءها يف تنغيمال من نوع
  :لصوت يزيائيةالف اخلصائص يف حتسن_ 

  .ما نوع متوسط: االرتفاع
  .متوسط: الشدة
 .النغمات يف ثراء نالحظ: اجلرس
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  052 اختبار لـ البعدى التطبيق  نتائج يوضح جدول) 12 (جدول

O52 N1 

 املعجمية اإلستراجتية

(L) 

 الصرفيةوالنحوية اإلستراجتية

(MS) 

 القصصية اإلستراجتية

(C) 
 7 13 13 33 الفوري الفهم

N2 
 اخلطأ على املواظبة سلوك

(P) 

 التعيني تغيري سلوك

( D1) 

  الذايت التصحيح لوكس

)  (D2 الكلي الفهم 

35 17 2 5 

 
  مستوى على تحتصل قد) م ش، (احلالة أن يبني والذي ،052 الشفهي الفهم إختبار تطبيق إعادة بعد
 الفهم  مستوى على حتسن عرفت) م ش، (احلالة أن على يدل وهذا N1= 33على الفوري الفهم
 بند يف و ،L =  13على املعجمية اإلستراجتية دبن يف حتصلت ولقد القبلي،ـ بالقياس مقارنة الفوري

 .C = 7 على حتصلت فقد القصصية اإلستراجتية بند أما  ،MS= 13 على النحوية الصرفية اإلستراجتية
 القياس بنتائج مقارنة البنود هذه كل مستوى على حتسنا عرفت قد احلالة أن أيضا تثبت النتائج هذه
  .القبلي
 سلوك بند نتائج كانت بتايل و N2 =35  على احلالة حتصلت فقد الكلي مالفه ملستوى بالنسبة أما

 سلوك أما D1 = 2التعيني سلوك يف أما ،تغيريال سلوك بند و P= 17 بــ تقدر اخلطأ على املواظبة
 و األداء يف حتسن عرفت) م ش،(احلالة أن تبني النتائج هذه  D2 =  5 حتصلت فقد الذايت التصحيح
 تغيري سلوك من قللت أيضا أا كما اخلطأ، يف الوقوع أي اخلطأ على املواظبة سلوك من تقلل ألا ذلك
 لبنود أدائها أثناء االنتباه و التركيز يف والتحسن إجاباا يف حتكمها يعين هذا الذايت التصحيح و التعيني
  . 052 الشفهي الفهم إختبار
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  ): م ش، (األوىل للحالة العام التقومي
 اختبار و PEP R للطفل التطورية النواحي تقييم باختبار اخلاصة) م ش،( احلالة لنتائج عرضنا خالل من

 أن إىل توصلنا الصوتية التربية بإعادة اخلاصة التقنيات مراحل تطبيق و البعدي و القبلي 052الشفهي الفهم
 الطفل بقدرات مقارنة ملعرفيةوا السلوكية للقدرات التطورية النواحي يف تأخر من تعاين) م ش،(احلالة
للفهم القبلي االختبار نتائج أما .السنتني يقارب مبا التأخر هذا ويقدر .الزمين العمر نفس من السوي 
 واإلستراتيجية املعجمية اإلستراتيجية توظيف يف صعوبات من تعاين احلالة هذه أن لنا فتبني 052الشفهي
 اخلطأ على املواظبة سلوك تبدي أا الحظنا احلال وبطبيعة القصصية واإلستراتيجية الصرفية النحوية
 يبني الكلي و الفوري الفهم ملستوى البياين فاملخطط بكثرة الذايت التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك

 .السن نفس من أقرانه يهف يكون الذي املرجعي املستوىب مقارنة  منخفض الفوري الفهم مستوى  أن
 باإلستراتيجية مقارنة قليلة بنسبة القصصية اإلستراتيجية يستعمل نهأ النتائج خالل نم أيضا لنا ويظهر
 وذلك العادي املستوى عن لالنتباه ملفت اخنفاض فهناك الكلي الفهم أما .النحوية والصرفية املعجمية
 بتقنيات اقيامن وبعد ،نيالتعي رييلتغ قليلة وقيمة مرتفعة وهي اخلطأ على املواظبة من حاالت لوجود

 ظهور بداية حلظنا التنفس طريقة وتصحيح  العمودية يف التحكم مع األفقية الوضعية وتقبل االسترخاء
 الصوتية الكفالة هذه وبعد. لصوا الفيزيائية اخلصائص يف وحتسن كالمها يف التنغيم) م ش،( احلالة لدى
 االختبار، لنفس القبلي التطبيق بنتائج مقارنةو ،)البعدي التطبيق( 052 الشفهي الفهم اختبار تطبيق أعدنا
 النحوية والصرفية املعجمية اإلستراتيجية استخدام يف حتسن عرفت )م ش،( احلالة أن لنا اتضح

 التعيني وتغيري اخلطأ على املواظبة سلوك استخدام من )م ش،( احلالة قللت وبتايل القصصية واإلستراتيجية
  الذي والكلي الفوري الفهم ملستوى البياين املخطط خالل من الحظناه ما وهذا الذايت التصحيح وسلوك
 إدراك من متكنت قد احلالة أن يبني وهذا ،أقرانه فيه يكون الذي املرجعي املستوى مع بالتقريب يتناسب
 مستوى على قدراا بتحسني هلا مسح ما وهذا الصوتية الكفالة خالل من للصوت الفيزيائية اخلصائص
    .الشفهي الفهم
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  ):و ز، (الثانية احلالة
 حيتل أفراد، ستة من مكونة عائلة إىل احلالة تنتمي أشهر، 6 و سنوات 5)و ز، (العمر من يبلغ  

 األم أما والتأهيل التربية إعادة مركز يف موظف فاألب متوسط، االقتصادي مستواهم األخرية، املرتبة
 تعرضت الطفولة مرحلة أثناء أما أواا، يف عادية الدةوو فيه مرغوب احلمل كان.بالبيت ماكثة فهي
 الحظت سنتني احلالة بلوغ عند. عادي واحلركي احلسي التطور أما ،°40 بلغت محى إىل احلالة
 مت احلركة وكثرة االنتباه، عدم السهو، للمتحدث، االستماع عدم : مثل االضطرابات بعض األم

 مت املتوسطة، الدرجة من بتوحد مصاب  أا على ليالعق طب يف خمتص طبيب طرف من تشخيصها
 بشدة متتاز صوتية ةحب من عاينت يوه سنوات3 ملدة لألطفال العقلي الطب مصلحة يف ا التكفل
 فيه متحكم غري صويت إجهاد عالمات وجند éraillée خمدوش وجرس منخفض ارتفاعو متوسطة
 خالل للجسم كلي رخاء نالحظ حيث ةالعمودي وفقدان النفس ضياع جند كما صدري، بنفس

   .التصويت
   :االختبارات تطبيق نتائج عرض
 :PEP R للطفل التطورية النواحي اختبار نتائج •

 )و ز،(الثانية للحالة PEP Rاختبار نتائج حوضي جدول ): 13 (رقم جدول

 السلوك تقييم سلم
  
  عادي سلوك

 

 غريمطابق سلوك متوسط سلوك

 12/2 12/7 12/3 العاطفة و العالقة

 8/0 8/7 8/1 باألشياء االهتمام و اللعب

 12/3 12/5 12/4 احلسية االستجابات

 11/8 11/3 11/0 اللغة

 الحقيقي العمر التطوري العمر مكتسب غري االكتساب ورط مكتسب التطورية النواحي تقييم سلم

 أشهر 9و سنة 16/1 16/2 16/7 التقليد

 شهرين و سنوات 3 13/0 13/2 13/11 ياحلس اإلدراك

 شهرين و سنوات 3 18/2 18/0 18/2 العامة احلركة

 أشهر 5و  سنتني 26/5 26/8 26/13 املعرفية القدرات

 اشهر 6و سنوات 5

  

 تقييم اختبار لبنود إجاباا خالل من) و ،ز (احلالة عليها تحتصل اليت النتائج) 13 ( اجلدول يلخص
 )و ،ز( احلالة أن السلوك تقييم لسلم بالنسبة أنه نالحظ وعليه ،PEP R الطفل عند التطورية النواحي
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 يضاأ نرى كما ،الغري مع العالقة بناء يف متوسط سلوك تربز نتائج على والعاطفة العالقة بند يف تحتصل
 مطابق غري سلوك تربز فالنتائج اللغة أما األخرى البنود لباقي بالنسبة) متوسط (السلوك نفس تبدى أا
 )و ،ز (احلالة أن استنتجنا التطورية النواحي تقييم لسلم بالنسبة أما  .ما نوع متأخرة فقدراته لعاديل

 العمر نفس من السوي بالطفل مقارنة واملعرفية السلوكية للقدرات التطورية النواحي يف تأخر من تعاين
 ويف ،أشهر 9و سنة على )و ،ز( احلالة فتحصلت التقليد بند يف أما.أشهر5و بسنتني التأخر هذا ويقدر
 هذا ونرجع وشهرين سنوات3 على العامة احلركة يف أما ،وشهريني سنوات 3 على احلسي اإلدراك بند

  .التوحد الضطراب )و ،ز( احلالة لدى القدرات يف التأخر
 : خلمسي 052  الشفهي الفهم إستراتيجيات اختبار نتائج •

   :مرحلتني لىع O52 اختبار بتطبيق  قمنا
  )القبلي: (األويل التطبيق: األوىل املرحلة) أ
 النتائج على فتحصلنا) و ز، (احلالة لدى الشفهي الفهم تقيم بغرض للمقياس أول بتطبيق قمنا

  :التايل اجلدول يف ةامللخص
  052 ختبارال القبلي التطبيق نتائج وضحي جدول): 14 (رقم اجلدول

 

O52 الفوري الفهم N1ةاملعجمي  اإلستراجتية L 
 الصرفية اإلستراجتية
 MS والنحوية

 C القصصية اإلستراجتية

 0 1 1 12الفوري الفهم

N2 
 على املواظبة سلوك

 Pاخلطأ
 D2الذايت التصحيح سلوكD1التعيني تغيري سلوك

 الكلي الفهم
2 29 13 12 

  

 أا ، 052  الشفهي الفهم إستراتيجيات الختبار) ز،و( الثانية احلالة نتائج خالل من لنا يتضح
 على املعجمية اإلستراتيجية بند يف حتصلت حيث.N1 =12 على الفوري الفهم مستوى على تحتصل

L  =1،  النحويةو الصرفية اإلستراتيجية أما MS=1 القصصية اإلستراتيجية ويف C  =0.  
 بند نتائج كانت وعليه ، N =2 2 على) و ز،( احلالة تحتصل فلقد الكلي الفهم ملستوى بالنسبة أما 

 D1 =13   بـ فقدر التعيني تغيري سلوك بند يف أما، P =29 بـ يقدر اخلطأ على املواظبة سلوك
  .D2  =12بـ قدر فقد الذايت التصحيح سلوك لبند بالنسبة أخرياو
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  :الصوتية التربية إعادة تقنية تطبيق •
 التطورية النواحي تقييم اختبار تطبيق خالل من )و ز،( للحالة املعرفية و السلوكية القدرات تقييم بعد

 الصوتية التربية إعادة التقنيات بتطبيق قمنا.052 الشفهي الفهم الختبار القبلي والتطبيقPEP R  للطفل
 حتسني مث من و للصوت الفيزيائية اخلصائص إدراك على احلالة قدرات حتسني حماولة على مركزين
 مدة ، أسبوعيا جلسات 4 مبعدل جلسة 60 من تقنيةال هذه برنامج يتكون .احلالة لدى الشفهي الفهم
    : كالتايل وهي مراحل 3 الربنامج يتضمن دقيقة 45 جلسة كل

  .اللعب و التآلف و التعارف:هي أساسية أمور ثالثة تناولنا جلسات 8 تضم : األوىل املرحلة
 النفسية النشاطات ممارسة أثناءو االسترخاء بتقنيات اخلاصة احلركية النفسية بالنشاطات قمنا_ 

 التكرار النموذجية، أسلوب إتباع على النشاطات هذه يف اعتمدنا اجلسم على للتعرف احلركية
  :التالية النتائج على حتصلنا ولقد التعزيز،و

  )ز،و (لحالةل الصوتية التربية إعادة لتقنيات األوىل املرحلة  نتائج وضحي جدول) 15 (رقم جدول
 تطبيقها أثناء الطفل لوكس حول مالحظات النشاطات

  االسترخاء بتقنيات خاصة مترين-
 الوضعية مع التكيف متارين -

 األفقية

 و الشرح إعادة و التعزيز استعمال رغم ضعيفة استجابات_ 
  .التكرار

 واإلفراط االستلقاء وضعية من لتخوفل نظرا قليلة استجابات -
  . احلركة يف
 القيام من متكن الذي قليلوال بالتمرينات القيام من يتمكن مل_ 
 .األحيان معظم يف وانسحاب وتوقف شديد بتخوف كان به

  
 وممارسة السابقة املرحلة أمور نفس وهي أساسية أمور ثالثة تناولنا .حصة 45 وتضم الثانية املرحلة*

   :التالية النتائج على فتحصلنا البطين والتنفس واالسترخاء احلركية ةالنفسي النشاطات
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  )و ز، (للحالة الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثانية املرحلة وضحي)16 (رقم لجدو
 تطبيقها أثناء الطفل سلوك حول مالحظات النشاطات

  باالسترخاء خاص مترين •
  األفقية الوضعية مع التكيف مترين_
  
  
 الفصول مترين(باالسترخاء خاص مترين_

  األربعة
les quatre saisons( 

  التمرينات يف التحكم ويف األداء يف حتسن_
  الصحيحة باحلركات القيام عدم_
  التركيز قلة_
  لتوجيهات تلقائية بصفة االستجابة عدم_ 
  التحفيز و للتدعيم دائما حيتاج_ 
  طويال فيها يستمر ال حيث االستلقاء وضعية رفض_ 
  اجللوس وضعية يف بالتمارين القيام_
  وارختاء بقبض  القيام_ 
 تحكمال عدم ،األحيان بعض يف تناقخإو الوجه محرارإ
 تلقائية بصفة التنفس  عملية يف

 التنفس بيداغوجية خاصة متارين •
   :الصويت

   البطة مترين_ 
  النبال مترين_ 
 القنفذ مترين_
  التنني مترين_

  العمودية بتصحيح خاصة متارين •
  األفعى مترين
  اهلول أبو مترين

 مترين قارورة ذات عروتني 

 مث الفاحص توجيهات على اعتمادا ناتبالتمري القيام_
  تقليد

  )- (+ متوسطة بصفة بتمرين القيام_
  )-(+التمرين هلذا بالنسبة الشيء نفس_
  )- (+ متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
  )- (به القيام من يتمكن مل_ 
  

  )-(+متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
  )- (به القيام من يتمكن مل_ 
 )- (+سطةمتو بصفة بتمرين القيام_ 

  :التصويت بيداغوجية خاصة متارين •
 الذبابة مترين_ 
 Ma, Mo ,Mi, Me مترين _
 الصوت باستعمال البسيطة الصوتية مترين 

   الكالمي
   املرسل العد مترين_ 

  النداء مترن_  
   :النص قراءة  •

   النغمة أحادي_
   املرسل نص_ 

  . التوجيهات  وبإتباع  حمببة بصفة بالتمرينات القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_
  )- (+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_ 
   للكلمات نسيب احتفاظ مع بالتمرين القيام_
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 حلااملر يف هاانتناول اليت النشاطات مجيع إعادة خالهلا من يتمو ،جلسات 7تضم الثالثة املرحلة
 النتائج على تحصلناف تقنياتوال اإلجراءات نفس باستخدام) ز،و( احلالة ريبتد يتمو ،السابقة
   :التالية

