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نتباه املشرتك لتنمية فاعلية برنامج قائم على اإل
   التواصل اللفظي لدى اطفال التوحد مبحافظة الطائف
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  ملخص الدراسة
 

   .                                                    لتنمية التواصل اللفظي لدى أطفال التوحد مبحافظة الطائف             نتباه املشترك                   برنامج قائم على اإل       فعالية 
 

 
                                    لتنمية التواصل اللفظي لـدى أطفـال                نتباه املشترك                   برنامج قائم على اإل                          لدراسة إىل الكشف عن فعالية       هدفت ا

   .                    التوحد مبحافظة الطائف
 

                                            إىل التعرف على أثر برنامج تـدريىب  لالنتبـاه                                                          يعتمد البحث الراهن على املنهج التجرييب باعتباره جتربة دف
                                           لدى األطفال التوحديني، كما يعتمد البحث ىف ذات    )            كمتغري تابع  (       اللفظى           ىف التواصل  )            كمتغري مستقل  (        املشترك 

   .            واألخرى ضابطة   ،                     جمموعتني  إحدامها جتريبية                         الوقت على تصميم جترييب ذي 
: 

   ،    طائف                   التربية الفكرية بال        وبرامج    مبعهد       التوحد                     أطفال  من ذوى اضطراب    ١٠                              أجريت الدراسة على عينة قوامها 
                 أطفال للمجموعـة     ٥ و   ، )               مجيعهم من الذكور (                        أطفال للمجموعة التجريبية   ٥  :                              ومت تقسيمهم إىل جمموعتني بالتساوي

    ).       الذكور           مجيعهم من (         الضابطة
 : 

                                       و مقياس تقدير املعلم للتواصل اللفظى لدى                                                              مت تطبيق  مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى الطفل التوحدى
   .              جلسات يف األسبوع  )  ٣ (                          كما مت تطبيق الربنامج بواقع    ،           طفل التوحدى  ال

 : 
     عـة                                         ً                                                 أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية وامو

        كما تبني   .                موعة التجريبية                                                  والتواصل اللفظى  يف القياس البعدي لصاحل متوسطى رتب ا                         الضابطة يف االنتباه املشترك 
                      ً                                                                               وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف االنتباه املشترك و التواصل اللفظى  

                               ً                             إال أنه مل توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب درجات أطفـال     ،                                     يف القياسني القبلى و البعدي لصاحل البعدى
   .                                                                  ية يف االنتباه املشترك و التواصل اللفظى  يف القياسني   البعدي و التتبعى              اموعة التجريب

 : 
                         و املاجسـتري أن يعتـربوا                            و باحثي الـدكتوراه    ،   )     بية                          خاصة األساتذة ىف كليات التر  (                    على أساتذة اجلامعات   - ١

  .                                              موضوع   االنتباه املشترك  مادة خصبة للبحث العلمي
                                                                                          ع أولياء األمور على نتائج التدريبات املقدمة ألبنائهم بغية التخفيف من األمل النفسي الذي يلحق م          ضرورة اطال  - ٢

                                       عندما يبتلوا بطفل من ذوى اضطراب التوحد
                                       و ذلك كله بغرض مساعدة هذا النـوع مـن     ،                                                           العمد إىل االستراتيجيات املختلفة و األساليب التدريبية املتنوعة   - ٣

  .      األطفال
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SUMMARY OF THE STUDY 
Title:  
The effectiveness of     a joint attention based program on developing verbal 
communication of children with autism in Taif City. 

Objectives of study:  
The study aims to explore the effectiveness of a joint attention based program on 
developing verbal communication of children with autism in Taif City. 
Methodology of the study: The study adopts the experimental method as the 
experiment aims to explore the effectiveness of a joint attention based program  
(independent variable) on verbal communication( dependent variable) of children with 
autism.The experimental design will be of two groups ; an experimental group and 
control group. 

Sample of study:  
Participants were 10 children with Autism Disorder were selected randomly to 
participate in the recent study. 

Instruments: 
1. Teacher's Rating Of Autistic Child Joint Attention Scale. 
2. Teacher's Rating Of Autistic Child Verbal Communication  Scale. 
3. Autism Diagnostic Scale. 

Findings: 
1. There were differences in  post – test scores ranks  between  control   and 
experimental groups on Joint Attention in favor of experimental group. 
2. There were differences in  post – test scores ranks  between  control   and 
experimental groups on Verbal  Communication in favor of experimental 
group. 
3. There were differences between pre- and post test scores ranks of 
experimental group on Joint Attention in favor of post test. 
4. There were differences between pre- and post test scores ranks of 
experimental group on Verbal  Communication in favor of post test. 
5. There were no  differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Joint Attention (After 21 days of administering the 
program". 
6. There were no differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Verbal Communication (After 21 days of administering 
the program). 
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  داءـــــــــإه
  

   .      حفظھ      احلبیب              والعطاء والدي     اخلیر     ھامة      تعتلي    اليت        الزاھیة         كالبیارق     یزال    وما  يل    كان   من   إىل

   .       رعاھا         الغالیة               والوفاء والدتي       والسالم     احملبة      براعم      داخلي  يف     زرعت    اليت     األوىل      سیدتي    وإىل

   .  ا      سلمھا        العزیزة             واحتواء زوجيت   با ح        الفاخرة         اإلنسانیة      مشاعر       بقربھا     فسمت     بیدي     أخذت   من    وإىل

   .  ا      وفقھم        وأخواتي              بالنقاء إخوتي       املفعمة       املخلصة        والقلوب     الود       ومرافئ     األمل      بیادر    وإىل

   .      الضیاء      مشاعل       وذویھم         أصدقائى      كافة    وإىل

       القبول     ینال    بأن      صادقة      أمنیة   مع     اجلھد    ھذا     اھدي .. .             املعرفة للجمیع   عن      وباحث      للعلم     طالب   كل    وإىل

   .      والرضا
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  شكر و تقدير
  

   . )                         ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس (                             يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
                                                 ً          ّ           أجد لزاماً  على أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل كل من قدم إىلّ  يد العون   ،                ومن هذا املنطلق 

                               ً فقد كان لتوجيهاته  السديدة أثراً    ،      املفرجي    سامل   /                             واخص بالشكر والتقدير الدكتور   .               طوال فترة البحث
       و أطال    ،                       وجعل ذلك ىف ميزان حسناته   ،                  فجزاه  اهللا خري اجلزاء   .     ً                              بالغاً ىف ظهور هذا العمل إىل حيز النور

   .                  ىف عمره   وبارك فيه
                               ًً                                                     كما أرفع يد الضراعة إىل رىب شاكرةًً على أن جعل يف جلنة املناقشة اثنني من خرية العلماء األستاذ 

                            ، وأشكرمها على تفضلهما بقبول              حممد جعفر ثابت                  و األستاذ الدكتور   ،                 أمحد عبدايد صمادي        لدكتور ا
   .                مناقشة هذا البحث

                   ها للباحث فجزاه اهللا  ت                            اجلامعة  على التيسريات الىت قدم      إدارة                                   كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل
   .   ً خرياً

       زوجـيت                   والـدي والـديت و                العـبء األكرب                                             كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل من حتملوا عىن
   .                    ًً وأوالدي فجزاهم اهللا خرياًً

          وان كـان     ،                                فريجع ذلك إىل توفيق اهللا مث جهد املشرف  ،                             إن كان يف هذا العمل من إجادة    ،     ً وأخرياً
   .                             وحسيب أىن حاولت، وهللا الكمال وحده   ،                من تقصري فمىن  أنا
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  توياتقائمة احمل 