  )و ز، (الثانية للحالة الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثالثة ملرحلةا نتائج وضحي) 17 (رقم جدول       
 العامة املالحظات النشاطات

  .تلقائية وبصفة دعم بدون  بالتمرين القيام_ األوىل املرحلة نشاطات
 االنسحاب مدة قلة خالل من يظهر نفسه يف يتحكم_ 

  .لديه والعزلة
  .االستلقاء من التخوف عدم_ 
 االسترخاء بتمرينات القيام_ 

 بصفة السابقة اخلطوات مجيع إتباع مع باالسترخاء القيام_ والثالثة الثانية املرحلة نشاطات
  األفقية ةضعي و ويف منظمة و تلقائية

  العمودية بتصحيح اصةاخل بالتمارين يامالق_
 مع اختناق وال امحرار بدون التنفس بتمرينات القيام_ 
  .التنفس يف حتكم

 النغمة ظهور بداية و أخطاء بدون التصويت بتمرين القيام_
  .واإليقاع

 مع الثانية باملرحلة اصةاخل واجلمل بالكلمات حتفاظالا_ 
  . املرسل لنص هائأدا يف تنغيمال من نوع ظهور

  :بالصوت الفيزيائية اخلصائص يف حتسن_ 
  ما نوع مرتفعة: االرتفاع
  متوسط: الشدة
  النغمات يف ثراء نالحظ: اجلرس
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 البعدى التطبيق: الثانية املرحلة) ب
 و الشفهي الفهم مستوى على حدثت اليت التطورات معرفة هو البعدي للتطبيق قيامنا من اهلدف إن

 .)و ز، (حلالةا على الصوتية التربية إعادة اتتقني  تطبيق بعد اللغوي
  052 ختبارال البعدى التطبيق  نتائج وضحي جدول) 18 (جدول

  

O52 N1 
  املعجمية اإلستراجتية
L 

  النحوية  و الصرفية اإلستراجتية
MS 

  القصصية اإلستراجتية
  C 

 1 1 4 6الفوري الفهم

N2 
 على املواظبة سلوك

 P  اخلطأ
  التعيني تغري سلوك

DA1 

  الذات التصحيح سلوك
DA2 الكلي الفهم

18 28 1 9 
  

 و ،)18 (رقم اجلدول يف املوضحة النتائج على حتصلنا ، 052 الشفهي الفهم اختبار تطبيق إعادة بعد
   احلالة أن على يدل وهذا ،N1=6 على الفوري الفهم مستوى على حتصلت قد )و ز،(احلالة أن يبني الذي

 بند يف تحتصل ولقد القبلي، بالقياس مقارنة الفوري الفهم مستوى على حتسن عرفت )ز،و(
 ةستراجتياإل أما ، MS=10 على النحوية الصرفية ةستراجتياإل ويفL = 4  على املعجمية ةستراجتياإل

 مقارنة البنود هذه كل مستوى على حتسنا عرفت قد احلالة أن أيضا تثبت النتائج هذه.c=1  القصصية
   القبلي القياس نتائج
 بند نتائج كانت وبالتايلN2=18على) و  ز، (احلالة حتصلت فقد الكلي الفهم ملستوى بالنسبة أما

 سلوك وأما D1= 10 التعيني تغيري سلوك بند ويف P=28بـ تقدر اخلطأ على املواظبة سلوك
  .D2 =9 على حتصلت فقد الذايت التصحيح
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  ):و ز، (الثانية  للحالة العام التقومي
 PEPR  للطفل ةالتطوري النواحي ميتقي باختبار اخلاصة )و ز،( احلالة لنتائج عرضنا خالل من

 الصوتية التربية بإعادة اخلاصة  التقنيات مراحل وتطبيق والبعدي القبلي 052 الشفهي الفهم واختبار
 مقارنة املعرفية و كيةالسلو للقدرات التطورية النواحي يف تأخر من تعاين )و ز،(احلالة أن إىل توصلنا
 القبلي الختبار النتائج أما.السنتني يقارب مبا التأخر هذا يقدر و السن نفس من السوي بالطفل
 اإلستراتيجية توظيف يف حادة صعوبات من تعاين احلالة هذه أن لنا فتبني  052 الشفهي للفهم

 استخدام يف إفراط تبدي أن البديهي ومن املعجمية اإلستراتيجية و النحوية والصرفية القصصية
 إعادة بتقنيات قيامنا وبعد الذايت، التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك اخلطأ على املواظبة سلوك
 إال األفقية الوضعية وتقبل االسترخاء تقنيات تطبيق يف حتسن) و ز،  (احلالة أظهرت الصوتية التربية
 األوىل املرحلة يف خاصة طويال وصربا اكبري جهدا منا تطلب حيث صعبا كان معها العمل أن

 التمارينات تداول بسهولة تقبلها وعدم لديها السلوكية االضطرابات حدة اىل راجع وهذا والثانية
 وهو التوحد باضطراب اخلاصة السلوكية أعراض اىل راجع وهذا أخر مترين اىل مترين من واالنتقال
 الكفالة هذه بعد.للصوت الفيزيائية اخلصائص إدراك يف حتسن أظهرت كما.القولبية مع التغيري رفض
 القبلي التطبيق بنتائج ومقارنة) البعدي التطبيق ( 052الشفهي الفهم اختبار تطبيق أعدنا الصوتية
 املعجمية اإلستراتيجية استخدام يف طفيفا حتسنا عرفت) و ز، (احلالة أن لنا اتضح االختبار، لنفس

 وبالتايل منعدمة كانت أن بعد القصصية لإلستراتيجية توظيفه وبداية يةالنحو الصرفية واإلستراتيجية
 الذايت التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك اخلطأ على املواظبة سلوك استخدام يف نقص أظهرت
 سلوكها يف التحكم يف حتسن الحظنا حيث الصوتية الكفالة من استفادت احلالة أن لنا يبني وهذا

 فعالية على يدل وهذا ،)البعدي( 052الشفهي الفهم إختبار بنود تطبيق أثناء أكثر هواإلنتبا والتركيز
   .   لديها العقلية العمليات وإثارة قدراا حتسن على احلالة مساعدة يف التقنية
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  ):ن س، (الثالثة احلالة
 بني األوسط وهي أفراد، مخسة من تتكون عائلة إىل احلالة تنتمي سنوات، 6) ن س، (العمر من يبلغ

  .ابنها إصابة قبل العربية اللغة يف أستاذة واألم حمامي األب متوسط، االقتصادي مستواهم اإلخوة
 يف لصدمة األم تعرضت الثامن الشهر ويف قيصرية فكانت الوالدة أما فيه، مرغوب فهو احلمل أما 

 بدأت ونصف سنتني لةاحلا بلوغ عند عادي، احلركي احلسي التطور أما محلها مرحلة أثناء العمل
 طرف من تشخيصها مت العزلة العائلة، أفراد رفض الظالم، يف اجللوس عليها األعراض بعض تظهر
 لألطفال العقلي الطب مصلحة يف ا التكفل مت اخلفيف، النوع من توحدالب ةمصاب أا على طبيب
 حمجوب فهو اجلرس أما متوسطني وارتفاع بشدة تتميز صوتية حبة من عاينت يوه ،سنوات 3 ملدة

voilée.  
   :االختبارات تطبيق نتائج عرض
 :PEP R  للطفل التطورية النواحي تقييم اختبار نتائج •

 )س،ن(الثالثة لحالةل  PEP Rاختبار نتائج وضحي جدول ) : 19 ( رقم جدول
 مطابق غري سلوك متوسط سلوك عادي سلوك السلوك تقييم سلم

 12/1 12/1 12/10 العاطفة و العالقة
 8/0 8/1 8/7باألشياء االهتمام و اللعب

 12/2 12/5 12/5 احلسية االستجابات
 11/0 11/5 11/6 اللغة

 النواحي تقييم سلم
 التطورية

احلقيقي العمر التطوري العمرمكتسب غرياالكتساب طور مكتسب

 أشهر 4و سنوات 3 16/2 16/1 16/13 التقليد
 وشهرين سنتني 13/2 13/2 13/9 احلسي اإلدراك
 أشهر 4و سنوات3 18/0 18/1 18/17 العامة احلركة
 أشهر 3و سنوات 4 26/1 26/3 26/22 املعرفية القدرات

 سنوات 6

  
 اختبار لبنود إجاباا خالل من) ن س،( احلالة عليها تحتصل اليت النتائج) 19 (رقم اجلدول يلخص 

 احلالة أن السلوك تقييم لسلم بالنسبة أنه نالحظ ليهوع ، PEPR الطفل عند التطورية النواحي تقييم
 بناء يف سوي سلوك تربز نتائج على باألشياء واالهتمام اللعب بندو والعاطفة العالقة بند يف حتصلت
 بالنسبة أما.  متوسط سلوك تربز  نتائج على واللغة احلسية االستجابات بند يف تحتصلو ،الغري مع العالقة
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 مقارنة .احلسية القدرات يف تأخر تبدي )ن س،(احلالة أن استنتجنا التطورية حيالنوا تقييم لسلم
 التقليد بند أما وشهرين، بـسنتني التطوري عمره يقدر حيث سنوات،6 أي السن نفس من بأقرانه
      املعرفية القدرات يف أما ،أشهر 4و سنوات 3 العامة احلركة ويف أشهر 4و سنوات3 بـ فيقدر

      أشهر 3و سنوات 4
  .التوحد الضطراب اقدرا يف الطفيف التأخر هذا نرجع
 :خلمسي 052 الشفهي الفهم إستراتيجيات اختبار نتائج •

   :مرحلتني عرب O52 اختبار بتطبيق  قمنا
  )القبلي: (األويل التطبيق: األوىل املرحلة) أ

 النتائج على فتحصلنا) ن س، (احلالة ىدل الشفهي الفهم ميتقي بغرض للمقياس أويل بتطبيق قمنا
  :التايل اجلدول يف امللخصة

  052الختبار القبلي التطبيق نتائج وضحي جدول) : 20 ( رقم اجلدول

 

O52 N1 املعجمية  اإلستراجتية L 
 الصرفية اإلستراجتية
 MS النحوية

C  القصصية اإلستراجتية

 3 10 11 24الفوري الفهم

N2 
 على املواظبة سلوك

 Pطأاخل
 D1التعيني تغيري سلوك

 التصحيح سلوك
 الكلي الفهم D2الذايت

29 11 5 3 

  
 على حتصلت قد أا ،052الشفهي الفهم الختبار) ن س،( الثالثة احلالة نتائج خالل من لنا يتضح
 اإلستراتيجية بند أما ،L =11 على املعجمية اإلستراتيجية بند ويف ،N1 =24على الفوري الفهم مستوى
       .C= 3 على حتصلت فقد القصصية اإلستراتيجية أما ،MS =10 على يةوالنحو الصرفية

 بند نتائج كانت وعليه ،N2=29 على)ن س،( احلالة حتصلت فلقد الكلي الفهم ملستوى بالنسبة أما
 ،D1  =5 بـ يقدر التعيني تغيري سلوك بند أما ،P= 11 بـ يقدر اخلطأ على املواظبة سلوك
  .D2= 3 بـ قدر فقد الذايت التصحيح وكسل لبند بالنسبة وأخريا
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  :الصوتية التربية إعادة تقنية تطبيق •
 التطورية النواحي تقييم اختبار تطبيق خالل من )ن س،( للحالة واملعرفية السلوكية القدرات تقييم بعد

 وتيةالص التربية إعادة التقنيات بتطبيق قمنا.O52 الشفهي الفهم الختبار القبلي والتطبيق PEPRللطفل
 الفهم حتسني مث ومن للصوت الفيزيائية اخلصائص إدراك على احلالة قدرات حتسني حماولة على مركزين
 كل مدة أسبوعيا، جلسات 4 مبعدل جلسة 60 من التقنية هذه برنامج يتكون.احلالة لدى الشفهي
   : كالتايل وهي مراحل 3 الربنامج يتضمن دقيقة 45 جلسة
  .اللعب و التآلف و التعارف:هي أساسية أمور ثالثة تناولنا ساتجل 8 تضم: األوىل املرحلة

 يف اعتمدنا النشاطات ممارسة أثناءو االسترخاء بتقنيات اخلاصة احلركية النفسية بالنشاطات قمنا_ 
  :التالية النتائج على حتصلنا ولقد التعزيز،و التكرارو النموذجية، أسلوب إتباع على النشاطات هذه

  )ن س، (للحالة الصوتية التربية إعادة لتقنيات األوىل ملرحلةا نتائج وضحي )21 (رقم جدول
 تطبيقها أثناء الطفل كوسل حول مالحظات النشاطات

 بتقنيات خاصة متارين-
  االسترخاء

 الوضعية مع التكيف متارين -
 األفقية

 الشرح إعادة و التعزيز استعمال رغم متوسطة استجابات -
  .والتكرار

 من التخوف عالمات من بعض ظهور متوسطة تاستجابا-
  االستلقاء وضعية

  .الوضعية من طفيف بتخوف ولكن بالتمرينات القيام_ 
 .األحيان بعض يف والتوقف انسحاب_ 

  
 وممارسة السابقة املرحلة أمور نفس وهي أساسية أمور ثالثة تناولنا .حصة 45 وتضم الثانية املرحلة

   :   التالية النتائج على فتحصلنا البطين والتنفس السترخاءوا احلركية ةالنفسي النشاطات
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  )ن س، (للحالة الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثانية ملرحلةا وضحي) 22 (رقم جدول
 تطبيقها أثناء الطفل كوسل حول مالحظات النشاطات

  باالسترخاء خاصة متارين_
  األفقية الوضعية مع التكيف متارين_
  
  
  
 الفصول مترين(باالسترخاء ةخاص متارين_

 )les quatre saisonsاألربعة

  التمرينات يف التحكم ويف األداء يف حتسن_
 يف التسرع نتيجة األحيان بعض يف الصحيحة باحلركات القيام عدم_

   .األداء
  .التركيز قلة_
  .لتوجيهات تلقائية بصفة االستجابة عدم_ 
  .التحفيز و للتدعيم دائما حيتاج_ 
   .أداءه كيفية حول سئلةاأل طرح_ 
  .طويال فيها يستمر حيث االستلقاء وضعية تقبل_ 
  .اجللوس وضعية يف بالتمارين القيام_

  .تلقائية بكل وارختاء بقبض  القيام_ 
 القيام أثناء االختناق أو الوجه االمحرار عالمات ظهور عدم_ 

  .التنفس بتمارين
 .تلقائية بصفة سترخاءاال بعملية خاصة التنهدات العملية يف حتكم_ 

  :الصويت التنفس بيداغوجية خاصة متارين
   البطة مترين_ 
  النبال مترين_
 القنفذ مترين_
  التنني مترين_

  األفعى مترين
  العمودية بتصحيح خاصة متارين
  اهلول أبو مترين

 تمرين قارورة ذات عروتين

  هوتقليد الفاحص توجيهات على اعتمادا بالتمرينات القيام_
  )- (+ متوسطة بصفة بتمرين امالقي_
  )-(+التمرين هلذا بالنسبة الشيء نفس_
   (+)جيدة بصفة بتمرين القيام_ 
  )-(+متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
  )-  (به القيام من يتمكن مل_ 
 )-(+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_

   :التصويت بيداغوجية خاصة متارين
  الذبابة رينمت_ 
 الصوت باستعمال البسيطة الصوتية مترين_ 