  
  ب                باللغة العربية             ملخص الدراسة 

  ج                               ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية 
  د        اإلهداء

  هـ                 الشكر و التقدير
  و                قائمة املوضوعات

  ح              قائمة اجلداول
  ط              قائمة األشكال
  ١                 مدخل إىل الدراسة  :           الفصل األول

  ٢        املقدمة
  ٤          أسئلتها  و       دراسة        مشكلة ال

  ٥               أهداف الدراسة
  ٥       دراسة        أمهية  ال

  ٦              حدود الدراسة
  ٦                مصطلحات الدراسة

  ٨   )             اإلطار النظري   (             الفصل الثاين 
  ٩                           األطفال ذوو اضطراب  التوحد  :    ً أوالً
  ٩              تعريف التوحد  )  ١ (
  ١١              أسباب التوحد  )  ٢ (
  ١٥              أعراض التوحد   )   ٣ (
  ١٦              تشخيص التوحد   )   ٤ (
  ١٨              أشكال التوحد  )  ٥ (
  ٢٤                  التواصل و مشكالته  :      ً ثانياً
  ٢٤              فهوم التواصل م  )  ١ (
  ٢٦              أمناط التواصل  )  ٢ (
  ٢٩                مهارات التواصل  )  ٣ (
  ٢٩                     أبعاد عملية التواصل  )  ٤ (
  ٣٣                      مشكالت التواصل اللفظى  )  ٥ (
  ٣٧                                             التواصل و مشكالته لدى الطفل ذى اضطراب التوحد  )  ٦ (
  ٣٩                                                        أساليب حتسني مهارات التواصل لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد  )  ٧ (
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  ٤٤                               لدى األطفال  ذوى اضطراب التوحد        املشترك        االنتباه   :      ً ثالثاً
  ٤٤                      مفهوم االنتباه املشترك  )  ١ (
  ٤٥                                                منو االنتباه املشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد  )  ٢ (
  ٤٦                                                            مؤشرات العجز يف االنتباه املشترك عند األطفال ذوى اضطراب التوحد  )  ٣ (

  ٤٧                         ألطفال ذوى اضطراب التوحد     ً                                           رابعاً تدخالت االنتباه املشترك و تنمية التواصل لدى ا
  ٤٩           حبوث سابقة  :             الفصل الثالث

  ٥٠                                                                     الربامج التدريبية لتنمية التواصل اللفظي لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد :   ً أوالً
  ٥٦                               التعليق العام و أوجه االستفادة  :      ً ثانياً
  ٥٧              فروض الدراسة    :        ثالثا

  ٥٨                 إجراءات الدراسة  :             الفصل الرابع
  ٥٩      دراسة       منهج ال  :     ً أوالً 
  ٥٩                    عينة وجمتمع الدراسة  :      ً ثانياً
  ٦٠              أدوات الدراسة  :      ً ثالثاً
  ٦٦          الربنامج   :      ً رابعاً

         مرحلـة    يف            املسـتخدمة           اإلحصائية         األساليب   و           التجرييب         التصميم  :      ً خامساً
          البيانات       معاجلة        ومرحلة        الدراسة          إجراءات

٦٩  

  ٧١                       نتائج الدراسة وتفسريها  :            الفصل اخلامس
  ٧٢           ً               راسة وفقاً  لترتيب الفروض         نتائج الد   :     أوال

  ٧٢                  نتائج الفرض األول  )  ١ (
  ٧٤                   نتائج الفرض الثاىن  )  ٢ (
  ٧٥                    نتائج الفرض الثالث  )  ٣ (
  ٧٦                    نتائج الفرض الرابع  )  ٤ (
  ٧٧                   نتائج الفرض اخلامس  )  ٥ (
  ٧٨                    نتائج الفرض السادس  )  ٦ (

  ٧٩                         تفسري النتائج و مناقشتها  :      ً ثانياً
  ٨٥                     التوصيات و املقترحات  :      ً ثالثاً
  ٨٦         املراجع 
  ٩٤       امللخص

  ٩٥   .                           ملخص الدراسة باللغة العربية
  ٩٧  .                            ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

  ١٠٠   .     املالحق
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  قائمة اجلداول


   

    )            بالشـهور  (                يف العمر الـزمين    )        الضابطة  -          التجريبية  (                          نتائج تكافؤ أفراد اموعتني   ١
   .            ومتغريى البحث

٦٠  

  ٦٢   .                                                    امالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس  مع  ٢

  ٦٣                                                        معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس  ٣

  ٦٧                                                           حمتوى جلسات الربنامج التدرييب وعددها وزمن كل جلسة واهلدف منها  ٤

             ري  االنتبـاه                                                             الفروق بني متوسطى رتب اموعتني التجريبية و الضابطة على  مـتغ   ٥
   .                      املشترك يف القياس البعدى

٧٢  

                                                                       نتائج فروق متوسطي رتب اموعتني التجريبية والضابطة علي مـتغري التواصـل      ٦
                          اللفظى   يف القياس البعدي

٧٣  

                                                                      الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على مـتغري االنتبـاه املشـترك ىف      ٧
                         القياسني القبلى و البعدى

٧٤  

                                                               بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على مـتغري التواصـل اللفظـى ىف            الفروق  ٨
                         القياسني القبلى و البعدى

٧٥  

                                                                       الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على متغري االنتبـاه املشـترك ىف    ٩
                           القياسني  البعدى و التتبعى

٧٦  

                  اصـل اللفظـى  ىف                                                      الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية على متغري التو  ١٠
                           القياسني  البعدى و التتبعى

٧٧  
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  التمثيالت البيانية/  قائمة  األشكال
  

  
  ٧٠  للدراسة التجرييب التصميم) ١(الشكل

                                                                        التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعتني  التجريبية  و الضابطة علـى      : ) ١ (      البياىن    شكل   ال
   .                       املشترك  يف القياس البعدى        االنتباه      متغري

٧٢  

                                                                       التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعتني  التجريبية و الضابطة علـى      : ) ٢ (        البياىن     شكل  ال
                                  التواصل اللفظى   يف القياس البعدى

٧٣  

           غري االنتباه                                                              التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية  على  مت   : ) ٣ (        البياىن     شكل  ال
   .                                 املشترك  يف القياسني القبلى و البعدى 

٧٥  

                                                                        التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية   علـى  التواصـل      : ) ٤ (        البياىن     شكل  ال
                                     اللفظى   يف القياسني القبلى و  البعدى

٧٤  

                             لتجريبيـة   علـى  النتبـاه                                                التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  ا   : ) ٥ (        البياىن     شكل  ال
   .                                       املشترك    يف القياسني    البعدى و التتبعى

٧٧  

                                                                       التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية   علـى التواصـل      : ) ٦ (        البياىن     شكل  ال
   .                                   اللفظى  يف القياسني  البعدى و التتبعى

٧٨  

  



١ 

 

  

 

  
  

  ةمدخل إىل الدراس
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  :مقدمة
                    والـيت تـؤثر علـى       ،                          الضطرابات العميقة يف الطفولة           ويعترب أحد ا   ،                          التوحد حالة عصبية بيولوجية

                وأن يشـاركوا يف     ،                  وأن يهتموا بأنفسهم   ،                                                     األسلوب الذي يتعلم به األطفال أن يكونوا كائنات اجتماعية
                                     ويف الوقت احلاضر يعترب االضطراب الكيفي يف    .(Goin &Myers, 2004,P.7)                   أحداث األسرة واتمع 

                          فاالضطراب الواضح يف استخدام    .                          خصائص مطلوبة لتشخيص التوحد                           التفاعالت االجتماعية أحد ثالث 
                                                                                             السلوكيات االجتماعية غري اللفظية املتعددة لتنظيم التفاعل االجتماعي باإلضافة إىل القصور يف التبـادل  

 Bryson)                                                                         االجتماعي والوجداين مسات تالحـظ علـى حنـو شـائع لـدى األطفـال التوحـديني        

&Smith,1998,P.98)  فإن كـل     ،               واملستوى النمائي   ،                      ومستوى الوظيفة العقلية   ،       عن السن            وبغض النظر         
 & Tager_Flusberg, Joseph                                                             األفراد التوحديني يظهرون قصـورا ثابتـا يف اـال االجتمـاعي       

Folstein, 2001,P.22)( ،   عد اضطراباً يتميز بالتفاعالت االجتماعية املختلةكما أن التوحد ي                                 ً                         ،    والتواصل         
                             فاألطفال ذوو اضطراب التوحـد      ،                                  والنماذج املتكررة واملقيدة من السلوك   ،        ظي احملدود               اللفظي وغري اللف

                                        أي يقضون أوقاتا أكثر مع أنفسهم عنه مـع     ،                         ويقضون معظم أوقام يف عزلة   ،                  قد ال يكونون صداقات
 Social                                        أو األشكال األخرى من التبـادل االجتمـاعي      ،         Empathy           وقد ال ينمون التعاطف    ،      اآلخرين

Reciprocity.    ظهرون سلوكيات منطيةوقد ي                        Stereotypical Behaviors      إلقصـاء كـل األنشـطة                      
                      إذا كان هنـاك حـديث      Echolalia                                              كما قد ينخرطون يف التردد املرضي ملا يقوله اآلخرون    ،     األخرى

-Self                أو االذي الـذايت     ،Aggression                                               كما قد يدخلون يف سلوكيات خطرية مثـل العدوانيـة      ،   أصال

Injury  (Dawn,2008:10)،         كما يظهرون عجز وقصـور يف االنتبـاه وخاصـة االنتبـاه املشـترك                                                                
Joint Attention    ) Naber et al., 2008,P.144( .   

 Diagnostic  (DSM-IV,1994)                                                        ويشري الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات العقليـة  

and Statistical Manual of Mental Disorders  عية األمريكية للطـب النفسـي                الصادر عن اجلم                              

(American Psychiatric Association)   د يتضمن ثالث خصائص أساسية هي    أناضطراب التوح                                       :   
                          والقصور يف اللغة واحملادثـة     ،Social Communication Deficits                         القصور يف التواصل االجتماعي

Linguistic Deficits،   ووجود أمناط متكررة وثابتة من السلوك                                  .   Behavior  Stereotyping  (Keen, 

2003,P.54).   



 

  - ٣  - 

 

                                                                               فالتوحد يف ظل تلك اخلصائص يشكل إزعاجا لكل احمليطني بالطفل، وتـنعكس أثـاره بصـورة    
                                                                                                 مباشرة على الطفل مما يؤثر بالتايل على تواصله العام، واكتسابه للغـة، واألمنـاط السـلوكية، والقـيم     

                                              س، إضافة إىل أن الطفل التوحـدي يظهـر أمناطـا                                             واالجتاهات، وأسلوب التعبري عن املشاعر واألحاسي
                           كما أنه يعـاين مـن أمنـاط       ،                                                                سلوكية قليلة جدا باملقارنة مع األطفال الذين لديهم تقبل اجتماعي جيد

         اخلطيـب،   (   .                                  ماعي والعدوان، واإلثـارة الذاتيـة                                                سلوكية شاذة غري مقبولة اجتماعيا كعدم النضج االجت
   . )  ٦٢    ،ص    ٢٠٠١

                                                                 صل لدى الطفل التوحدي من االضطرابات املركزية واألساسية اليت تؤثر سلبا                    وتعد اضطرابات التوا
                           وتشـمل اضـطرابات اللغـة      )  ٩     ،ص     ٢٠٠٢       نصـر،   (                                        على مظاهر منوه الطبيعي والتفاعل االجتماعي 

                                                                                      والتواصل لدى أطفال التوحد كال من التواصل اللفظي وغري اللفظي،كما أن املشـكالت ىف التواصـل   
                                                     تعد عالمة مبكرة على وجود صعوبة لدى الطفل و قد تسـتمر    social communication         االجتماعى 

                                                                                    و هذا قد أدى إىل االفتراض بأن القصور ىف التواصل االجتماعى أو التفاعل االجتماعى قد يكو هو    ،   معه
                                                                                    األساس ىف القصور ىف اضطراب التوحد و أن املشكالت السلوكية األخرى ثانوية نتيجة هلذه الصعوبات 

  (Tavulari, 2004,P.13)  .                         سية الىت تستند إىل التواصل    األسا
                                                                            فإن القصور يف مهارات االنتباه املشترك من أهم اجلوانب اليت متيز األطفال التوحديني عن    ،      و من مث

                                                                                     غريهم من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث إن القصور أو النقص يف مهارات االنتباه املشـترك  
                    من األطفال التوحديني،   %   ٩٠    إىل    %   ٨٠                               شخيص التوحد، ومييز هذا العجز من                     من املظاهر املبكرة يف ت

                مييلــي وإدوارد   و   ،       سـولفني       ميشال  و            نابري وآخرين  و   ،                                    وهذا ما أكــدته دراسات دونا وآخــرين
(Donna, et al.2008, Naber, et al, 2008; Michelle S. 2007; Emily & Edward, 2004)   ولذا     

                                                                  ت االنتباه املشترك من شأنه أن حيسن من مستوى التواصـل لـدى األطفـال                         فإن التدريب على مهارا
 ;Gomiz, 2010)  ،                               و دراسة جوميز ودراسة شـارونيا    ، ىب                          وهذا ما أكدت عليه دراسة كري ،        التوحديني

Kerry, 2009; Sharonia, 2012.(    
                 لتنمية التواصـل       شترك         نتباه امل           قائم على اإل                                                     ومن مث فإن الدراسة احلالية حتاول الكشف عن فعالية برنامج 

   .                                     اللفظي لدى أطفال التوحد مبحافظة الطائف



 

  - ٤  - 

 

  :اتهأسئلمشكلة الدراسة و
                                                                             من خالل عمل الباحث مع  األطفال التوحديني، فقد الحظت  أن هؤالء األطفال ال يسـتطيعون  

                               ة اليت يشـارك فيهـا األطفـال              بنفس الطريق  Joint Attention Skills                            تطوير مهارات االنتباه املشترك 
                                                                                  ن االنتباه مع اآلخرين، وهذه املشكلة املبكرة قد تؤدي إىل مشكلة كربى ترتبط بعدم قدرة هؤالء   يو     العاد

   .                                              األطفال على التواصل والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين
                                                                                    ويعد نقص مهارات االنتباه املشترك من األبعاد الرئيسة يف تشخيص األطفال التوحديني، وهذا مـا  

                                                                   نها دراسة نابري فابيني وآخرين، وميشـال سـولفني وآخـــرين، ولينـدا                         أكدته بعض الدراسات م
 ,Nabeer Fabienne, et al)  .          ومنـــدي   ،                     وكريستني والـن وآخرين   ،              وإمييلي وإدوارد   ،      وجاريت

2008; Michelle, Sullivan, et al, 2007; Landa & Garret, 2006; Emily & Edward, 2004; 

Chirstina Whalen, et al, 2004; Mundy, 2001.(    
         وكوجـل    ،                                                                وهلذا أكد كل من كـوين كسـرى وآخـرين، وكريسـتني والــن وآخـرين      