  الكالمي
 Ma,Mo,Mi,Mu,Me مترين_ 
   املرسل مترين_ 
   نداء مترين_ 
 النص قراءة_ 

  حمببة و تلقائية بصفة بالتمرينات القيام_ 
   (+)جيدة بصفة بالتمرين القيام_
   (+)جيدة بصفة بالتمرين القيام_ 
   (+)ةجيد بصفة بالتمرين القيام_ 
 النغمة وظهور واجلمل للكلمات نسيب احتفاظ مع بالتمرين القيام_
  .األحيان بعض يف  وتنخفض ترتفع شدةالو
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 املرحلة يف تناوهلا اليت النشاطات مجيع إعادة خالهلا من يتمو جلسات 7وتضم الثالثة املرحلة
 على تحصلناف تقنياتوال اإلجراءات نفس باستخدام) س،ن( احلالة تدريب كذلك تميو.السابقة
   :التالية النتائج

  )ن س، (للحالة الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثالثة ملرحلةا وضحي) 23 (رقم جدول
 العامة املالحظات النشاطات

  تلقائية وبصفة دعم بدون  بالتمرين القيام_ األولية املرحلة نشاطات
  لديه عزلةوال االنسحاب مدة قلة خالل من يظهر نفسه يف يتحكم_ 
  االستلقاء من التخوف عدم_ 
  .باالسترخاء خاصة بتمرينات القيام_ 

 منظمة و تلقائية بصفة السابقة اخلطوات مجيع إتباع مع باالسترخاء القيام_ الثانية املرحلة نشاطات
  .األفقية ةوضعي ويف
  .العمودية بتصحيح اصةاخل بالتمارين القيام_
  .التنفس يف حتكم ،ختناقإ أو امحرار بدون التنفس بتمرينات القيام_ 
  .اإليقاع و التنغيم احترام مع أخطاء بدون التصويت بتمرين القيام_
   .الثانية باملرحلة خاصة واجلمل بالكلمات حتفاظالا_ 
  :بالصوت الفيزيائية اخلصائص يف حتسن_ 

  ما نوع متوسط: االرتفاع
  متوسطة: الشدة
 .النغمات يف ثراء نالحظ: اجلرس

  

 :البعدي التطبيق: الثانية املرحلة) ب
    الشفهي الفهم مستوى على حدثت اليت التطورات معرفة هو البعدي للتطبيق  إجرائنا من اهلدف
  ).س،ن (للحالة الصوتية التربية إعادة تقنية  تطبيق بعد واللغوي
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  052 اختبار لـ البعدى التطبيق  نتائج وضحي) 24( رقم جدول
  

O52 N1 املعجمية  راجتيةاإلستL 
 الصرفية اإلستراجتية

    النحوية
 MS 

  القصصية اإلستراجتية
      C 

 5 11 14 30الفوري الفهم
N2 اخلطأ على املواظبة سلوك Pالتعيني تغيري سلوك D1الذايت التصحيح سلوك) D2(   

الكلي الفهم
42 8 4 2 

 

    )24 (رقم اجلدول يف املوضحة النتائج على حتصلنا ،052 الشفهي الفهم اختبار تطبيق إعادة بعد
 ةستراجتياإل يف أما N1 =30 الفوري الفهم مستوى على حتصلت) ن س، (احلالة أن يبني والذي
    القصصية ةستراجتياإل وأخريا ،MS= 1 النحوية الصرفية ةستراجتياإل ويف ،L =14 على املعجمية

C=5.نتائج مقارنة البنود هذه كل مستوى على سناحت عرفت قد احلالة أن تثبت النتائج هذه 
   .القبلي القياس

 نتائج كانت وبالتايل ،2N =42 على )ن  س، (احلالة تحتصل فقد الكلي الفهم مستوى خيص مافي
      على حتصلت التعيني تغيري سلوك بند يف أما ،P =2 بـ تقدر اخلطأ على املواظبة سلوك بند
D1= 4 لذايتا التصحيح سلوك بند يفو D2=2.حتسن عرفت) ن  س،( احلالة أن تبني النتائج هذه 
 قللت أيضا أا كما اخلطأ، يف الوقوع أي اخلطأ على املواظبة سلوك من قللت ألا وذلك األداء يف
 واالنتباه التركيز يف والتحسن إجاباا يف حتكمها يعين هذا الذايت والتصحيح التعيني تغيري سلوك من
  .   االختبار لبنود أداءها أثناء
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  ):ن س، (الثالثة للحالة العام التقومي
 ،PEP Rللطفل التطورية النواحي تقييم باختبار اخلاصة )ن س،(احلالة لنتائج عرضنا خالل من 

 الصوتية التربية بإعادة اخلاصة التقنيات مراحل وتطبيق والبعدي القبلي 052الشفهي الفهم واختبار
 مقارنة واملعرفية السلوكية للقدرات.التطورية النواحي يف تأخر من تعاين )ن ،س( احلالة أن اىل توصلنا
 مبا التطورية النواحي يف التأخر هذا ويقدر.سنوات 6 أي السن نفس من السوي الطفل بقدرات
 بعض من تعاين احلالة أن لنا فتبني 052الشفهي للفهم القبلي الختبار النتائج أما .السنتني يقارب

 أا الحظنا احلال وبطبيعة النحوية الصرفية ةستراجتيواإل القصصية ةستراجتياإل استخدام يف صعوبات
 قيامنا وبعد الذايت، التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك اخلطأ عن املواظبة سلوك ما نوعا توظف
 األفقية وضعيةال وتقبل االسترخاء تقنيات تطبيق يف حتسن احلالة أظهرت الصوتية التربية إعادة بتقنيات

 أبدت حيث اجللسات أثناء سهال احلالة مع التعامل كان.التنفس طريقة ويف العمودية يف التحكم مع
 األوىل املراحل يف أظهرت التمارينات، وتنوع تداول وتقبلت والتوجيهات التعليمات مع جتاوبا
 والتركيز الذايت التحكم من متكنت األخرية املرحلة يف أنه إال التركيز وعدم القلق من نوع والثانية
 أعدنا الصوتية الكفالة هذه وبعد.كالمها يف التنغيم ظهور وبداية تلقائية، بصفة التمارينات على
 االختبار، لنفس القبلي التطبيق بنتائج ومقارنة) البعدي التطبيق (052الشفهي الفهم اختبار تطبيق
 القصصية، اإلستراتيجية استخدام يف هلالنتبا ملفت حتسن أبدت )ن س،( احلالة أن لنا اتضح

 اخلطأ على املواظبة لسلوك استخدام من )ن س،(احلالة قللت كما والنحوية الصرفية واإلستراتيجية
 اخلصائص إدراك من متكنت قد احلالة أن يبني وهذا الذايت التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك
 الفهم مستوى على قدراا بتحسني هلا مسح ما وهذا الصوتية الكفالة خالل من للصوت الفيزيائية
 .الشفهي
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  ):ش ب، (الرابعة احلالة
 األوىل املرتبة حتتل أفراد أربع من مكونة عائلة إىل احلالة تنتمي سنوات، 7 العمر من )ش ب،(يبلغ
 فيه مرغوب احلمل كان.كذلك واألم حماسب فاألب متوسط، االقتصادي مستواهم اإلخوة، بني

 والدها وفاة لصدمة األم تعرضت السادس الشهر يف خاصة و احلمل مرحلة أثناء محل، أول هباعتبار
 احلالة بلغت عندما.عادي كان احلركي احلسي النمو مظاهر أما أواا، ويف عادية الوالدة وكانت
 مصلحة يف ا التكفل مت اخلفيف، الدرجة من التوحد باضطراب احلالة تشخيص مت ونصف سنتني
 صويت، تعب متوسطة، بشدة متتاز صوتية حبة من تعاين وهي. سنوات 3 ملدة لألطفال العقلي الطب
 مصحوب صويتال اإلجهاد عالمات نالحظ العادي، من يقترب جرس و حمدود ما نوعا ارتفاع
  .التصويت أثناء للجسم كلي وانقباض صدري بنفس
   :االختبارات تطبيق نتائج عرض
 :PEP R  للطفل التطورية حيالنوا تقييم اختبار نتائج •

 )ش ب،(الرابعة لحالةل  PEP Rاختبار لنتائج توضيحي جدول): 25 (رقم جدول

 مطابق غري سلوكمتوسط سلوكعادى سلوك السلوك تقييم سلم
 12/0 12/2 12/10 العاطفة و العالقة

 8/0 8/2 8/6 باألشياء االهتمام و اللعب
 12/0 12/6 12/6 احلسية االستجابات
 11/0 11/5 11/6 اللغة

 مكتسب التطورية النواحي تقييم سلم
 طور

 االكتساب
احلقيقي العمر التطوري العمر مكتسب غري

 أشهر9و سنوات3 16/1 16/1 16/14 التقليد
أشهر  4و سنوات 5 13/0 13/0 13/13 احلسي اإلدراك

أشهر 3و سنوات 5 18/0 18/0 18/18 العامة احلركة

 أشهر4و سنوات 6 26/0 26/0 26/26 املعرفية اتالقدر

 سنوات 7

  

 ختبارإ بنودل إجاباا خالل من) ش.ب( احلالة عليها تحتصل اليت النتائج) 25(  رقم اجلدول يلخص
 أن السلوك تقييم لسلّم بالنسبة أنه نالحظ وعليه ،PEP R لطفلل التطورية النواحي تقييم
 بناء يف  العادي من يقترب سلوك تربز نتائج على طفةوالعا العالقة بند يف تحتصل) ش.ب(احلالة
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 بالنسبة أما . األخرى البنود لباقي بالنسبة)العادي (السلوك نفس تبدي أا أيضا نرى كما العالقة،
 مقارنة احلسية القدرات يف تأخر تبدي )ش.ب( احلالة أن استنتجنا التطورية النواحي تقييم لسلم
 بند ويف أشهر  4و سنوات 5بـ التطوري عمره يقدر حيث نواتس 7 أي السن نفس من بأقرانه
 القدرات ويف ،أشهر 3و سنوات 5 على  العامة احلركة بند يف أما ،أشهر 9و سنوات 3 على التقليد
   .    التوحد لالضطراب اقدرا يف الطفيف التأخر هذا ونرجع ، أشهر 4و سنوات 6  على املعرفية
 : خلمسي052  الشفهي الفهم إستراتيجيات اختبار نتائج •

   :مرحلتني عرب O52 اختبار بتطبيق  قمنا
  )القبلي: (األويل التطبيق: األوىل املرحلة) أ
 النتائج على فتحصلنا) ش ب، (احلالة لدى الشفهي الفهم ميتقي بغرض للمقياس أويل بتطبيق قمنا

  :التايل اجلدول يف امللخص
  052 اختبار لـ القبلي التطبيق نتائج وضحي: )26 ( رقم اجلدول

 

O52 N1 
  املعجمية  اإلستراجتية
) L(  

  الصرفية اإلستراجتية
 النحوية و
)MS( 

القصصية اإلستراجتية
)C( 

 3 11 10 24 الفوري الفهم

N2 اخلطأ على املواظبة سلوكP
 تغيري سلوك
 D1التعيني

 التصحيح سلوك
 الكلي الفهم D2الذايت

38 5 4 4 

            
 على حتصلت قد أا ، 052الشفهي الفهم الختبار) ش.ب(الرابعة احلالة نتائج خالل من الن يتضح
       احلالة على املعجمية اإلستراتيجية بند يف حتصلت حيث.  N1= 24 على الفوري الفهم مستوى

L = 10، النحوية الصرفية اإلستراتيجية يف أما MS =11، القصصية اإلستراتيجيةو C =3.  
 نتائج كانت وعليه N2 =38 على) ش ب،( احلالة حتصلت فلقد الكلي الفهم ملستوى سبةبالن أما
 أخرياو D1  =  4التعيني تغيري سلوك بند أما ،P =5 بـ يقدر اخلطأ على املواظبة سلوك بند

  .D2 =4 بـ قدر فقد الذايت التصحيح سلوك لبند بالنسبة
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 :الصوتية التربية إعادة تقنية تطبيق •
 النواحي تقييم اختبار تطبيق خالل من )ش ب،( للحالة واملعرفية السلوكية القدرات تقييم بعد     

 إعادة التقنيات بتطبيق قمنا.O52 الشفهي الفهم الختبار القبلي والتطبيق PEPRللطفل التطورية
 للصوت الفيزيائية اخلصائص إدراك على احلالة قدرات حتسني حماولة على مركزين الصوتية التربية
 4 مبعدل جلسة 60 من التقنية هذه برنامج يتكون.احلالة لدى الشفهي الفهم حتسني مث ومن

   : كالتايل وهي مراحل 3 الربنامج يتضمن دقيقة 45 جلسة كل مدة أسبوعيا، جلسات
  .اللعب و التآلف و التعارف:هي أساسية أمور ثالثة تناولنا جلسات 8 تضم :األوىل املرحلة

 هذه يف اعتمدنا النشاطات ممارسة أثناءو االسترخاء بتقنيات اخلاصة احلركية نفسيةال بالنشاطات قمنا -
  :التالية النتائج على حتصلنا ولقد التعزيز،و التكرار النموذجية، أسلوب إتباع على النشاطات

  
  )ب،ش (للحالة  الصوتية التربية إعادة لتقنيات األوىل ملرحلةا وضحي جدول) 27 (رقم جدول

 تطبيقها أثناء الطفل كوسل حول مالحظات النشاطات
  باألسترخاء خاصة متارين-
األفقية الوضعية مع التكيف متارين -

  .والتكرار الشرح وإعادة التعزيز استعمال رغم متوسطة استجابات -
  .االستلقاء وضعية من ما انوع لتخوف نظرا متوسطة استجابات -

  .حياناأل بعض يف بتوقف ولكن بالتمرينات القيام_ 
 .بالتمرين القيام أثناء انسحاب عدم _ 

 وممارسة السابقة املرحلة األمور نفس وهي أساسية أمور ثالثة تناولنا .حصة 45 وتضم الثانية املرحلة
   :التالية النتائج على فتحصلنا البطين والتنفس واالسترخاء احلركية ةالنفسي النشاطات
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  )ش ب، ( الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثانية ملرحلةا وضحي) 28 (رقم جدول
 تطبيقها أثناء الطفل كوسل حول مالحظات النشاطات

  الشفوية احلركية متارين_
  األفقية الوضعية مع التكيف متارين_
  
  
  
 الفصول مترين(باالسترخاء خاصة متارين_

 )les quatre saisons األربعة

  التمرينات يف التحكم ويف األداء يف حتسن_
  الصحيحة باحلركات قيامال_ 
  .جيد التركيز_ 
  لتوجيهات تلقائية بصفة االستجابة_ 
   .للتدعيم حيتاج ال_ 

 وهي.طويال فيها يستمر حيث االستلقاء وضعية تقبل_ 
  .لديه احملببة وضعيةال

  .اجللوس وضعية يف بالتمارين القيام_
 الوجه محرارإ بدون باالسترخاء خاصة وارختاء بقبض القيام_ 
  .ختناقإ أو

 تلقائية بصفة اإلسترخاء العملية يف حتكم_ 
  :الصويت التنفس بيداغوجية خاصة متارين

   البطة مترين_ 
  النبال مترين_ 
 القنفذ مترين_
  التنني مترين_
  األفعى مترين_ 

   العمودية بتصحيح خاصة متارين
  اهلول أبو مترين_ 
 عروتني ذات قارورة مترين_ 

  وتقليد الفاحص توجيهات على ادااعتم بالتمرينات القيام_
   (+)جيدة بصفة بتمرين القيام_ 
   (+)جيدة بصفة بتمرين القيام_
  (+)التمرين هلذا بالنسبة الشيء نفس_

    (+)جيدة بصفة بتمرين القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة به القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
 )- (+متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 