) ConnieKasari, et al. 2006; Christina Whalen, et al. 2003; Koegel, 1999 (    وغريهم علـى            
                                                                                          ضرورة التدريب على االنتباه املشترك لدى األطفال التوحديني وذلك العتبار االنتباه املشـترك مهـارة   
                                                                                            أساسية حمورية، إذا مت تقويتها وتنميتها نتج عنها تغريات يف خمتلف جوانب النمو مثل التفاعل االجتماعي 

                       ميكن حتديد مشكلة الدراسة    ،     ومن مث   .                                                       مع اآلخرين والتواصل اللغوي واللعب وغريها من جوانب النمو
   :                                          احلالية ىف حماولة اإلجابة على التساؤالت التالية

                                                                  ت داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات أطفـال اموعـة التجريبيـة                    هل توجد فروق ذا  - ١
                                                   واموعة الضابطة يف االنتباه املشترك يف القياس البعدي؟

                                                                                 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات أطفـال اموعـة التجريبيـة       - ٢
                 يف القياس البعدي؟       اللفظى                             واموعة الضابطة يف التواصل 

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٣
                                            االنتباه املشترك يف القياسني القبلى و  البعدي؟

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٤
       لبعدي؟                     يف القياسني القبلى و  ا         اللفظى                التواصل اللفظى 



 

  - ٥  - 

 

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٥
  ؟ )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                               االنتباه املشترك يف القياس البعدي والقياس التتبعي 

        بيـة يف                                                                         هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجري   - ٦
  ؟ )    ً                 يوماً من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                               التواصل اللفظي يف القياس البعدي والقياس التتبعي 

  :سةاأهداف الدر
   :                                       ميكن حتديد األهداف اإلجرائية للدراسة ىف االتى

                                                                                الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية واموعة الضـابطة يف    - ١
                     ترك يف القياس البعدي           االنتباه املش

                                                                                   التعرف على متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية واموعـة الضـابطة يف التواصـل      - ٢
                يف القياس البعدي       اللفظى 

                                                                                 الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية   يف االنتباه املشترك يف   - ٣
                          القياسني القبلى و  البعدي

                                                                           عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية   يف التواصل اللفظى يف       الكشف   - ٤
                          القياسني القبلى و  البعدي

                                                                                 الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف االنتباه املشـترك يف    - ٥
  ؟ )     ربنامج    ً             يوماً  من تطبيق ال    ٢١         بعد مرور  (                              القياس البعدي والقياس التتبعي 

                                                                                 الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف التواصل اللفظـي يف    - ٦
   )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                              القياس البعدي والقياس التتبعي 

  :أهمية الدراسة
  :   خالل   من       احلالية        الدراسة     أمهية     تكمن

                           علي تدريبات االنتباه املشترك       الضوء      إلقاء      حماولة  يف        الدراسة    هلذه   ية     النظر      األمهية      تتمثل   :             األمهية النظرية  )  أ (
                 املهتمني مبعلومـات       يزود        الدراسة   من      اجلانب    هذا   أن    كما   ،                                لدى فئة األطفال ذوى اضطراب التوحد

   .                                        عن مشكالت التواصل لدى هذه الفئة من األطفال
  



 

  - ٦  - 

 

                                         ريب على االنتباه املشترك تنميـة التواصـل                                  حتاول الدراسة احلالية من خالل التد   :               األمهية التطبيقية  )  ب (
   :                                             و ميكن حتديد أمهية الدراسة احلالية يف النقاط اآلتية  .                                      اللفظي لدى أطفال التوحد مبحافظة الطائف

                                                                                      أمهية فئة من فئات اتمع وهي فئة األطفال التوحديني واليت بلغت نسبة اإلصابة ا يف العديد مـن    - ١
      ، ص       ٢٠٠٨       مصطفى،  (   .   ً طفالً    ٢٥      من كل       ً وطفالً           كل ألف طفل          أطفال من    ٦- ٢              البلدان ما بني 

   . )  ٣٣    ، ص       ٢٠٠٧      اخلويل،      (  ،  )  ١٢
                                                                                        موضوع الدراسة، واهتمامها بتنمية مهارات االنتباه املشترك، وهو من املوضوعات احلديثة اليت بـدأ    - ٢

               اء اللغـوي أو                                                                                االهتمام ا يتزايد، ملا ينتج عنها من إعاقة لعملية التفاعل االجتماعي والتواصل سـو 
   .                          االجتماعي لدى الطفل التوحدي

                                                                                         ميثل االنتباه املشترك أساسا يقوم عليه تعلمهم للتواصل سواء االجتماعي أو اللغوي، والذي يعتمـد    - ٣
                                                                                       عليه مستواهم الالحق يف التفاعالت االجتماعية واللغة واللعب، وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات 

  .       السابقة

  .                                           رييب ميكن  تطبيقه على حاالت مماثلة يف مدارس أخرى              توفري برنامج تد  - ٤

  :حدود البحث
                                     أطفال من ذوى اضطراب التوحد   مبعهـد   )   ١٠ (                                   تتحدد نتائج الدراسة احلالية بالعينة    :           حدود العينة    -

   .                         التربية الفكرية بالطائف        وبرامج
   .                       التربية الفكرية بالطائف        وبرامج      معهد  :                         احلدود املكانية و اجلغرافية    -
    .  م    ٢٠١٤  /     ٢٠١٣      العام    :             احلدود الزمنية    -

                     واملفـاهيم النظريـة      ،                  واألدوات املسـتخدمة    ،              حمتوى الربنـامج    :                           كما أن النتائج حمكومة بكل من
   .                                                 واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة بيانات الدراسة   ،                والفروض اخلاصة ا   ،       واألهداف

  :مصطلحات البحث
Autism Disorder 

                                                                                      يعترب اضطراب التوحد نوع من االضطرابات االرتقائية املعقدة اليت تظل متزامنة مع الطفـل منـذ   
                                                                                          ظهورها وإىل مدى حياته، تؤثر على مجيع جوانب منوه، وتبعده عن النمو الطبيعي، ويؤثر هذا النوع من 

                لفظي، وأيضـا                 ً               ً   سواء أكان تواصالً لفظيا أو تواصالً غري  Communication                      االضطرابات على التواصل 



 

  - ٧  - 

 

                                     ويقصد باألطفال ذوى اضطراب التوحـد  يف     ).   ٢٠     ، ص    ٢٠٠٢     أمني،      . (                       على العالقات االجتماعية
                                       التربية الفكرية بالطائف الذين يتلقـون          وبرامج                                األطفال ذوو اضطراب التوحد  مبعهد   :               الدراسة  احلالية

   .                                            خدمات وبرامج التربية اخلاصة املخصصة لتلك الفئة

Joint Attention 
                         مهارة أساسية حيوية تتطور         على أنه   (Michelle Sulivan, 2007; Ritman, 2005)       ً    عرفه كالً من 

                                                                                        يف مرحلة مبكرة من حياة الفرد، يتم من خالهلا بناء تنسيق اجتماعي مع اآلخرين، حيث يتم مشـاركة  
                             رد شخصني ينظران لنفس الشـيء،                                                         اخلربات مع اآلخرين، وقد أوضحوا أن االنتباه املشترك أكثر من جم

                                                                                       ولكن هناك تزامن بني املشاركني لتنسيق االنتباه بني هذا الشيء وبني الشخص اآلخر، ويتم ذلـك مـن   
                                                      االتصال بالعني، حتول النظرة، اإلشارة على شـيء، املبـادرة    (                                خالل العديد من املهارات اليت تتضمن 