  :التصويت بيداغوجية نمتاري
  الذبابة مترين_ 
 Ma ,Mo ,Mi ,Mu ,Me مترين_ 

   الكالمي الصوت باستعمال بسيطة متارين
    املرسل العد مترين_  

   النداء مترين_ 
   النص قراءة_ 

 

  حمببة و تلقائية بصفة بالتمرينات القيام_ 
  (+)جيدة بصفة بالتمرين القيام_
  (+)جيدة بصفة بالتمرين القيام_ 
  )- (+متوسطة بصفة بالتمرين القيام_ 
 واستعمال واجلمل بالكلمات حتفاظالا مع بالتمرين القيام_

  .املتوسطة الشدة مع النغمة
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 املرحلة يف هاالنتناو اليت النشاطات مجيع إعادة خالهلا من ميتو جلسات7 وتضم الثالثة املرحلة
 على تحصلناف تقنياتوال اإلجراءات فسن باستخدام) ش ب، (احلالة تدريب خالهلا ومت.السابقة
   :التالية النتائج

  )ش ب، (للحالة الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثالثة ملرحلةا وضحي) 29 (رقم جدول
 العامة املالحظات النشاطات

 األوىل املرحلة نشاطات

  تلقائية وبصفة دعم بدون  بالتمرين القيام_
   .نفسه يف يتحكم_ 
  .االستلقاء من التخوف عدم_ 
 .باالسترخاء خاصة بتمرينات القيام_ 

  والثانية الثانية املرحلة نشاطات

 و تلقائية بصفة السابقة اخلطوات مجيع إتباع مع باالسترخاء القيام_
  .األفقية ةضعي و ويف منظمة

  .العمودية بتصحيح اصةاخل بالتمارين القيام_
  .التنفس يف حتكم مع التنفس بتمرينات القيام_ 
 النغمة واحترام أخطاء  أي بدون التصويت بتمارين القيام_

  .املرسل النص بتمرين اخلاص واإليقاع
 ظهور مع الثانية باملرحلة خاصة واجلمل بالكلمات حتفاظاال_ 
  .ئهأدا يف  اخلاص تنغيمال من نوع
  :بالصوت الفيزيائية اخلصائص يف حتسن_ 

  ما نوع مرتفعة: االرتفاع
  متوسط: الشدة
 النغمات يف ثراء نالحظ: ساجلر

 البعدى التطبيق: الثانية املرحلة) ب
            الشفهي الفهم مستوى على حدثت اليت التطورات معرفة هو يالبعد لتطبيقل  إجرائنا من اهلدف
  .)ش ب، (للحالة الصوتية التربية إعادة تقنية  تطبيق بعد واللغوي
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  052  ختبارال البعدى التطبيق  نتائج وضحي) 30 ( جدول

O52 N1 املعجمية اإلستراجتيةL 
 الصرفية اإلستراجتية
 MSوالنحوية

 C   القصصية اإلستراجتية

 6 16 13 35 الفوري الفهم
N2 اخلطأ على املواظبة سلوك P التعيني تغيري سلوك D1 الذايت التصحيح سلوكD2 

 الكلي الفهم
48 4 2 2 

  
 )   30 (رقم اجلدول يف املوضحة النتائج على حتصلنا ،052 يالشفه الفهم اختبار تطبيق إعادة بعد

 ةستراجتياإل يف أما N1 =35 الفوري الفهم مستوى على حتصلت) ش ب،(احلالة أن يبني والذي
 القصصية ةستراجتياإل وأخريا ،MS= 16 النحوية الصرفية ةستراجتياإل ويف ،L =13 على املعجمية

C =6.مقارنة البنود هذه كل مستوى على حتسنا عرفت قد) ش ب،( احلالة أن تثبت النتائج هذه 
   .القبلي القياس بنتائج
 نتائج كانت وبالتايل ،2N =48 على) ش ب، (احلالة تحتصل فقد الكلي الفهم مستوى خيص مافي
       على حتصلت التعيني تغيري سلوك بند يف أما ،P=4بـ تقدر اخلطأ على املواظبة سلوك بند
D1=2 الذايت التصحيح سلوك دبن يفو D2=2.حتسن عرفت) ش ب،( احلالة أن تبني النتائج هذه 
 قللت أيضا أا كما اخلطأ، يف الوقوع أي اخلطأ على املواظبة سلوك من قللت ألا وذلك األداء يف
 هواالنتبا التركيز يف والتحسن إجاباا يف حتكمها يعين هذا الذايت والتصحيح التعيني تغيري سلوك من
  .   االختبار لبنود أدائها أثناء

  
  ):ش ب، (الرابعة للحالة العام التقومي
 ،PEP Rللطفل التطورية النواحي تقييم باختبار اخلاصة )ش ب،( احلالة لنتائج عرضنا خالل من

 الصوتية التربية بإعادة اخلاصة التقنيات مراحل وتطبيق والبعدي القبلي 052الشفهي الفهم واختبار
 مقارنة واملعرفية السلوكية للقدرات.التطورية النواحي يف تأخر من تعاين )ش ب،(احلالة أن ىلا توصلنا
 مبا التطورية النواحي يف التأخر هذا ويقدر.سنوات 7 أي السن نفس من السوي الطفل بقدرات
 للفهم القبلي لالختبار النتائج أما .شاذة سلوكية اضطرابات من يعاين وال السنتني يقارب
 القصصية ةستراجتياإل استخدام يف الصعوبات بعض من تعاين احلالة أن لنا فتبني 052فهيالش
 اخلطأ عن املواظبة سلوك ما نوعا توظف أا الحظنا احلال وبطبيعة النحوية الصرفية ةستراجتيواإل
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 أظهرت الصوتية التربية إعادة بتقنيات قيامنا وبعدما الذايت، التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك
 طريقة ويف العمودية يف التحكم مع األفقية الوضعية وتقبل االسترخاء تقنيات تطبيق يف حتسن احلالة
 والتوجيهات التعليمات مع جتاوبا أبدت حيث اجللسات أثناء سهال احلالة مع التعامل كان.التنفس
 تلقائية، بصفة تماريناتال على والتركيز الذايت التحكم من متكنت التمارينات، وتنوع تداول وتقبلت
 052الشفهي الفهم اختبار تطبيق أعدنا الصوتية الكفالة هذه وبعد .كالمها يف التنغيم ظهور وبداية

 أبدت )ش ب،( احلالة أن لنا اتضح االختبار، لنفس القبلي التطبيق بنتائج ومقارنة) البعدي التطبيق(
 قللت كما والنحوية الصرفية واإلستراتيجية ة،القصصي اإلستراتيجية استخدام يف لالنتباه ملفت حتسن
 الذايت التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك اخلطأ على املواظبة سلوك استخدام من )ش ب،(احلالة
 الصوتية الكفالة خالل من للصوت الفيزيائية اخلصائص إدراك من متكنت قد احلالة أن يبني وهذا
 .الشفهي الفهم توىمس على قدراا بتحسني هلا مسح ما وهذا

  
  
  
  



 171 

  ):م، إ(احلالة اخلامسة 
 تنتمي احلالة إىل عائلة مكونة من مخسة أفراد حتتل املرتبة الثانية،  سنوات،8) م، إ(يبلغ من العمر 

كان احلمل مرغوب .املستوى االقتصادي متوسط، األب ينشط يف األعمال احلرة واألم ماكثة بالبيت
عند ومل إىل مشاكل عائلية، أما الوالدة فكانت عادية ويف أواا فيه، كما تعرضت األم أثناء احل

 سنوات أخذته األم إىل خمتص أرطوفوين الذي وجهها إىل طبيب خمتص يف الطب العقلي 3بلوغه 
 يف مصلحة الطب العقلي االتوحد من الدرجة اخلفيف،  مت التكفل ب لألطفال ومت تشخيص احلالة 

عاين من حبة صوتية تتميز بشدة و ارتفاع متوسطني أما اجلرس فهو ت يوه. سنوات3لألطفال ملدة 
  .يقترب من العادي

 :PEP R  تقييم النواحي التطورية للطفل اختبارنتائج  •

  :عرض نتائج تطبيق االختبارات 
  )م،إ(لحالة اخلامسةل  PEP Rوضح نتائج اختبار ي ) : 31( جدول رقم 

  

 مطابق غري سلوك توسطم سلوكعادي سلوك السلوك تقييم سلم
 12/0 12/1 12/11 العاطفة و العالقة

 8/0 8/2 8/6 باألشياء االهتمام و اللعب
 12/0 12/3 12/9 احلسية االستجابات
 11/0 11/3 11/7 اللغة

  احلقيقي العمر التطوري العمر مكتسب غري االكتساب طور مكتسبالتطورية النواحي تقييم سلم
 أشهر 8و سنوات5 16/0 16/0 16/16 التقليد
أشهر 4و سنوات 5 13/0 13/0 13/13 احلسي اإلدراك
 وشهرين سنوات 6 18/0 18/0 18/18 العامة احلركة
 وشهرين سنوات5 26/0 26/0 26/26 املعرفية القدرات

  
8  

 سنوات

  

 اختبار ودبنل إجاباا خالل من )إ م،(احلالة عليها تحتصل اليت النتائج) 31 (  رقم اجلدول يلخص
 )إ م،(احلالة أن السلوك تقييم لسلم بالنسبة أنه نالحظ وعليه ،PEP R لطفلل التطورية النواحي تقييم
 نرى كما العالقة، بناء يف  العادي من يقترب سلوك تربز نتائج على والعاطفة العالقة بند يف تحتصل
 النواحي تقييم لسلم بالنسبة أما . رىاألخ البنود لباقي بالنسبة) العادي (السلوك نفس تبدي أا أيضا

 أي السن نفس من بأقرانه مقارنة احلسية القدرات يف تأخر تبدي )م، إ( احلالة أن استنتجنا التطورية
 سنوات 5 على التقليد بند ويف أشهر 4و سنوات5 بـ التطوري عمره يقدر حيث سنوات  8
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 سنوات 5 على املعرفية القدرات ويف ،هرأش 2و سنوات 6 على العامة احلركة بند يف أما ،أشهر8و
   .    التوحد الضطراب اقدرا يف الطفيف التأخر هذا ونرجع ين،وشهر
 :052   الشفهي الفهم إستراتيجيات اختبار نتائج •

   :مرحلتني عرب O52 اختبار بتطبيق  قمنا
  )القبلي: (األويل التطبيق: األوىل املرحلة) أ

 النتائج على فتحصلنا) م،إ (احلالة لدى الشفهي الفهم ميتقي رضبغ للمقياس أويل بتطبيق قمنا
  :التايل اجلدول يف امللخصة

 052 ختبارال  القبلي التطبيق نتائج وضحي) : 32 ( رقم اجلدول

O52 N1 املعجمية اإلستراجتية L 
  الصرفية اإلستراجتية

 والنحوية
MS 

 القصصية اإلستراجتية
C 

 4 15 13 32الفوري الفهم

N2 
 على املواظبة سلوك

 Pاخلطأ
 ريتغي سلوك
 D1التعيني

 التصحيح سلوك
 الكلي فهمال D2الذايت

34 5 3 2 
  

 على حتصلت قد أا ،052الشفهي الفهم الختبار) إ م،( اخلامسة احلالة نتائج خالل من لنا يتضح
 ،L = 13على املعجمية اإلستراتيجية بند يف حتصلت حيث. N1= 32 على الفوري الفهم مستوى

  .C =4 القصصية اإلستراتيجيةو ،MS =15 النحوية الصرفية اإلستراتيجية يف أما
 بند نتائج كانت وعليه N2 =34 على) إ م،( احلالة حتصلت فلقد الكلي الفهم ملستوى بالنسبة أما

 بالنسبة أخرياو D1  =  3التعيني تغيري سلوك بند أما ،P =5 بـ يقدر اخلطأ على املواظبة سلوك
  .D2 =2 بــ قدر فقد الذايت التصحيح سلوك بندل

  :الصوتية التربية إعادة تقنية تطبيق •
 بتطبيق قمنا) إ م، (للحالة واملعرفية السلوكية قدراتال لنا تربز اليت الكمية النتائج على حتصلنا بعد
  . اللغوي الفهم حتسني حملاولة التقنية

  .ساعة نصف منهما كل مدة أسبوعيا جلسات 4 مبعدل جلسة 60 من التقنية هذه برنامج يتألف_ 
  :مراحل 3 الربنامج يتضمن
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 وممارسة واللعب والتآلف التعارف:هي أساسية أمور ثالثة تناولنا جلسات 8 تضم األوىل املرحلة
  .والتعزيز التكرار النموذجية، واستخدمنا اجلسم على للتعرف احلركية ةالنفسي النشاطات
  :يةالتال النتائج على فتحصلنا

  

  )م،إ (للحالة األوىل ملرحلةا وضحي) 33 (رقم جدول
 تطبيقها أثناء الطفل سلوك حول مالحظات النشاطات

 بتقنيات خاصة متارين-
  االسترخاء

 الوضعية مع التكيف متارين -
 األفقية

 الشرح وإعادة التعزيز استعمال رغم متوسطة استجابات -
  .والتكرار

  .االستلقاء وضعية من للتخوف نظرا متوسطة استجابات -
  .بتخوف ولكن بالتمرينات القيام_ 
 .األحيان بعض يف وتوقف انسحاب_ 

 وممارسة السابقة املرحلة األمور نفس وهي أساسية أمور ثالثة تناولنا.حصة 45 وتضم الثانية املرحلة
   :التالية النتائج على فتحصلنا البطين والتنفس واالسترخاء احلركية ةالنفسي النشاطات

  
  )إ م، (للحالة  الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثانية ملرحلةا وضحي جدول) 34 (رقم جدول

 تطبيقها أثناء الطفل سلوك حول مالحظات النشاطات
  باالسترخاء خاصة متارين_
  األفقية الوضعية مع التكيف متارين_
  
  
  
 الفصول مترين(باالسترخاء خاصة متارين_

 )(les quatre saisons األربعة

  التمرينات يف التحكم ويف األداء يف حتسن_
  .الصحيحة باحلركات القيام_ 
  .التركيز  حتسن_

  .لتوجيهات تلقائية بصفة االستجابة_  
  .التحفيز و للتدعيم دائما حيتاج ال_
   .فيها يستمر ال ولكن االستلقاء وضعية تقبل_ 
 .االسترخاء بتمارين القيام_
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  :الصويت التنفس يداغوجيةب خاصة متارين

  
  البطة مترين_ 
  النبال مترين_ 
 القنفذ مترين_
  التنني مترين_

  األفعى مترين
  العمودية بتصحيح خاصة متارين

  اهلول أبو مترين_ 
 عروتني ذات قارورة مترين_ 

 الفاحص توجيهات على اعتمادا بالتمرينات القيام_
  .هوتقليد

  
   (+)جيدة بصفة بتمرين القيام_
  (+)التمرين هلذا بالنسبة الشيء نفس_
  (+)جيدة بصفة بتمرين القيام_ 
  )-  (+متوسطة بصفة  به القيام_  
 ) - (+متوسطة بصفة به القيام_ 
 
 

  )- (+متوسطة بصفة بتمرين القيام_ 
  (+)جيدة بصفة بتمرين القيام_ 

  :التصويت بيداغوجية متارين
  :الغنائي الصوت باستعمال بسيطة متارين

  الذبابة ينمتر_ 
 Ma ,Mo ,Mi, Mu, Me مترين_ 

  :الكالمي الصوت باستعمال بسيطة متارين
   املرسل العد مترين_ 
   نداء مترين_ 
   :النص قراءة_ 
   النغمة أحادى نص_ 
 املرسل نص_ 

  حمببة و تلقائية بصفة بالتمرينات القيام_ 
  
  )- (+جيدة بصفة بالتمرين القيام_
  )-  (+ةجيد بصفة بالتمرين القيام_ 
  )- (+جيدة بصفة بالتمرين القيام_ 
 و واجلمل بالكلمات احتفاظ مع بالتمرين القيام_

  منخفضة والشدة بالنغمة
  

 مع املرسل النص :بالتمرين اصاخل اإليقاع احترام_ 
 .املناسبة النربة

 املرحلة يف هاانتناول اليت النشاطات مجيع إعادة خالهلا من ميتو ةالسبع اجللسات تضم الثالثة املرحلة
 النتائج على تحصلناف تقنياتوال اإلجراءات نفس باستخدام) م،إ ( احلالة تدريب خالهلا من ومت،السابقة
  : التالية
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  )إ م، (للحالة الصوتية التربية إعادة لتقنيات الثالثة ملرحلةا وضحي) 35 (رقم جدول
  

 العامة املالحظات النشاطات
  .تلقائية وبصفة دعم بدون  بالتمرين مالقيا_ األويل املرحلة نشاطات

   .نفسه يف يتحكم_ 
  .االستلقاء من التخوف عدم_ 
   .االسترخاء بتمرينات القيام_ 

  .العمودية بتصحيح اخلاصة بالتمارين القيام_ والثالثة الثانية املرحلة نشاطات
   .صعوبات أي بدون الصويت التنفس بتمرينات القيام_ 
  .األداء يف واإليقاع النغمة ظهور و أخطاء أي بدون يتالتصو بتمرين القيام_
 .أداء يف تنغيم ظهور مع الثانية باملرحلة اصةاخل واجلمل بالكلمات االحتفاظ_ 
  :لصوت الفيزيائية اخلصائص يف حتسن_ 

  .ما نوع مرتفعة: االرتفاع
  .متوسط: الشدة
 .النغمات يف ثراء نالحظ: اجلرس

  

 :البعدي يقالتطب: الثانية املرحلة) ب
        الشفهي الفهم مستوى على حدثت اليت التطورات معرفة هو البعدي للتطبيق  إجرائنا من اهلدف إن

  )إ م، (للحالة الصوتية التربية إعادة تقنية  تطبيق بعد واللغوي
  052 ختبارال  البعدى التطبيق  نتائج وضحي) 36 (جدول

  

O52 N1 املعجمية  ةاإلستراجتيL 
 النحوية الصرفية ةياإلستراجت

MS 
 C    القصصية ةاإلستراجتي

 6 19 15 40الفوري الفهم
N2 اخلطأ على املواظبة سلوك Pالتعيني تغيري سلوك D1 الذايت التصحيح سلوك D2 

 الكلي الفهم
47 3 2 1 

 لىع حتصلت قد أا ،052الشفهي الفهم الختبار) إ م،( اخلامسة احلالة نتائج خالل من لنا يتضح
 ،L = 15على املعجمية اإلستراتيجية بند يف حتصلت حيث. N1= 40 على الفوري الفهم مستوى

  .C = 6 القصصية اإلستراتيجيةو ،MS =19 النحوية الصرفية اإلستراتيجية يف أما
 بند نتائج كانت وعليه N2 =47 على) إ م،( احلالة حتصلت فلقد الكلي الفهم ملستوى بالنسبة أما

 لبند بالنسبة أخرياو D1  =2التعيني تغيري سلوك بند أما ،P =3 بـ يقدر اخلطأ على بةاملواظ سلوك
  .D2 =1بـ قدر فقد الذايت التصحيح سلوك
  ):إ م، (اخلامسة للحالة العام التقومي
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 واختبار ،PEP Rللطفل التطورية النواحي تقييم باختبار اخلاصة )إ م،(احلالة لنتائج عرضنا خالل من
 اىل توصلنا الصوتية التربية بإعادة اخلاصة التقنيات مراحل وتطبيق والبعدي القبلي 052هيالشف الفهم
 بقدرات مقارنة واملعرفية السلوكية للقدرات التطورية النواحي يف تأخر من تعاين) إ م،( احلالة أن

 بيقار مبا التطورية النواحي يف التأخر هذا ويقدر.سنوات 8 أي السن نفس من السوي الطفل
 فتبني 052الشفهي للفهم القبلي لالختبار النتائج أما .شاذة سلوكية اضطرابات من يعاين وال السنتني

 النحوية الصرفية ةستراجتيواإل القصصية ةستراجتياإل استخدام يف الصعوبات بعض من تعاين احلالة أن لنا
 وسلوك التعيني تغيري وكوسل اخلطأ عن املواظبة سلوك ما نوعا توظف أا الحظنا احلال وبطبيعة
 تقنيات تطبيق يف حتسن احلالة أظهرت الصوتية التربية إعادة بتقنيات قيامنا وبعد الذايت، التصحيح
 احلالة مع التعامل كان.التنفس طريقة ويف العمودية يف التحكم مع األفقية الوضعية وتقبل االسترخاء

 وتنوع تداول وتقبلت والتوجيهات التعليمات مع جتاوبا أبدت حيث اجللسات أثناء سهال
 التنغيم ظهور وبداية تلقائية، بصفة التمارينات على والتركيز الذايت التحكم من متكنت التمارينات،

) البعدي التطبيق (052الشفهي الفهم اختبار تطبيق أعدنا الصوتية الكفالة هذه وبعد .كالمها يف
 يف لالنتباه ملفت حتسن أبدت )إ م،(احلالة أن لنا اتضح االختبار، لنفس القبلي التطبيق بنتائج ومقارنة
 استخدام من)إ م،(احلالة قللت كما والنحوية الصرفية واإلستراتيجية القصصية، اإلستراتيجية استخدام
 قد احلالة أن يبني وهذا الذايت التصحيح وسلوك التعيني تغيري وسلوك اخلطأ على املواظبة سلوك
 بتحسني هلا مسح ما وهذا الصوتية الكفالة خالل من للصوت الفيزيائية اخلصائص إدراك من متكنت
 .الشفهي الفهم مستوى على قدراا
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  :للحاالت العام التقومي 
 52O ختبارال اخلامسة حلاالتا نتائج يوضح) 37 (رقم اجلدول 

  
 

L MSCD2P DA1DA2N1N2A-C C-D 

 53 232817.26 7 186 56 108 قبلي
 )ش،م(

 بعدي
1313 743172 5 333510 5 

 22 1220 2 12 0102913 1 1 قبلي
 )ز،و(

11.14 1826.08 6 9 1122810 1 4 بعدي

 44 242917.85 3 115 35 1110 قبلي
ن س،

 9.1 304254.54 2 4 8 52 1411 بعدي

17.85 243850 4 4 3145 1011 قبلي
ب،ش

 5.6 354875.47 2 2 6134 1316 بعدي

 65 323410 2 409053 1315 قبلي
 إ م،

16.67 404758.33 1 9 3 67 1519 بعدي
    

 النتائج خالل من الدراسة موعة O52 الفهم إستراتيجيات اختبار نتائج دولاجل هذا يلخص
 ثالثة يضم والذي الفوري الفهم من اابتداء مبناقشتها  نقوم السابق اجلدول يف عليها حتصلنا اليت

 وأخري النحوية الصرفية واإلستراتيجية املعجمية اإلستراتيجية يف تتمثل واليت حتتية استراتيجيات
 باقي من أحسن ولكنها قليلة نتائج وهي املعجمية إلستراتيجية لقيم بالنسبة .القصصية اإلستراتيجية

 أعلى على  فيها تحتصل)  إ ، م (اخلامسة فاحلالة ،العينة أفراد لكل بالنسبة .األخرى اإلستراتيجيات
 تاتحصلف ) م ، ش (واألوىل) ،ن س (الثالثة احلالة أما أيضا، هي)ش ب، (الرابعة احلالة لتليها قيمة
 عدم تبني نتائجال وهذه .قيمة أدىن على تحتصل فقد) و ز، ( الثانية احلالة أما .ةمتوسط نتائج على
 بني يزيالتم على احملدودة قدرام إىل باإلضافة.وتوظيفها اجلمل صياغة عينةال أفراد معظم فهم

 الصرفية لإلستراتيجية بالنسبة . السمع ميكانيزمات وإدراك فهم ونمكنتي ال وبالتايل ، الفونيمات
 استخدام وعدم واملورفيمية الداللية السياقات فهم على مرقد عدم تبني وهي ضعيفة هاقيم النحوية

 تقطيع وعلى والكلمات املعاين بني العالقات بناء على قدرم عدم  تبني ،كما التركيبية ادياتاهل
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  هذا و. احلاالت معظم لدى ضعيفة جد قيمال كانت القصصية إلستراتيجيةا وأما. الكالمية السلسلة
 بني ممتيزه عدم إىل إضافة واألحداث واألفعال الشخصيات بني العالقات بناء يف ضعفهم بنيي

 املواظبة بسلوك ةواملتعلق يالكل الفهم خيص فيما أما والكالم النغمة مستوى على املقطعة العناصر
 الكالم سياق على التركيز على القدرة عدم على تدل سلوكات وهي نييالتع رييوتغ اخلطأ على
 القيم نأ نال تبني اجلدول يف  املوضحة السابقة النتائج حسب الصحيحة اإلجابة من التأكد وعدم
 واحلالة) ز،و (الثانية احلالة لدى األعلى قيمةال جند العينة، أفراد مجيع لدى متفاوتة بنسبو عالية جد

 واخلامسة) ،ش ب (الرابعة احلالة لدى وقليلة ،)ن س، (الثالثة احلالة  لدى ةاملتوسطو ،)م ش،(األوىل
 فهم على قدرم عدم وعلى املعريف سياقال يف التركيز على العينة أفراد عجز القيم هذه تبني). إ م،(

 هيف نيالتعي ريتغي سلوك أما الكالمية السلسلة يف يزيوالتم التقطيع ويف واملورفيمية الداللية السياقات
    الذايت التصحيح بسلوك املتعلقة الثاين التقييم بالسلوكيني، املتعلقة السابقة القيم حوهلا جتتمع قيمة
 الوعي  عدم األطفال على يظهر حيث العينة، أفراد لدى الذاتية املراقبة قلة على لتد ةقليل قيمة وهي

 التطبيق يف هذا .مثال كالتشتت لعوامل راجعة. املتقنة غري ندفاعيةاإل اإلجابات وكثرة  ،باملناقصات
 واليت ةالصوتي التربية إلعادةو احلاالت استفادة بعد أما التقنية تطبيق قبل أي O52 الختبار األول

 تلك تطبيق خالل من نقائصهم وتدارك قدرام توظيف من العينة أفراد خالهلا من ساعدت
 مستوى على حتسن لدينا.السابق اجلدول نتائج وحسب ،الصوتية التربية بإعادة اخلاصة التمرينات

 املعجمية اتيجيةاإلستر استخدام يف قدرام يف حتسن بالتايل و الفوري الفهم يف العينة أفراد قيم مجيع
 مما أفضل القيم ولكن قليل التحسن فكان القصصية اإلستراتيجية بالنسبة أما النحوية، والصرفية
 القيم يف اخنفاض عرفت العينة أفراد أن النتائج خالل من فتبني الكلي للفهم بالنسبة أما. عليه كانت
 مما مرتفعة فالقيم الذايت التصحيح لوكس عن وأما التعيني وتغيري اخلطأ على املواظبة بسلوك املتعلقة
  . احلاالت لدى الذاتية املراقبة حتسن على يدل
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 :ستنتاج العـــامإلا
الكشف عن الفروق بني األداء القبلي و البعدي لـدى األطفـال            لقد أسفرت الدراسة احلالية     

نتائج اختبـار   التوحديني  ذوي الصعوبات يف الفهم الشفهي ، وذلك من خالل إجراء مقارنة بني               
للبحث عن  استراتيجيات الفهم الفوري و الكلـي، حيـث متّ    O52 إستراتيجية الفهم الشفهي  

، التأكد من وجود فروق بني نتائج التطبيق القبلي والبعدي على  مستوى  الفهم الفوري والكلّـي                  

  . وذلك لصاحل نتائج التطبيق البعدي
  

عليها من  التطبيق القبلي الختبار الفهم الشفهي         املتحصل  ) 37(من خالل نتائج اجلدول رقم      
O52               على عينة البحث، إتضح أنّ األطفال التوحديني لديهم صعوبات يف الفهم الفوري مل يتمكنوا

 فهم على قدرام عدم تبني وهي بعمرهم مقارنة ضعيفة قيمة وهي النحوية الصرفية ستراتيجيةمن اإل 
 بنـاء  على قدرام عدم  تبني ،كما التركيبية اهلاديات استخدام دموع واملورفيمية الداللية السياقات
 فهـي  القصصية ستراتيجيةاإل وأما. الكالمية السلسلة تقطيع علىو ،والكلمات املعاين بني العالقات
 سـتخدام ا على قدرم عدم النتائج هذه أظهرت كما .املفروض بالعمر مقارنة ضعيفة قيم كذلك

 هممتيز عدم إىل ضافةباإل .واألفعال خصياتالش بني العالقات بناء يف ضعفهمو السابقة اإلستراتيجية
   .والكالم النغمة مستوى على ةياملقطع العناصر بني

  
حتسن على  وجد  ي : " إنطالقاً مما سبق أظهرت نتائج الفرضية اجلزئية األوىل اليت تنص على أنه           

 بعد تطبيق    والقصصية النحوية الصرفية و ملعجميةا ستراتيجيةمستوى الفهم الفوري و املتمثلة يف اإل      
إذ بينت نتائج الدراسة أنّ األطفال التوحديني وجهوا        " إعادة التربية الصوتية عند األطفال التوحديني     

صعوبات يف توظيف االستراتيجيات املعجمية و الصرفية النحوية وخاصة القصصية ، فنجد نتائجهم             
ية و قليل يف الصرفية النحوية و ضعيفة يف القصصية فهم يكثرون مـن              قليلة يف اإلستراتيجية املعجم   

تغري التعني، مما جيعلهم يستغرقون  زمناً أطول، على عكس جند نتائج املتحصل عليهـا يف تطبيـق                  
على عينة البحث أي  بعد تطبيق التقنية إعادة التربية الصوتية            O52البعدي  إلختبار الفهم الشفهي        

 كماو وتلصل الفيزيائية اخلصائص إدراك يف و طفال التوحديني عرف حتسن يف األداء     إتضح أنّ األ  
 جعلهم مما  العينة أفراد لدى اللفظية لسلسلة املعاين فهم يفو اللسانية البنية بناء يف أساسية  فهي نعلم
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بطريقـة  وهذا يدل على أم  إكتسبوا هذه املهارة          السابقة  اإلستراتيجيات توظيف  من متمكنني
  .سليمة تسمح هلم بتأدية هذه الكفاءة بشكل صحيح

 أوضحت حيث 1990 سنة BIKLEN  بيكالن  الباحث ةحيث تتفق هذه النتائج مع دراس     
 كبري بشكل يرتبط الذي و األلفاظ، داللة معاجلة يف واضح خلل من يعانون التوحديني األطفال أن

 واألحجام األلوان و الوقت مفاهيم إدراك يف وبةصع جيدون فهم. وفهمه الكالم استيعاب يف باخللل
 .     لديهم مشوشة تعترب املفاهيم هذه فكل ؟ أين و ؟ ومىت مباذا؟ تبدأ اليت األسئلة و ، واملشاعر

حول فهم اللغـة عنـد األطفـال    1999سنة Cohen كوان ويف هذا الصدد يضيف الباحث 
األسوياء لقد كان أفـراد      من أبطأ عند التوحديني  املصابني بالتوحد، أن فهم اجلملة عموما ، يكون         