  -       املعـريف  (                                    شترك يف الكـثري مـن جوانـب النمـو                       ، ويؤثر االنتباه امل )                       بطلب شيء، االستجابة لآلخر
   .                                                   ، وسوف يتبىن الباحث  التعريف السابق يف الدراسة احلالية )       االنفعايل  -      اللغوي  -        االجتماعي

Verbal Communication 
                                   استخدام الطفل ذو اضـطراب التوحـد     "                                                   يعرف التواصل اللفظي يف الدراسة احلالية إجرائيا بأنه 

        ويقـاس    "                                                                        موعة من الكلمات أو اجلمل البسيطة بغرض التفاعل اللفظي مع املعلم أو األقران           لكلمة أو جم
                                                                                        بالدرجة اليت حيصل عليها الطفل ذو اضطراب التوحد على مقياس مالحظة املعلـم للتواصـل اللفظـي    

   . )    ٢٠٠٨   ،   على (                        للطفل ذى اضطراب التوحد  



٨ 

 

 

 

 

  
  

  

 

  

  اإلطـــار النظـــري
  

                       
                  

                        
               

                   
                        

            



 

  - ٩  - 

 

   
                             فهو شكل من أشكال االضـطرابات     ،                                من أكثر االضطرابات النمائية صعوبة  Autism     توحد       يعد ال

    فهو   .                                                                                السلوكية الىت حيوطها الكثري من الغموض الذى يرتبط بأسباب اإلصابة والتشخيص وطرق العالج
                          ألنه يبدأ ىف السـنوات األوىل    Pervasive Development Disorder                              من االضطرابات النمائية املنتشرة 

                                    فإنه يؤثر ىف جوانب النمو املختلفة لدى    ،                                           ومثل كل االضطرابات أو اإلعاقات الىت تبدأ مبكرا  .         من العمر
                                                  فقد يؤثر على النمو املعرىف واالجتماعى واالنفعاىل للطفل    ،                                فيترك آثارا سلبية على تلك اجلوانب   ،     الطفل

                   من النمو خيتلف عـن                                         حبيث يتشكل لدى األشخاص ذوى التوحد منط خاص   .                    وعلى سلوكه بوجه عام
                                                                         وفيما يلى نقدم للتوحد من حيث املفهوم، واألعراض املصـاحبة والتشـخيص وأهـم      .             النمط العادى

   :                     اخلصائص على النحو االتى

 
        الضـعف   "                                                                          التوحد مرض يصاب به األطفال ىف الطفولة املبكرة ولقد مت تعريفه بشكل حمدد على انه 

                       كما مت حتديده ىف الـدليل    ،  "                                        ماعية واالتصال والسلوك التكرارى أو النمطي                      الشديد ىف التفاعالت االجت
                     يشخص بشكل متغري حيـث   "                  إكلينيكيا على انه       ١٩٩٤                         جلمعية علم النفس األمريكية                االحصائى الرابع

                                       بينما آخرون تكون األعراض اقـل وذلـك ىف      ،                                          إن بعض األطفال تكون األعراض واضحة لديهم أكثر
                                                 من نسبة ذكاء منخفضة جـدا اىل نسـبة ذكـاء فـوق        :                  ية وهى املستوى األول                 ثالثة مستويات رئيس

                       هو من يستطيع أن يعـيش    :      واألخري  ،                                 هو من يستطيع دخول املدارس املعتادة  :              واملستوى الثاىن  ،       املتوسط
 .Miles, et al., 2005,P (  .                               اعية ومساندة اجتماعية بشكل كبري                                   حياة طويلة ولكنه حيتاج اىل رعاية اجتم

171(   
                                                                                  ما أنه اضطراب اتصايل خطري يبدأ يف مرحله الطفولة املبكرة عادة قبل الثالثني شهر األوىل مـن   ك

                                                                                         عمر الطفل ويؤثر علي مجيع جوانب النمو الطبيعي للفرد مبا يف ذلك التواصل سواء اللفظـي أو غـري   
              ي واالجتمـاعي                                                                             اللفظي وينتشر بني الذكور بنسبة أكثر من اإلناث ويتسم باحنراف واضح يف النمو اللغو

                                                                                         مصحوبا بأمناط سلوكية منطية ورغبة يف املداومة علي األعمال الروتينية واإلصرار علي طقوس معينة دون 
                                                                                                توقف مع وجود استجابات تتسم بالعنف جتاه أي تغيري ويستمر هذا النوع من االضطراب مدي احليـاة            

                                       خالل التدخل املبكر ووضع الربامج العالجيـة                         ولكن قد تتحسن احلالة من   )        اء منه  ف            أي ال حيدث الش  ( 



 

  - ١٠  - 

 

    ).    ٢٠٠٥    ، ص   ١٧ ،         عبد املنعم (                                           واإلرشادية والتدريبية املقدسة للطفل التوحدي
                                                                                    والتوحد بشكل عام هو أحد االضطرابات النمائية الشاملة الىت تتضمن احنرافا ىف مجيـع جوانـب   

                                      هارات االجتماعيـة واالتصـال بـالواقع                                                            األداء النفسى مبا ىف ذلك االنتباه واإلدراك والتعلم واللغة وامل
                                          عدم القدرة على االستجابة لآلخرين ويتصـرفون    :                                            واملهارات احلركية، ومن األعراض املميزة للتوحديني

                                                                                     وكأم يعيشون ىف عامل مبفردهم، وعدم االستجابة للمسئولني عن رعايتهم بصورة مناسـبة، فهـم ال   
                                                    وجودها، واالفتقار إىل ممارسة الكالم ذى املعـىن، وممارسـة                                         مييلون إىل معانقة األم أو السرور والفرح ل

                              وااللتصاق ببعض األشياء مثل لعبة    ،                                                      أصوات غري ذات معىن بصورة منطية مزعجة مثل الصراخ أو الصياح
           و يبدى بعض   .                                                                           أو جزء مكسور منها أو إطار سيارة، وممارسة بعض السلوكيات النمطية بصورة متكررة

                                                                   قهرية ىف االهتمام ببعض املوضوعات مثـل الطقـس أو مواعيـد القطـارات                           التوحديون الكبار رغبة 
                          وقد تعددت األساليب العالجية   .                                                         فيحفظوا، كما يبدى بعضهم مستوى أداء متميز ىف جمال حمدد وضيق

                                                                                         املستخدمة مع التوحديون لتعدد األسباب فمنها من استخدم العالج بالعقاقري، ومنها من استخدم العالج 
                                                                                  منها من استخدم العالج بالفيتامينات املركزة، ومنها مـن اسـتخدم األسـاليب العالجيـة               بالغذاء، و

                                                                                      السلوكية، وكل من هذه األساليب حتقق نتائج جيدة مع بعض األطفال، بينما ال يتحقق ذلك مع البعض 
                                                                             ويتم التعامل مع هذا االضطراب من خالل فريق متعدد التخصصات يضم الطبيب واألخصـائي    .     اآلخر

   ،     الشخص (   .                                                                           فسى ومعلم التربية اخلاصة وأخصائي التخاطب وأخصائي العالج الطبيعى وأولياء األمور   الن
    ).  ٦٥     ، ص    ٢٠٠٢

                                                                             ويصف مصطلح التوحد جمموعة من األعراض الىت تندرج حتت فئة تسمى باضطرابات النمو وتلك 
     ضـا                                                                                  الفئة تتضمن باإلضافة للتوحد أمراضا أخرى مثل اضـطراب رت واضـطراب اسـرب جـر و أي    

  ،                                                       واملصاب ذا املرض يتأثر منوه بشكل كبري ىف ثالث نواحى أساسية   ،                             االضطرابات النمائية غري احملددة 
                              وثانيها القصور الواضح ىف عملية   ،                                                            أوهلا العجز الواضح ىف عملية االتصال سواء كان لفظيا او غري لفظي 