اموعتني متساويتني ومتشاتني يف طريقة تنظيمهم للكلمـات واسـتعماهلا يف اجلمـل، ولكـن         
التوحديني كانوا أقل استعماال للداللة والبالغة وتفسريهم للجمل استنادا إىل إمكانية حـدوثها يف              

 املصابني بالتوحد يعانون من صعوبة يف تطبيق معرفتهم بالعامل    وقد استنتج أن األطفال   . العامل الواقعي 
  .الواقعي ملهمة فهم اجلمل، أي أن هناك فجوة بني فهمهم للجمل وإمكانية تطبيقها يف العامل الواقعي

 سنة L PERRET M , KLINK  و ليدي كلينكبرييتماري كريستني كما  بينت الباحثتني 
مصابني بالتوحد لديهم قصور يف االنتباه وصـعوبات يف الفهـم   ثالثة أطفال   يف دراستهم ل   2005
عالجية ليتمكنوا من إدراك اخلصائص النغميـة للـصوت         ال مت إخضاعهم للحصص      الذين   الشفهي

نتباه إلا وجدت الباحثتني حتسن اجيايب يف       . سنة من التكفل   ، وذلك ملدة    ودورها يف التفاعل اللفظي   
 ,PERRET( كبري يف الفهم الشفهي عند مجيع أفـراد الدراسـة  ويف القدرات االستقبالية وحتسن 

KLINK,2007 :42-43.( 
حتسن على مستوى الفهـم     وجد  ي" : وهذا ما يثبت صحة الفرضية اجلزئية األوىل اليت مفادها        

التقنيات بعد تطبيق   الفوري و املتمثلة يف اإلستراتيجية املعجمية ، الصرفية النحوية ، و القصصية             
  . "التوحديني إعادة التربية الصوتية عند األطفالاخلاصة بالعالجية 

  
من  التطبيق القبلـي الختبـار الفهـم          املتحصل عليها   )37(كما أظهرت نتائج اجلدول رقم      

  كما. على عينة البحث إتضح أنّ األطفال التوحديني لديهم صعوبات يف الفهم الكلي            O52الشفهي    
 فهم يدل على أم  مل يتمكنوا من        ما املعريف سياقال يف التركيز ىعل العينة أفراد عجز  النتائج تبني

 الـوعي   عـدم  و الكالمية السلسلة يف زيوالتمي التقطيع  من كذلكو واملورفيمية الداللية السياقات
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 على عكس جند نتائج املتحصل عليها يف التطبيق         املتقنة غري االندفاعية اإلجابات وكثرة باملناقصات
  .على عينة البحث أي  بعد تطبيق التقنية إعادة التربية الصوتية O52تبار الفهم الشفهي البعدي  الخ

 تظهـر   اإلجابات يف والتحكم الضبط ويف إتضح أنّ األطفال التوحديني عرف حتسن يف األداء       
 مكننيمت جعلهم مما O52  الشفهي الفهم الختبار البعدي التطبيق يف عليها املتحصل النتائج خالل من
وهذا يدل على أم  اكتسبوا هذه املهارة بطريقـة سـليمة             السابقة  االستراتيجيات توظيف  من

هناك فروق  " : يف الفرضية اجلزئية الثانية اليت مفادها     .تسمح هلم بتأدية هذه الكفاءة بشكل صحيح        
، وتتفـق هـذه     "ية  القياس القبلي والبعدي للفهم الكلي بعد تطبيق إعادة التربية الصوت           نتائج   بني

 سـنة  L PERRET M  KLINK  و ليـدي كلينـك  برييتماري كريستني النتائج مع دراسات 
، فحاولتا الكشف عن مشاكل الفهم الشفهي  اليت تواجه األطفـال املـصابني بالتوحـد ،                 2005

للتخفيف من حدا، والتقليص من حجمها، وذلك من خالل التشخيص الدقيق واملعمق لصعوبات             
 ، فرصدوا جمموعة اضطرابات اليت يعاين منها هؤالء األطفال التوحديني، وامللخصة يف النقاط              الفهم
  :التالية
  .الكالم سياق يفصعوبة يف التركيز  •
 .الصحيحة اإلجابة من التأكد وعدم •
 .الذاتية املراقبة قلة •
 .التشتتك لعوامل نظرا املتقنة غري االندفاعية اإلجابات وكثرة باملناقصات الوعي  عدم •
 ) PERRET, KLINK,2007 :44-45.( 

 أقل قدرة  التوحديني  أن األطفال1992 سنة tager flusberg ويف هذا الصدد يضيف الباحث
 فهم  و من . على حتديد األحداث املمكنة اخلاصة بالعالقات بني الناس مقارنة مع األطفال األسوياء           

 من صفات هؤالء األطفال صـعوبة       وبينت أنه   اللغة من خالل عالقتها باألداء احلسي احلركي،      
وبالرغم من اخنفاض الدور الذي     . تسمية أشياء أوفهم موضوع معناها    :باهلا مثل   تلقيهم للغة واستق  

 إال أن هذه املهارات مرتبطة بدرجة عالية باستقبال اللغة          به مهارات اللعب يف اكتساب اللغة،       تلع
 .وإدراكها

 يفـوق املعرفـة     ،جتماعية تلعب دورا هامـا يف فهـم اللغـة         ة اال ن العمليات املعرفي  فإ ومن مث  
  .باملوضوعات أو األشياء اليت ميكن تعلمها عن طريق عالقات اجتماعية بسيطة جدا
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 سـنة  L PERRET M  KLINK  وليدي كلينـك برييتماري كريستني كما بينت دراسات 
يز يف سياق الكالم وحتكـم يف        على قدرة األطفال التوحديني من حتسيني اإلنتباه و الترك         2005

ــصوتية  ــة ال ــادة التربي ــد إخــضاعه إلع ــذا بع ــصوت وه ــة لل  اخلــصائص الفيزيائي
(PERRET,KLINK,2007 :45-48)   

وعليه جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه األحباث تطابقت مع نتائج دراستنا احلالية، كما تثبت صـحة                
سن على مستوى الفهم الكلـي و املتمثـل يف          يوجد حت " : الفرضية اجلزئية الثانية اليت تنص على أنه      

سلوك املواظبة على اخلطأ و سلوك تغيري التعيني و سلوك التصحيح الذايت بعد تطبيق إعادة التربيـة                 
  ."الصوتية عند األطفال التوحديني 

وبناًءا على ما قدم، ومن خالل معظم الدراسات اليت تطرقنا إليها، نكون قد حققنا الفرضيات               
ة  لبحثنا، ومن خالل النتائج املتحصل عليها من الدراسة احلاليةاليت بينت أن  التقنية العالجية                اجلزئي

الدراسـات  فعالة يف حتسني الفهم الشفهي لدى األطفال التوحديني ،  وهذا ما أكدته نتائج بعض                
   .2005 سنة L PERRET M  KLINK مثل دراسة ماري كريستني برييت وليدي كلينك

  :  حتققت الفرضية العامة للدراسة، واليت تنص على أنهوعلى هذا
يوجد حتسن  على مستوى الفهم الفـوري و املتمثلـة يف اإلسـتراتيجيات املعجميـة                          " 

والصرفية النحوية والقصصية ومستوى الفهم الكلي و املتمثلة يف سلوك املواظبة عـن اخلطـأ            
وك التصحيح الذايت بعد تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإعادة التربية          وسلوك تغيري التعيني وسل   

  ".الصوتية عند األطفال التوحديني 
  

التقنية العالجية اخلاصة بإعادة التربية الصوتية هلا دور فعال يف حتسني " : عليه ميكن القول أنّ و
   ".الفهم الشفهي لدى األطفال التوحديني
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  : خـــاتـمـةـال

 إلعـادة   إخضاعهالفهم الشفهي لدى الطفل املصاب بالتوحد بعد        صممت الدراسة احلالية لدراسة     
 التقنية تأثري اجيايب على حتسني قدرة فهم الكالم لـدى األطفـال             ذه  هلو مثة التأكد أنّ     التربية الصوتية   

  .التوحديني
، متّ  توحد من الدرجة اخلفيفـة و املتوسـطة       أطفال مصابني بال   مخسةوقد تكونت عينة البحث من      

 يف اجلزائـر     الطب العقلي لألطفال دريد حـسني بالقبـة،        ىستشفمب وفقاً للطريقة القصدية،     اختيارهم
العاصمة، ولضمان التقيد مبنهجية علمية لدراسة املوضوع، أجريت دراسة إستطالعية ـدف إجـراء              

ة اإلنطالق يف الدراسة الفعلية، وأيضاً من أجل التأكـد          ليإسقاط ميداين خلطوات البحث، للتأكد من قاب      
من صدق وثبات أدوات البحث، وهذه األخرية ستسمح لنا باحلصول على معطيات موضوعية ونتـائج               

  .ذات مصداقية
لــشوبالر   ) CARS(  تقييم التوحد الطفـويل    اختباردراسة إعتمدنا على    هذه  وبالتايل إلجراء   

SHOPLER   تقيـيم القـدرات     درجة إضطراب التوحد لدى احلاالت و اختبار      ، لتحديد   1989 سنة 
لـتحديد  النواحي التطورية للطفل وتـشمل        1990 لنفس الباحث سنة     (PEP-R)النفسية و التعليمية    

 واختبـار . التقليد، اإلدراك احلسي أو االستقبال و قدرات احلركة العامة والقدرات اللغويـة واملعرفيـة             
و هو يقيم الفهم يف الوضعية الشفهية   1987  سنةلعبد احلميد مخسي(O52) هي ستراجتيات الفهم الشفا

واملطبق على البيئة اجلزائرية من طرف الباحثـة دحـال سـهام و              ،و يكشف عن استراتيجيات الفهم    
كما طبقنا أيضا التقنيـة     .لقد استعملناه كاختبار قبلي و بعدي على عينة البحث        و. الدكتور مريود حممد  

   . 1989 سنة LEHUCHE للباحث فرنسوا ألوش ية اخلاصة بإعادة التربية الصوتيةالعالج
 ،صياغة املالحظات اإلكلينيكية الدقيقة لسلوك احلاالت      الذي يهدف إىل     عياديوقد تبنينا املنهج ال   

صول  احل يساهم يف مة واألنسب لطبيعة حبثنا، حيث      ألكونه األكثر م  وبالتايل اتبعنا منهج  دراسة احلالة         
بعـد تطبيـق    االختالف تبيني على معلومات شاملة عن احلالة املدروسة و خمتلف العوامل املؤثرة فيها و    

الفهم الشفهي لـدى األطفـال       حتديد ودراسة الفروق على مستوى       مت، ومن   التقنية العالجية الصوتية  
   .ها للتحقق من فرضيات حبثنا، مطبقني أدوات الدراسة واإلختبارت اليت قادتنا بدور، املصابني بالتوحد

 يالبعـد  القبلـي و   ختبـار اإل ا مبقارنة بني نتائج   قمنأما بالنسبة ملعاجلة النتائج ومعطيات الدراسة،       
  . األطفال التوحديني  لدىO52إلستراتيجيات الفهم الشفهي 
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ثبـات    بريسون للتأكد من   االرتباط معامل   باستخدام االستطالعيةكما متّت معاجلة نتائج الدراسة      
 اإلعتماد عليه يف التحقق من صدق املقيـاس         وأيضاً  ،  (PEP-R)تقييم النواحي التطورية للطفل     مقياس  
  . احملكمنيصدقاع طريقة بإتب

 إلدراك اخلصائص الفيزيائية للصوت ضمن تقنية       يف إطار البحوث الساعية وراء حتديد الدور اهلام       و
راتيجيات الفهم الشفهية املختلفة بنوعيها الفوري واملتمثلة        على است  مدى تأثريها إعادة التربية الصوتية و     

يف  اإلستراتيجيات املعجمية والصرفية النحوية و القصصية و مستوى الفهم الكلي املتمثـل  يف سـلوك                 
املواظبة على اخلطأ و سلوك تغيري التعيني و سلوك التصحيح الذايت و هذا لـدى األطفـال املـصابني                   

الفهم الشفهية من أهم املشاكل اليت تطرح نفسها لدى األطفـال ذوو اإلعاقـة               إن صعوبات    .بالتوحد
 اللغوية املعرفية، وهذا األخـري هـو        ية النفس االضطرابات تندرج ضمن ميدان      هذه الصعوبات  الذهنية و 

   . جمال ختصصنا
إليه يف اجلانـب    ضوء ما تطرقنا    يف دراستنا احلالية على     قُمنا بتحليل النتائج املتحصل عليها      وبالتايل  

ة التربية الصوتية املطبقة    دتقنيات إعا  أنّ   إستنتجناليها  إالنظري للبحث، ومن خالل املعطيات اليت توصلنا        
حتسني استراتيجيات الفهم الشفهية لديهم و هذا مـن          يف   ةمهمهلا فعالية   على األطفال املصابني بالتوحد     

  .ى هذه الفئة لد اخلصائص الفيزيائية للصوتإدراك  حتسنيخالل
  :وعليه خلصت الدراسة احلالية على النتائج التالية

لفهم الفوري واملتمثل يف  اإلستراتيجيات املعجميـة والـصرفية          احتسن على مستوى    يوجد   – 1
  .  النحوية و القصصية، بعد تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإعادة التربية الصوتية عند األطفال التوحديني

لفهم الكلي واملتمثل يف سلوك املواظبة على اخلطأ و سلوك تغيري           لسن على مستوى    حتيوجد   – 2
التعيني و سلوك التصحيح الذايت، بعد تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإعادة التربيـة الـصوتية عنـد                 

  .األطفال التوحديني
 يوجد حتـسن    يؤكد أنه   حتقق الفرضية العامة لبحثنا مما      وقد توصلنا من خالل الدراسة احلالية إىل        

 يف  اإلستراتيجيات املعجمية والصرفية النحوية و القصصية و مستوى           على مستوى الفهم الفوري املتمثل    
الفهم الكلي املتمثل  يف سلوك املواظبة على اخلطأ و سلوك تغيري التعيني و سلوك التصحيح الذايت بعـد                   

  . تطبيق التقنيات العالجية اخلاصة بإعادة التربية الصوتية عند األطفال التوحديني
ة للصوت و املطبق من خـالل تقنيـات         ي مدى أمهية إدراك اخلصائص الفيزيائ     ذا يظهر لنا جليا   و  

  . الفهم الشفهي لدى األطفال التوحدينينيإعادة التربية الصوتية يف حتس
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 خاصة عنـد     اللغوية املعرفية     نقترح دراسات الحقة تتعمق أكثر يف خمتلف الوظائف النفسية         وعليه
  .التوحدينيفئة األطفال 

مل تكن سوى التفاتة بـسيطة      املتحصل عليها من خالل دراستنا، إالّ أا        الدقيقة  نتائج  بالرغم من ال  
، إذ نأمل أن تكون هناك دراسات وحبوث معمقة يف هذا اال       الفهممليدان واسع ومعقد، وهو صعوبات      
  .إلعطائه حقه من العناية واالهتمام

 املعرفية   اللغوية يف خمتلف الوظائف النفسية   دراسات الحقة تتعمق أكثر     تكون هناك       كما نسعى ألن    
  .التوحدينيخاصة عند فئة األطفال 

 أن يؤدي هذا البحث الغرض الذي وضع من أجله، وأن يكون فيه من الفائدة املعرفيـة     نأملِختاماً  
  .ما يعود بالنفع على طلبتنا يف خمتلف الفروع والتخصصات

 أن نكون قد وفّقنا ونتمىنهذه العينة من اتمع، طفال ود أنصفنا هذه الفئة من األ  آملني أن نكون ق   
يف تبليغ األمانة العلمية ، ويف توصيل هذه الرسالة األكادميية، وأن تكون هلا أمهية يف جمال علم الـنفس                   