                                     أو الروتني اليومى الثابت الذى يثـابر                         وثالثهما السلوك املتكرر   ،                                التفاعل االجتماعي حىت داخل األسرة 
                                                                                        التوحدى علية دون كلل أو ملل بل انه يستمتع بذلك ويغضب بشدة لو قطـع احـدهم مـا يفعلـه     

) Yapko, 2003,P.24( .   
                                                                   يتضح أن التوحـــد هو حالة من حاالت اإلعاقة الىت هلا تطوراـا، وتعـوق    ،           مما سبق عرضه



 

  - ١١  - 

 

                                       كما أا تؤدى إيل مشاكل يف اتصال الفرد مبن   .         ومعاجلتها                                     بشكل كبري طريقة استيعاب املخ للمعلومات 
                                                                                           حوله، واضطرابات يف اكتساب مهارات التعلم والسلوك االجتماعي  كما أنه إعاقة متعلقة بالنمو وعادة 

                                      وهي تنتج عن اضطراب يف اجلهاز العصيب ممـا    .                                            ما تظهر خالل السنوات الثالث األوىل من عمر الطفل
   .                  يؤثر على وظائف املخ

 
                                                                                    مل يصل العلماء والباحثون بعد إىل سبب أكيد ميكن االستناد إليه حىت اآلن، فهذا املرض ال يزال يف 
                                                                                         جمال البحث والدراسة متعدد األسباب، وال نستطيع القول إنه مرض وراثي، ألنه أيضا يرتبط بالعامـل  

                                        مل يتعرض لبيئة مواتية لنشاطه فـال تظهـر                   املسبب للمرض، مث  »    اجلني «                            البيئي، فقد يكون الطفل حامال 
                                                                                       أعراض املرض، كما أن التوحد يرتبط بعدد من اجلينات، وليس جينا واحدا، وسأعرض فيما يلي بعـض  

                           بالنظرية األويل تقـول إنـه    :                                                              النظريات اليت توصلت إليها األحباث العلمية املفسرة ألسباب مرض التوحد
                                                   د يعانون يف نفس الوقت من حساسية من مادة الكازين وهي                                     لوحظ أن األطفال الذين يعانون من التوح
  .                                            وهي مادة بروتينية موجودة يف القمـح والشـعري    »       اجللوتني «                                 موجودة يف لنب األبقار واملاعز، وكذلك 

  »                املضـاد احليـوي   «                                                                           والنظرية الثانية أرجعت اإلصابة بالتوحد إىل املضادات احليوية، فعندما يأخذ الطفل 
                                                                           ء على البكترييا النافعة والضارة يف أمعائه يف الوقت نفسه، ما يـؤدي إىل تكـاثر                    يؤدي ذلك إىل القضا

       والـيت    »          األرابينوز « و  »         الطرطريك «                                                             الفطريات فيها اليت تقوم بدورها يف إفراز املواد الكيماوية مثل محض 
                                                                                   تكون موجودة أصال، ولكن بكميات صغرية، وقد لوحظ زيادة ومنو وتكاثر الفطريـات يف األطفـال   

                                                                                       لذين يعانون من التوحد بسبب كثرة استعمال املضادات احليوية، وكذلك احتواء اجلسـم والوجبـات    ا
                                                       وتوجد نظرية ثالثة مل يتم إثباا يف العامل العريب بشكل قاطع   .                                    الغذائية على كميات كبرية من السكريات

            ، حيث وجـد   »     ملانية        احلصبة األ « و  »      احلصبة « و  »       النكاف «                                     ترجع أسباب اإلصابة مبرض التوحد إىل لقاح 
                                                                                          أن األطفال املصابني بالتوحد يعانون من اضطرابات يف جهاز املناعة مقارنة باألطفال اآلخـرين، وهـذه   
                                                                                          اللقاحات تزيد هذا اخللل، وبعض الدراسات يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية أثبتـت أن  

                 اليت تصل للطفل عن   »       الزئبق «         ساب كمية          كما أنه حب  .                                       هناك عالقة بني حدوث التوحد وهذه اللقاحات
                                                                                         طريق تلقي اللقاحات وجد أا أعلى بكثري من النسبة املسموح ا، حسب لوائح منظمة األغذية العاملية 
                                                                                        واألدوية األمريكية، وهذه النسبة تعترب سامة وضارة بصحة الطفل، وقد تكون من األسباب اليت تـؤدي  



 

  - ١٢  - 

 

                                                ا يلى عرض لألسباب الىت تؤدى إىل اإلصـابة باضـطراب       وفيم   . )  ١٠    ،ص    ٢٠١٤ ،    عيسى  .(         إىل التوحد
   :      التوحد

 
                                                                                  حيث يكون للطفل من خالل جيناته قابلية لإلصابة بالتوحد ولقد أشارت األحباث اخلاصة باجلينات 

  ىف                                                                                  ً      بوجود ارتباط بني اإلصابة باضطراب التوحد واحد الكروموسومات وان هذا الكروموسوم أيضاً موجود
                                                                                       حاالت التخلف العقلى وان هذا الكروموسوم يسبب مشاكل ىف اللغة والنمو احلركى كما تزداد نسـبه  
                                                                                          اإلصابة ىف حالة التوائم املتطابقة ايضا حيث تشري الدراسات اىل ان نسبة حدوث هذا املرض ىف التـوائم  

   )Adel Abdulla & Moored Ali, 2014,P.6   (     .                  ىف حاله إصابة احدمها  %    ١٠٠                   املتطابقة قد وصلت ل 
                                                                                        كما  ارجع البعض السبب ايل وجود خلل يف النظام البيولوجي للفـرد ممـا ينـتج عنـة اإلصـابة            

                                                                                    باالضطراب إذا لوحظ تشابه يف األعراض بني االختالل النفسي والسلوكي الناتج عـن اذي أو تلـف   
    )     ٤٠    ،ص    ٢٠٠٢ ،   شقري (       لسلوكية                غوية واملعرفية وا                                            اجلزء األيسر معه املخ وبني تصرفات هؤالء األطفال ال

                                                أن هناك من يعزي اإلصابة باضطراب التوحد  ايل خلـل    )      ٤٠٩     ، ص    ٢٠٠٢   (              و يذكر موسى 
                                                                               يف بعض اجلينات حيث ربطوا بني اضطراب التوحد وضعف نوع معني من الكروموسومات  حيـث ان  

       من اسر   %    ٢  ن                                    من اإلصابة باضطراب التوحد  كما تبني أ  %       ١٦.٥                          اضطراب هذا احلني يسهم بنسبة 
                                                                                         األطفال املصابني باضطراب التوحد  يعاين اثنان من أقارم من اضطراب التوحد  كما تبني أيضا ارتفاع 

   .                                                                نسبة انتشار اضطراب التوحد  بني التوائم املتماثلة عن التوائم األخوية

 
         النـاجم      Immunosuppression            كبت املناعة    أن    Ratajczak      (2011, P. 73)        راتازاك      يذكر           

                                   ، فإن هناك فترات حرجة مـن الـزمن                   باإلضافة إىل ذلك  .                   أكثر عرضة للعدوى      املرأة              عن احلمل جيعل
                                                  و تشري البيانات أن إصابة األم بالعـدوى الفريوسـية      .  ة    ناعي             من الناحية امل          أكثر ضعفا          اجلنني           يكون فيها 

                      بتشخيص التوحـد لـدى                                 يف الثلث الثاين من احلمل ترتبط               دوى البكتريية                        يف األشهر الثالثة األوىل والع
   .                 الصغار من األطفال 

                                                                                             و بناء على احلقيقة الىت مفادها أن النوبات املرتبطة بالتوحد ، و أن االحتماالت غري الطبيعية املثـارة          
                        الكثريون أن التوحد يسببه                                                                    قد لوحظت لدى التوحديني استجابة للمهام الىت تتطلب االنتباه ، فقد افترض 



 

  - ١٣  - 

 

        و لقـد    .                                                                                    خلل أو عدم توازن بني اإلثارة و الكبت ىف النظم العصبية الرئيسية مبا ىف ذلك القشرة املخيـة 
  ،     Cerebellum          واملخـيخ  Brainstem             جذع الـدماغ     :                                     تبني وجود ثالثة عيوب رئيسية ىف التوحد 

           و القشـرة    ) Amygdala and Hippocampus                اللوزة و احلصـني   (   Limbic System            واجلهاز احلويف
                                                                                     إن التنظيم غري الطبيعى لنمو مخ التوحديني ينتج عن فرط منو ىف البداية  يتبعه منو بطـئ غـري     .       املخية 

    . (Wilson, Mills, Ross, McGowan, and Jadad,2003, P.629)              طبيعى بعد ذلك 

 
                                                            ريات اليت تناولت مسببات اضطراب التوحد الطفويل ايل ثالث توجهـات                     ميكن تصنيف معظم النظ

                                                                                          إما عضوية أو عضوية بيئية أو بيئية وتركز النظريات العضوية عموما علـي العوامـل الوراثيـة      :       أساسية
                                                                                           للطفل والتفاعل بني تلك العوامل الوراثية وبيئة الرحم أو بعض أشكال اإلصابات أو األمراض اليت قـد  

 Nature                      وتفترض نظريات الطبـع     .                                                 اجلنني قبل أو أثناء الوالدة أو عقب الوالدة فترة وجيزة          يتعرض هلا

theories      هذه أن الطفل الذى لديه اضطراب التوحد  يعاين من خلل عضوي وان الوالدين أو غريهـم                                                                              
       التطبع                                                                                     من املؤثرات البيئية ليست هلا تأثري يذكر علي حالة الطفل وعلي العكس من ذلك فهناك نظريات

                                                                                     اليت تذهب ايل أن الطفل الذى لديه اضطراب التوحد يعد عادي من حيث اجلانب العضوي غـري انـه   
                                                                                       يتعرض ملؤثرات قوية يف مرحلة مبكرة جدا من حياته تسفر عن إصابته باالضطراب النفسـي الشـديد   

         صة أمـا                                                                              ويضع أصحاب هذه النظريات معظم مسئولية تعرض الطفل لالضطراب علي الوالدين بصفة خا
                                                                                     أصحاب النظريات اليت جتمع بني الطبع والتطبع فيذهبون ايل أن حدوث التوحد ينتج عن تعرض الطفل 
                                                                                            الذي لدية استعداد عضوي لذلك ملؤثرات بيئية سلبية قوية مثل احلرمان العاطفي أو الـرفض الوالـدي   

   . )  ٢٨     ،ص     ٢٠١٤      عيسى،   (       الشديد
                                              ض البعض ان السبب ميكن يف نبذ الوالـدين للطفـل                                             وفيما يتعلق باألسباب السيكودينامية فقد افتر

                                                                                        وغضبهما والتدعيم الوالدي لقيام األعراض وذلك دون تقدمي أي سند أو دليل علمي كما أن األسـباب  
                                                                                        السيكودينامية يبدو أا ليست عوامل مسامهة رئيسية يف اضطراب التوحد  الطفلي لكن ذلك ال يعين ان 

                                                          إلطالق بل علي العكس فإن األطفـال يتـأثرون السـيكوديناميات                                  السيكوديناميات ليست هامة علي ا
                                                                                            وبالتفاعالت مع من يرعوم ومع البيئة وان هذه التفاعالت قد يكون هلا تأثريات سلبية أو اجيابية علـي  

                                                                إال أن التأثريات الضارة هلذه النظرية اليت تنادي بأن الوالدين مها سبب      ،                        األطفال ذوى اضطراب التوحد
                                                                                 لتوحد  الزال قائما ومستمرا بفضل وسائل اإلعالم وهو ما يثري الشعور بالذنب من قبل اآلباء         اضطراب ا

                                                                                         ومن املهام الرئيسية يف عالج عائلة الطفل ذى اضطراب التوحد مساعدة الوالدين مع التخلص من هـذا  



 

  - ١٤  - 

 

   . )  ٣٩    ،ص    ٢٠٠٧   ،       و خليفة   ،    عيسى  (               الشعور بالذنب 

 
                                                                               ض ان أسباب اإلصابة باضطراب التوحد إمنا ترجع ايل أساليب التنشئة الو الدية اخلاطئـة          يري البع

             كما وجـد أن   ،                                                                      وايل شخصية الوالدين غري السوية وأسلوب التربية الذي يسهم يف حدوث االضـطراب 
  ن                                                                                       آباء األطفال املصابني باضطراب التوحد يتسمون بالربود االنفعايل والو سواسية والعزوف عن اآلخـري 

                                                                                           والذكاء وامليل ايل النمطية ومن مث ونتيجة هلذا اجلهود العاطفي واالنفعايل يف شخصية الوالدين واملنـاخ  
                                                                                                              األسرى عامة يؤدي ايل عدم متتع الطفل باالستثارة الالزمة من خالل العالقـات الداخليـة يف األسـرة                          

    ).     ٤٠٧    ،ص    ٢٠٠٢ ،    موسي   (  
        بـورد                                                             د علي دور العوامل النفسية يف اإلصابة باضطراب التوحد دراسـة                     ومن الدراسات اليت تؤك

                                                                                        واليت هدفت ايل التعرف علي التفاعل بني العوامل النفسية والعصبية يف اضطراب  التوحد مـن خـالل   
                                                  شهر يشري تاريخ احلالة ايل قيام الوالدين برحلة تركـت      ٢٢                                     دراسة حلاله طفلة تعاين من التوحد عمرها 

                                               ساعات وتردد كلمات ماما ذهبت حىت نامـت وعنـدما      ٩   ٨                        ة مع اجلدة فأخذت تبكي من          فيها االبن
                                          وبعدها بساعة أصبحت هادئة وتتجنب التفاعـل     ،                                         استيقظت صباحا ذهبت للنافذة وكررت امي ذهبت

                                                                                    مع أعضاء األسرة ويف اليوم التايل توقفت عن الكالم وبدأت أعراض اضـطراب التوحـد  األخـرى    
                                                      اخل ورغم عودة األم واألب استمرت احلالة وعنـدما وصـلت ايل      ..  .          شكل غري مميز                كاحلملقة واللعب ب

                                                                                  سن ثالث سنوات مل تتغري ال وأصبحت مدمرة وغري قابلة للتعديل يف سن أربع أسنوات مما اسـتوجب  
                                                                                 دخوهلا للمستشفي ورغم حتسنها من خالل العالج إال أن التوقف عن الكالم وفرط احلركة ظل مالزما 

                                                                              سنوات وقت كتابة التقرير عن حالتها وهذه احلالة تؤكد علي دور العوامل النفسـية يف     ٦  ن        هلا حىت س
   . )    ٤٠     ، ص      ١٩٩٩ ،    إمام  (                    حدوث اضطراب التوحد 

 
        فـاض يف                      إىل احتمالية وجود  اخن  Whitely & Shattock   (2002, P.3)                     يشري و ايتلى و شاتوك           