 وذات شأن يف جماالت علمية أخرى، كما نرجو أن تكون هذه الدراسـة يف املـستوى                 اللغوي املعريف 
ا قدر املستطاع من اجلهد واإلتقان، و تغدو مرجعاً للطلبـة والبـاحثني، ومنطلقـاً               املطلوب باحتوائه 

  . لدراسات وحبوٍث مستقبلية
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  :اتــراحــاإلقت

  
 الـسابقة،   ئج الدراسات والبحـوث   إليها دراستنا، وبتوازيها مع نتا    توصلت  بناءاً على النتائج اليت     

اد من عزميتنا لنكون خري خلف خلري سلف، ورغـم أننـا ال نـرى يف                ثنا هذا الذي ز   أن خنتم حب  رتأينا  إ
 هـذا   خالصةشخصنا أهالً إلمالء التوصيات إالّ أننا أبينا أن خنتم دراستنا هذه دون أن نشارك زمالءنا                

  .العمل
   
نظرا حلساسية اضطراب التوحد، و ثقله على احمليط األسري واالجتماعي وحـىت االقتـصادي              و

  :نه من الضروريللمجتمع أرى أ
فية التعامل معها خاصةً األولياء، الذين      حتسيس اتمع بضرورة التكفل ذه الشرحية وتوعيته بكي        - 1

  .هم مبثابة التشخيص األويل ملثل هذه اإلضطرابات
  الدائمة و املستمرة يف مجيع النواحي التطورية        للمراقبة  التوحديني لضرورة إخضاع كلّ األطفا    - 2

سـتفادة كـلّ األطفـال ذوي       إمع  اصة اليت متس اللغة     اخلصعوبات  خمتلف ال  إكتشاف   للتمكن من 
معرفية بتقدمي بروتوكوالت عالجيـة مالئمـة مـن طـرف            لغوية   تكفالت نفسية   من  صعوبات  ال

  .املختصني
بات التعلم النمائية واألكادميية، وذلك للتخفيـف مـن         لتشخيص املبكر لكلّ أنواع صعو     لُزوم ا  - 3

  . خالل التكفل املبكر، وعليه التقليص من حدة خماطرها على حياة املتعلمحدا من
 ساعدة األطفال ذوي صعوبات الـتعلم     ملفردية و مجاعية     تدعيمية   ةربويوجوب تقدمي حصص ت    - 4

  . مستقبالنييهم وأقرام العادئدجمهم مع زمالمن مثة ، وعند إكتشاف هذه الصعوبة
فالة األرطوفونية على إعادة التربية الصوتية مع التركيز على جعل          يف حصص الك  كز  رعلينا أن ن   - 5

الطفل املتوحد يدرك اخلصائص الفيزيائية للصوت اليت ستسمح له بتحسني قدراته علـى توظيـف               
 يزداد بشكٍل ألنّ هذه اإلستراتيجيات من املمكن أن تيسر له جناحاً واعداً       استراتيجيات الفهم الشفهي    

  . والتواصلملموس من اخلربة
جمال  تأطريهم يف    و يف امليدان،     و األرطوفونيني   النفسانيني األخصائيني وجوب تأهيل وتدريب     – 6    

ة من قبل جمموعـة تربويـة متعـددة         عداملُإعادة التربية   جللسات  الضمان سري حسن    اإلعاقة الذهنية   
  .Pluri - disciplinaireالتخصصات 
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 وأولياء األمور، وذلـك مـن خـالل عقـد           املختصني املشترك بني    على العمل التعاوين   التأكيد   – 7
واإلتفاق حول خطة عمل مشتركة تبـين اإلمكانيـات         إجتماعات دورية ومنتظمة للتداول والتشاور      

  .  احلالية، البقايا واألهداف التربوية املنوطة من التكفل ؤالء األطفال، وأيضاً مصريهم مستقبالً
ات علمية تتناول اجلوانب املعرفية للطفل متكن من تقدمي طرق و وسائل مكيفة  القيام ببحوث ودراس-8

  .تساعدهم على اكتساب أنسب للربامج العالجية
  . فتح مراكز خمتصة بالتكفل باملصابني باضطراب التوحد ملا حيتاجونه من الرعاية املكتفة واملستمرة-9

  . أقسام خاصة هلذه الفئة يف املدارس العامة فتح فرص هلذه الفئة لالندماج يف اتمع، كفتح-10
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  :املراجع باللغة العربية
 
  التغذية وعالقتها بالنمو العقلي لألطفال،     ):2003(دفع اهللا أمحد عبد الباقي       ابتسام حممود أمحد و    .1

 . السوداناخلرطوم،جملة دراسات نفسية، تصدر عن اجلمعية السودانية للتوحد، العدد الثاين، 
ة الفعالة، جملة اللسانيات، مركز لنص إشكاالت الفهم والقراءالتواصل مع ا) :2005(بشري  إبرير .2

  .البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، العدد العاشر، دار هومه للطباعة، اجلزائر
 فاعلية استخدام نظام التواصل بتبادل الصور بكس يف تنمية مهـارات          ) : 2007(مجال   بو دهلوم أ .3

يني ، دكتوراه يف التربية اخلاصة جامعـة عمـان األردن ، كليـة              التواصل عند األطفال التوحد   
 .التربوية منشورة املكتبة االلكترونية اجلامعة األردنية، مركز إيداع الرسائل الدراسات

 تأطري نظري و منهجي للتمثالت الداللية عند الطفل، : الطفل و اللغة : )1993(الغايل  أحرشاو .4

  .العريب ، بريوتالكتاب األول، املركز الثقايف 
 .االتصال اللغوي للطفل التوحدي،دار الفكر، االردن : )2002(سهى  امحد امني نصر .5
أسباا -خيصهاتش-أعراضها-تصنيفها-الطفل التوحدي تعريفها) : 2009(امحد خطاب حممد  .6

 . التدخل العالجية، دار الثقافة للنشر و التوزيع األردن
حتسني حاالت األطفال  لية برنامج العالج باحلياة اليومية يف مدي فعا) :1997(بدر إمساعيل حممد  .7

 جامعة عني ،2 الد ،التربوي املؤمتر الدويل الرابع ملركز اإلرشاد النفسي واال التوحد،ذوي 
 .مشس

 تأهيل ذوي احلاجات اخلاصة ) :2003(وطه الزبري بشري و السيد الطيب  العباسيو بدر رقية  .8
 . السودان–وم داخل اتمع، اخلرط

قسم علم النفس عمل بعنوان التوحد،  التوحد، ورشة  :)2003( السيد الطيب يالعباس و رقيةربد .9
  . جامعة اخلرطوم–
  .علم األصوات، دار غريب، القاهرة): 2000(بشر كمال  .10
 .الوعي بالعمليات املعرفية ، حوليات جامعة اجلزائر): 1981(بن  دانية أمحد  .11
حماضرات يف علم النفس اللغوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن ) : سنةبدون (بن عيسى حنفي  .12

 .عكنون، اجلزائر
 ، عامل ) جوانب النمو و طرق التدريس (األطفال التوحديون ) : )2007جات رفعت حممود  .13

  .الكتب، القاهرة  
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، ديوان "اإلحصاء املطبق يف العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ): " 2005(بوحفص عبد الكرمي،  .14
  .املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر

، ديوان "دليل الطالب إلعداد وإخراج البحث العلمي ): " 2009(بوحفص عبد الكرمي،  .15
  .املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر

 دراسة صعوبات الفهم التركييب والداليل للغة الشفهية لدى األطفال): 2010(تنساوت صافية  .16
  .جامعة اجلزائر-تالزمة داون دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري  املصابني مب

املرض العقلي، سلسلة عامل املعرفة ، الس  سيكولوجية اللغة و): 1990(مجعة سيد يوسف .17
  .الكويت الوطين للثقافة و الفنون واألدب،

بية، العلمية و التنقية للغة العرحماضرات مركز البحوث ): 2004(احلاج صاحل عبد الرمحان  .18
  . اجلزائر

 .دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر) : 2000(أمحد  حساين .19
قلياً ع التشخيص الفارق لألطفال التوحديني قياساً بأقرام املعاقني ) :1996(حلواين حممد كامل  .20

 .جبدةوألسوياء من خالل أدائهم على بعض املقاييس النفسية وقوائم املالحظة،
  أكادميية التربية اخلاصة،إصدارات حقائق عن التوحد، سلسلة ):2000(  إبراهيماحلمدان عبد اهللا .21

 .الرياض
 . ، عمان1علم نفس اللغة من منظور معريف، دار املسرية، ط):2004(موفق  احلمداين .22
ط طفال املصابني بالصمم املتوس، نشاط احللقة الفونولوجية عند األ)2007(محري خدجية   .23
 بني  سنة دراسة مقارنة11 و 8األطفال املصابني بالصمم احلاد القريب من املتوسط ما بني و

 .أطفال صم و أطفال مستمعني، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، جامعة اجلزائر 
للطباعة  تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف املدارس العادية، دار وائل): 2004(اخلطيب مجال  .24

 .ألردنو النشر، ا
 ة، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، املدخل التربية اخلاص:)1997(مجال و احلديدي مىن اخلطيب  .25

 . الطبعة األوىل، الكويت
 مقدمة يف التربية اخلاصة يف(بكر  التدخل اخلاصة امل):1998(مىن  واحلديدي لاخلطيب مجا .26

  دار الفكراألردنية، اجلامعة –بوية  كلية العلوم التر– قسم اإلرشاد والتربية–) الطفولة املبكرة

 .والنشر، عمان، األردنللطباعة  
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علي   التوحد اإلعاقة الغامضة، مؤسسة حسن):1999(محاد آمال  توفيق فضيلة و صاحل الراوي .27
 .قطر، بن علي، الدوحة

 .عمان دار وائل للطباعة والنشروالعالج،  التوحد اخلصائص ) :2004 (إبراهيم الزريقات .28
 .نفس املعريف، دار الشروق، األردن علم ال:)2003(ع .الزغلول ر ،.الزغلول .29
التوحد،   األساليب الفعالة يف عالج) :2001(خليل عمر بن اخلطاب   ومسرية السعد عبد اللطيف .30

 .القاهرةجملة الطفولة، جامعة األزهر، 
 ، تشخصيها أسباا(اضطرابات االنتباه لدى األطفال ) : 1999( السيد سلمان  والسيد علي .31

 .القاهرة–توزيع مكتبة النهضة املصرية ) عالجها  
  . دمشق، دار األنوارواهول، إعاقة التوحد املعلوم ):2001( شبلي فادي .32
 ،املهارات االجتماعية لدى التالميذ الذين لديهم اضطراب التوحد) : 1996  (طارش لشمريا .33

  .مركز الكويت 
 إعاقة التوحد  استراتيجيات التعرف والتشخيص ):2001 (بن مسلم سليمانو طارش  لشمريا .34

والعالج، الة السعودية لإلعاقة والتأهيل، يصدرها جملس العامل اإلسالمي لإلعاقة والتأهيل 
واملركز املشترك لبحوث األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية وبرامج تأهيل املعوقني، الرياض 

 .لرابع العدد ا– السعودية، الد السابع –
دار   صعوبات اللغة و اضطرابات اللغة،أطفالنا و): 2004(عبد اهللا العشاوي هدى عبد اهللا احلاج  .35

 .شجرة للنشر و التوزيع، سوريا
 . ، القاهرة ، دار الرشاد3مقياس الطفل التوحدي ، ط) : 2005 (عادل عبد اهللا حممد  .36
  .اد، القاهرةاإلعاقات العقلية، دار الرش): 2004(عادل  عبد اهللا حممد .37
اجتاهات (الطفل التوحدي أو الذاتوي حول الذات ومعاجلته  :)2001(عبد اهللا حممد قاسم  .38

 . األردن-،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)حديثة
، األساليب الفعالة يف عالج التوحد، جملة معوقات )2001( عمر بن اخلطاب خليل عبد اللطيف .39

 .الطفولة، جامعة األزهر، العدد التاسع
 .علم النفس املعريف بني النظرية و التطبيق، دار ملسرية،عمان) : 2004(العتوم عدنان يوسف  .40
علم الصوت من وجهة نظر العلماء يف العصر احلديث، عامل ): 2003(عزت إيهاب عاطف  .41

 .قاهرة  ال،الكتاب



  192

 التربية اخلاصة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكية، الدار العلمية ):2002 (العزة سعيد حسين .42
 . األردن،الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر، عمان 

  .دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتاب، القاهرة) : 1998(عمر أمحد خمتار  .43
يف لعسر احلساب وفق منوذج جتهيز ومعاجلة تناول معر): " 2009 – 2008(عمراين زهري،  .44

  .، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف األرطفونيا، جامعة اجلزائر"املعلومات يف الذاكرة العاملة 

  
الفهم اللغوي القرائي واستراتيجياته املعرفية، منشورات الس األعلى ): 2005(السعيد  عواشرية .45

 .زائرللغة العربية، مونديال كوم للطباعة، اجل
مهارات تعليم القراءة والكتابة لألطفال، دار وائل للطباعة والنشر، ) : 2004(العواملة حابس  .46

 . األردن
التحليل الفيزيائي لتقدمي إعادة التأهيل حلالة استئصال كلي للحنجرة يف ) : 2006(فرات كمال   .47

 .  اجلزائر،ة اللغة العربيةوالتقين لتنقي الوسط استشفائي اجلزائري، دراسات املركز البحث العلمي
 الس العريب للطفولة والتنمية، الطفولة،اإلعاقات الذهنية يف مرحلة ): 2002 (فراج عثمان لبيب .48

 .القاهرة
و برنامج التواصل ) PECS(أثر تطبيق نظام التبادل بالصور بكس ) : 2011(قادري عبد احلليم  .49

صل غري اللفظي ألطفال التوحد باململكة  يف تنمية مهارات التوا)MAKATON(اللغوي ماكتون 
  - جامعة اجلزائر-العربية السعودية ، دراسة جتريبية مقارنة  ، مذكرة ماجستري

 .مبادئ اللسانيات ، دار الفكر، دمشق : )1990(قدور أمحد حممد  .50
  املدخل إىل التربية اخلاصة، دار القلم للنشر)1995(طاوي  زيدان أمحد سرال والقريويت يوسف .51

 .  دبـي،التوزيعو
الصورة الذهنية و احلبسة  تناول التسيري الذهين، مذكرة ): 2008(لعمارة حممد إمساعيل  .52

  -جامعة اجلزائر-ماجستري
 اضطراب أثر التدخل املبكر على النمو اللغوي لألطفال ذوي): 2006(حممد زينب  مد الفضلحم . 53

اآلداب  قـسم   ماجستري جامعة اخلرطوم لةرسا،التوحد باململكة العربية السعودية باملنطقة الشرقية
  .وعلم النفس

  .علم نفس اللغة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة) : 2006(حممد سالمة شاش سهري  .54
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 . القاهرة-مباحث يف اللسانيات، عامل الكتب) : 1984(إ .العزامي  وبم ،أ.مرسي .55
ألوتار الصوتية دراسة استعمال تقنيات طب جتبري العظام يف عالج شلل ا): 2010(مطرف وردة  .56

  - جامعة اجلزائر-مقارنة للخصائص الفيزيائية للصوت قبل و بعد العالج، رسالة ماجستري
استراتيجيات الفهم عند الطفل أحادي اللغة و الطفل مزدوج اللغة ، دراسة ) :2008(مريود حممد  .57

   - جامعة اجلزائر-مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتورة دولة يف علم النفس اللغوي املعريف 
شاري يف تناول اضطراب التوحد مبحاولة تصميم أداة لتقييم التقليد اإل) : 2006(ورك يامسينة  .58

  - جامعة اجلزائر-، رسالة ماجستريوضعية اللعب احلر
 ،  دليل التشخيص الوطين الضطرابات طيف التوحد لنتوحد )2005( ،الوزنة  طلعت بن محزة  .59

 . الرياض  ، سلسلة إصدارات اجلمعية،  ية السعودية للتوحداجلمع، يف مواجهة التوحد 
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 PEP  (R)) مكيف(اختبار تقييم النواحي التطورية للطفل 

  : فقاعات
 ] [ aftaћ lŏlāq               الغالق فتح -1
 [dīr fuqqa3āt]قم بفقاعات  -2
 ] [tèbba3 lfuqqa3āt b3īnīk   بعينيك الفقاعات اتبع -3
kammèl melwas بعينيك املسار نصف أكمل -4 t  ]      [ 
 

  :ويةيد -حسية مكعبات
 ] mes lmūka3abāt        [املكعبات مس أو تفقد -5

  :املنظار
     [maššīh]  باملنظار حتكم -6
          [šūf] دائماً العني نفس من ينظر هل -7

  :اجلرس
 [3abbaz 3līha zūğ marrāt] مرتني اجلرس على اضغط -8

  :العجينة
3abbaz bəsالعجينة على باإلام اضغط -9 ba3èk 3la l3ağīna]   [ 

šəd lèmt] بالعصيات امسك -10 irqāt]    
dīr bla3ğīna xat] خط بالعجينة اصنع -11 ]   
 ]      [dīr fenğāl bla3ğīnaبالعجينة فنجان اصنع -12

 ):   منديل أسنان، فرشاة بالستيك، من كأس ملعقة، (أشياء مع وكلب قط قماش من عرائس
 [ħarrak lpūpija] العرائس بتحريك قم -13
  [dīr kīma jdīr huwa] احليوانات أصوات بتقليد قم -14
 [dīr kīma Γana] باألشياء األفعال بالتقليد قم -15
 ...)الفم األنف، العينني،( بالعروس اخلاصة اجلسم مناطق خمتلف بإصبعك اريين -16

[warrīlī bjəddek 3inha, nifha, wadniha]   
 [warrīlī bjəddek 3inèk,nifèk,wadnèk] 



  [za3ma ndīru ħkaja]) حكاية (معقد تباديل لعب    -17
 اهلندسية األشكال: مفككة لعبة

 [wərrīlī wīn]   موقعها أريين -18
      [daxxèlha] أدخلها -19
    [səmmiha] الثالثة األشكال التسمية -20

            [Гa3tini]   أعطيين -21
 )إجاص فراشة، فرخ، مظلة، (ترصيع قطع أربع: مفككة لعبة

      [dīrha fi plasətha]       القطع بإدخال قم -22
 املسار منتصف عرب مرور -23

 قطع ثالث القفازات: مفككة لعبة
   [warrīlī ] موقعها أريين -24
  [daxxèlha]  أدخلها -25
 kifāš rāhu]             [ hāda وصغري كبري تسمية -26
warrīlī ləkbīr, warrīlī s] صغري وأرين كبري أرين  -27 ŏīr]   

  :بالقط خاصة مفككة لعبة
 dīrha]  [ القطع نركب كيف أريين -28
   [nəħīha] القطع تفكيك -29

  :بالبقرة خاصة مفككة لعبة
 dīrha]  [ ركبها -30

  :ملونة ومكعبات أقراص
 اللَون نفس ذات أقراص و مكعبات بني يربط -31

[ dīr lmuka33ab m3a  əddaīra Γəllī kīf kīf]    
      [wasmū hèd əllūn ] األلوان تسمية -32
warrīlī Γaħmar, Γaxdar, Γasfar, Γazrak] األلوان أريين -33 ]   

  )للمالحظة   ( الصوت حنو يتوجه -
  ) للمالحظة ( الصوت مع ينفعل -



  :يدوية نشاطات
      [Γəmši ] لوحده ميشي -37
s ]  يصفق -38 əffaq]  
  [Гawqaf 3la rğal waħda] واحدة رجل على يقف -39
s] رجلني على يقفز -40 ūtè bzuğ rèğlīk]  
  [dīr kīma Γana] عامة حركات تقليد-41
mes bəs] واحد بإصبع اليد أصابع ملس -42 ba3èk hada s ba3tīk luxrīn]   
  :كرة
  [šəd] حماوالت ثالث من واحدة مرة أمسك -43
  [Γarmī] حماوالت ثالث من واحدة مرة الكرة أرمي -44
tiri lbāl] برجلك الكرة أرمي -45 un bərağlèk]  
  )للمالحظة (للرجلني جانبية لديه هل -46
šəd lbāl] خطوات ثالث ا وأمشي الكرة لأمح -47 un wəmšī bīh tlèt xatwèt]  
  [təbba3ha] الكرة اتبع -48
  :تسلق
Γat] األخرى على رجل بتقدمي يصعد -49 lè3 ədrūğ]  

  :كرسي
  [Γaq3əd] الكرسي على اجللوس اكتساب -50
  :حامل
  [məšši rūħèk] حاملة على يتنتل -51
  البالستيك من بالكؤوس اللعب

  )للمالحظة (األطفال لعب -52  
  خمبأة أشياء جيد -53  

  :املرآة
  املرآة يف صورته مع يتفاعل -54  



  :اجلسد ملس
   جسده ملس مع يتفاعل -55  

  :الدغدغة
  الدغدغة مع يتفاعل كيف -56  

  :التصفري
  الصوت إصدار مصدر حنو يتوجه -57
  الصوت مع يتفاعل -58

  :اإلشارات
  اراتاإلش مع يتجاوب -59  

  :وعصري كأس
  الكأس من يشرب -60  

  :مفضلة أشياء
  املساعدة يطلب -61
  :عريضة وأزرار عريض خيط

  اخليط مع يتفاعل -62  
  األزرار وتسلسل بإدخال يقوم -63  
  اخليط مع األزرار بإرجاع يقوم -64  
  ثابتة صغرية قصبة من األزرار بإخراج يقوم -65  
  الصغرية لقصبةا يف األزرار بإدخال يقوم -66  
  اليدين بتنسيق يقوم -67  
  أخرى إىل يد من األشياء بنقل يقوم -68  



  :بالذات التعرف
 [wəsmèk] امسك ماهو -69  
nta t] ولد أم فتاة أنت هل -70    əfla wəlla wlèd]   

  :الكتابة
  الورق على باخلربشة يقوم -71  
  جانبية لديه -72  

dīr xat] 3/1 عمودي خط إعادة -73 ]  
  [dīr dāΓira] 1/3 دائرة إعادة -74
  [dīr murabba3] 1/3 مربع إعادة -75
 [dīr muθallèθ] 1/3 مثلث إعادة -76
 [dīr mu3ajjan] 1/3 معني إعادة -77
  [lawwen ] األرنب تلوين -78
   [3āwèd fūqū] األشكال فوق إعادة -79

loto احلروف:  
ħat] صحيحة بطريقة احلروف وضع -80  hum]  
 [wassamhum]  احلروف تسمية -81 
  [warrīli lħarf ] احلروف ارين -82 
  [Γəktèb] احلروف كتابة إعادة -83 
  [Γərsamli rāğel] رجل رسم -84 
  [Γəktèb Γasmèk] امسك أكتب -85 

  :ومقص ورق
qat] باملقص الورقة قص-86  t a3 warqa]  

  :أشياء 5 فيه كيس
   [wasmu hada] األشياء وإعطاء تعرف -87
  [mès ū qūlli wəsmu]) قماش من قطعة (فقط اللمس طريق عن األشياء على يتعرف -88



  [dīr rāğel bihum] رجل تركيب -89
  :تلقائي لعب

  ) للمالحظة (لوحده لعب -90 
  )للمالحظة (اجتماعي تفاعلي تفكيك -91 
  )للمالحظة(الفاحص صوت مع جتاوب -92 

  :املكعبات من قطعة 12
ħat] الثانية فوق واحدة املكعبات ترتيب -93   muka33ab fūq lāxūr]    
dīrhum fəlab] العلبة داخل مكعبات يضع -94  b at a]   
  [Γaħsəbhum] 7 إىل 2 من املكعبات حبساب يقوم -95 
Γa3t] مكعبات 6 أو مكعبني يعطي -96  īni zūğ muka33abāt]  

  :ومكعبات البالستيك من كؤوس
Γəftaħ lbèb ū ša33el əd ] مرحلتني على رأم بتطبيق يقوم -97  ū]  
dīr lè kifkif m3a ba3d] األشياء من نوعني تصنيف -98  ]  
  [Γatləq men jèddak lmuka33ab] إيناء قي املكعب يدك من اترك -99 

  :األرقام من سلسلة تقليد
   أرقام 3 إىل 2 من سلسلة إعادة -100 
   1-4-2-9-7: 1 حماولة -101 

   9-7-5-3-5: 2 اولةحم        
  أرقام 5 إىل 4 من األرقام من سلسلة إعادة -102
   8-4-9-2-3 / 1-6-8-5: 1 حماولة       
   1-3-8-4-7 / 2-4-1-7: 2 حماولة       
    [Γəħsabli]: حساب

  وأرقام بطاقات مرتفع بصوت بالعدد يقوم -104 
  [wèsmu hada]  األرقام تسمية -105 



  : والطرح اجلمع
  حسابية عمليات حل -106 

  :وحلوى البالستيك من كؤوس 3
   الكؤوس حتت احللوى عن البحث -107 
   la pince   يستعمل -108 

  :استعماهلا وطريقة بطاقات
  باألشياء خاصة بإمياءات يقوم -109 

  :جرس
  الصوت حنو توجه -110 
  وملعقة وطاوالت جرس الصوت مع يتفاعل -111 
  مسعية بأشياء أصوات تقليد -112 

  :للتصنيف بطاقة
 dīr lé kifkif 3la ħsāb Γəšakl wəlla 3la]الشكل أو اللون حسب البطاقات تصنيف -113

ħsab Γəllūn]  
  وشيء صورة تطابق -114
  wèsmu hada]  [األشياء تسمية -115
Γa3t] األشياء أعطيين -116 ini]    
  [waš əddīr bhādī] األشياء ذه تفعل ماذا -117
t] باإلشارة خاص قفل -118 affī əd u]  
  : اللغة كتاب

  )للمالحظة (للكتاب ينتبه هل -119 
  )للمالحظة (الصور على يتعرف هل -120 
  [wasmu hada] األشياء تسمية -121 

  :مجل و كلمات إعادة أصوات، إعادة
 [3āwèd kīma Γana] صوت إعادة -122 
   [3āwèd hèd lkalma] كلمات إعادة -123 



  :مجلة كلمة، صوت، إعادة
3awèd Γa3t] قصرية مجل إعادة -124  īni nəšrab lma]   
   سهلة مجل إعادة -125 
  معقدة مجل إعادة -126 

  :كرة كرسي، البالستيك، من كؤوس عرائس، علبة،
  [Γarwaħ ħel lbèb ū ša33el əd?ū] بسيطة لفظية أوامر مع جتاوب -127 

  :تقليد
  ) للمالحظة (به اخلاصة اإلشارات مع يتفاعل -128 
  )للمالحظة (به اخلاصة األصوات مع يتفاعل -129 

  :األوامر
  البسيطة لألوامر يستجيب -130 

  :الطفل طرف من اللغة استعمال
  كلمتني من مجل يستعمل -131 
  كلمات 5 إىل 4 من مجل يستعمل -132 
  اجلمع يستعمل -133 
  الضمائر يستعمل -134 

  :اللغة كتاب
  [Γəqra] قصرية تكلما قراءة -135 
 [Γəqra]  قصرية مجل قراءة -136 
  قليلة أخطاء مع قراءة -137 
  يقرأه ما فهم -138 
  [Γəqra ū dīr wèš qāl] مكتوبة تعليمات وتنفيذ قراءة -139 

  :علبة
  )للمالحظة (األحداث يسبق -140 

  :باليد اإلشارة



    [dīr bāj bāj]اليد باستعمال بتوديع يقوم -141 
  : القرص

  بقرصه نقوم عندما ينفعل -142 
  :السلوك مالحظة

  القاعة يتفقد -143 
  االختبار أدوات يتفقد -144 
  النظر يف تدقيق -145 
  حاذق بصري حس -146 
  حاذق مسعي حس -147 
  األشياء بنوعية االهتمام -148 
  بالتذوق االهتمام -149 
  عاطفي اهتمام -150 
  العمل أثناء سلوكه -151 
  املساعدة عن البحث -152 
  اخلوف عند استجابة -153 
   مكررة حركات -154 
  الفاحص لتواجد االنتباه -155 
  الفاحص مع التفاعل-156 
   االنتباه قدرات -157 
  االشارة بزر االكتراث عدم -158 
  والعربة نربة -159 
  املناغات -160 
   اللغة استعمال -161 
  املفهومة غري اللغة استعمال -162 
  بعدي ديدتر -163 



  الصوت نفس أو الكلمة نفس تكرار -164 
  الضمائر استعمال -165 
  اللفظية السيولة يف الليونة -166 
  تركيبية قدرات -167 
   التلقائية احملادثة -168 
  املادية احملفزات أو بالتشجيعات باالستعانة محاس -169 
  معنوي مبدح محاس -170 
   احملفزات استعمال بدون محاس -171 
   



   : العاديني األطفال على PEPR االختبار لنتائج اإلحصائية معاجلة  
  اجلداول
  :سنوات 6 إىل 5 من العمر
 التطبيق الثاين  التطبيق األول  العينة
61 126 128 
62 128 129 
63 124 124 
64 122 123 
65 123 123 
66 121 122 
67 124 126 
68 126 127 
69 122 124 
70 125 127 

  
  سنوات 7 إىل 6 من:  والقراءة باحلساب خاصة بنود
 التطبيق الثاين  التطبيق األول  العينة
71 131 132 
72 130 131 
73 131 131 
74 130 131 
75 131 131 
76 130 130 
77 129 131 
78 130 130 
79 131 131 
80 131 132 

  

R=0,94 
  صدق
 قوي

R=0,47 صدق  
 متوسط



   اتسنو 5 إىل 4 من: العادية باحلاالت خاص جدول
 خاصة نتائج خاصة نتائج احلاالت

1 125 125 
2 125 125 
3 124 125 
4 123 123 
5 122 122 
6 122 123 
7 123 123 
8 124 124 
9 113 115 

10 111 110 
11 113 115 
12 115 115 
13 105 107 
14 117 118 
15 119 119 
16 116 116 
17 109 110  
18 121 122 
19 121 124 
20 111 113 
21 105 104 
22 121 121 
23 117 117 
24 115 114 
25 119 120 
26 105 107 
27 111 111 
28 122 122 
29 123 123 
30 124 123 
31 121 123 
32 109 109  
33 115 115 
34 114 114 
35 113 112 
36 112 110 



37 105 109 
38 117 118 
39 115 115 
40 121 121 
41 113 114 
42 109 111 
43 111 111 
44 109 111 
45 113 112 
46 117 117 
47 116 117 
48 119 119 
49 115 115 
50 109 110 
51 115 115 
52 117 117 
53 111 112 
54 104 102 
55 102 102 
56 105 103 
57 117 116 
58 115 115 
59 119 118 

  

  : بتطبيق القانون التايل
  

  = ر
  
  
  عدد أزواج الدرجات  = ن
  معامل االرتباط = ر
  جمموع: مج
  درجات املتغري األول : س
  درجات املتغري الثاين : ص
  

 ) مج ص)   ( مج س (-م مج س ص  

  ]²)مج ص (- ²ن مج ص ] [²)مج س (- ²ن مج س[
   قوي 0,86= 