                استخدام اجلهـاز                      لدى التوحديني ، و أن   key peptidase enzymes                تيداز الرئيسية                 مستويات أنزميات بب
                                                                    ىف التوحد قد يكون له عالقة هنا ، حيث أعلن عن النتـائج االوليـة الـىت                         اهلضمي هرمون سيكريتني

   .                                                                              أخربت عن حتسن ىف أعراض اجلهاز اهلضمى احلالية و أعراض التوحد لدى عدد قليل من األطفال 



 

  - ١٥  - 

 

 
                                                                                    إن الشكل االساسى للطفل ذى اضطراب التوحد  يشمل الفشل التام أو شبه التـام ىف العالقـات   
                                                                                        االجتماعية وحتديدا ىف التفاعل االجتماعي ويرجع ذلك اىل مشاكل ىف اللغة والكالم لدى الطفل التوحدي 

     خالصة    ،                    أن ا عجز ىف ناحية ما                                                                  حيث أن لغته تكون مضطربة فهى أما متأخرة أو أا غري موجودة باملرة أو
                و ما جنده أيضـا    ،                                                                          القول ان هذا الطفل يعاىن من مشاكل ىف اللغة ويتبعها مشاكل ىف التفاعل االجتماعي

                                                                                      بوضوح ىف الطفل التوحدى هو السلوك التكرارى مبعىن انه يكرر ما يفعله ىف كل مرة ويصر على روتني 
    ).Gabriels. & Hill, 2003,P.16 (               بالثورة والغضب                                      يومى معني ثابت ويواجه تغيري ذلك الروتني 

   )    ٢٠٠٧ (        و خليفة    ،               كما يوضحها عيسى   ،                     ومن أبرز أعراض التوحد
                                                                                   أن جيد الطفل صعوبة يف تكوين العالقات االجتماعية، وعدم قدرته على التواصـل واملشـاركة يف     - ١

   .                                                             اللعب اجلماعي مع أقرانه من األطفال، وال يشارك اآلخرين يف اهتماماته
                                                                                     العرض الثاين لطفل التوحد عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين عن طريق الكالم أو التخاطـب،    - ٢

                                                                                     فالطفل ذو اضطراب التوحد  يعاين من انعدام النضج يف طريقة الكالم، وحمدودية فهـم األفكـار،   
   .          ا كالببغاء                                                                          واستعمال الكلمات دون ربط املعاين املعتادة ا، وترديد العبارات واجلمل اليت يسمعه

                                باملائة من األفراد الذين يعـانون      ۴۰                                                        يعاين الطفل من بطء املهارات التعليمية، وأثبتت الدراسات أن   - ٣
                                                                                    من التوحد متأخرون يف اكتساب القدرات العقلية، واكتشف أن لدى املصابني بالتوحـد مهـارات   

                     أجزاء الصور املقطوعة،                                                             ومواهب معينة يف جماالت املوسيقى واحلساب، ومهارات يدوية مثل تركيب 
   .                                      بينما يظهر لديهم ختلف شديدة يف جماالت أخرى

                                                                                   غالبا ما يعاين هؤالء األطفال من وجود حركات متكررة للجسم تكون غري طبيعية، كهـز الـرأس     - ٤
   .                                          املستمر، أو رفرفة اليدين، وكضرب رأسه باحلائط

                             االت صرع، ويعاين بعض األطفال من                                          باملائة من األطفال الذين يعانون من التوحد ح   ٢         يظهر على     - ٥
   .                                                 احلركات الزائدة، وعدم القدرة على التركيز واالستيعاب

                                                                                       التمسك بروتني حيايت معني وااللتزام به، كأن ينشغل الطفل بلعبة واحدة لفترة طويلـة دون ملـل     -   ٦
   )  ٢٨     ، ص      ٢٠٠٧   ،     خليفة   ،    عيسى    . (                           منها، كفتح الباب وغلقه مثال



 

  - ١٦  - 

 

 
                        الـدقيق الوحيـد علـى               التشـخيص         ويعتمد  ،                                     وجد اختبارات طبية لتشخيص حاالت التوحد   ال ت

                               وال مانع من اللجوء ىف بعض األحيان   .                                                      املالحظة املباشرة لسلوك الفرد وعالقاته باآلخرين ومعدالت منوه
                                                                                         ىل االختبارات الطبية ألن هناك العديد من األمناط السلوكية يشترك فيها التوحـد مـع االضـطرابات     إ

   .              السلوكية األخرى
   :                                                                                       وال يكفى السلوك مبفرده و إمنا مراحل منو الطفل الطبيعية هامة للغاية فقد يعاىن أطفال التوحد من

   .        ختلف عقلى  -
             إعاقة بصرية  -
   .                 اضطراب ىف التصرفات  -
   .             مشاكل ىف السمع  -
   .       سلوك فظ  -

    ً                              شهراً حىت ستة أعوام وليس قبل ذلـك،      ٢٤                                           ويبدأ التشخيص املبكر وذلك مبالحظة الطفل من سن 
   :               وأول هذه األدوات

   :                                    أسئلة األطباء لآلباء عما إذا كان طفلهم  -
   .    ً شهراً    ١٢                                               مل يتفوه بأيه أصوات كالمية حىت ولو غري مفهومة ىف سن   -
   .    ً شهراً    ١٢     ىف سن   )             إمساك األشياء  -              التلويح باليد   -      اإلشارة  (                            مل تنمو عنده املهارات احلركية   -
   .    ً شهراً    ١٦                        مل ينطق كلمات فردية ىف سن   -
   .    ً شهراً    ٢٤                               مل ينطق مجلة مكونة من كلمتني ىف سن   -
   .                                        ات اللغوية واالجتماعية ىف مراحلها الطبيعية                عدم اكتمال املهار  -

                                                                                    لكن هذا ال يعىن ىف ظل عدم توافرها أن الطفل يعاىن من التوحد، ألنه البـد وأن تكـون هنـاك    
   :                                                                               تقييمات من جانب متخصصني ىف جمال األعصاب، األطفال، الطب النفسى، التخاطب، التعليم منها

    ):Cars (                               مقياس مستويات التوحد لدى األطفال  - ١
                                        ىف أوائل السبعينات ويعتمد على مالحظة سلوك   -  Eric schopler  "              إيريك سكوبلر  "        ينسب إىل 
   :                                     درجة ويقيم املتخصصون سلوك الطفل من خالل    ١٥              الطفل مبؤشر به 



 

  - ١٧  - 

 

   .            عالقته بالناس  -
   .            التعبري اجلسدى  -
   .                التكيف مع التغيري  -
   .                    استجابة االستماع لغريه  -
               االتصال الشفهى  -
    ):Chat (    ً شهراً     ١٨             د لألطفال عند            قائمة التوح  - ٢

                          ىف أوائل التسـعينات وهـى     -  Simon Baron-Cohen  "                 سيمون بارون كوهني "             تنسب إىل العامل
    ً                                شهراً، ومن خالهلا توجه أسئلة قصرية مـن      ١٨                                            الكتشاف ما إذا كان ميكن معرفة هذه اإلعاقة ىف سن 

   .                                                     قسمني القسم األول يعده اآلباء والثاىن من قبل الطبيب املعاجل
   :             استطالع التوحد  - ٣

                                        أعوام وما يزيد على ذلك  لتقييم مهـارات     ٤    ً                     سؤاالً الختبار األطفال من سن     ٤٠            وهو مكون من 
   .                        االتصال والتفاعل اإلجتماعى

 
                                            يستخدم فيه املالحظة املباشرة لألطفال حتت سن عامني   -  Wendy Stone  "           ويندى ستون "     وضعه 

                                قيـادة السـيارة أو الـدراجات     (        التقليد   -      اللعب    :                                 الث مستويات الىت تتضح ىف حاالت التوحد     على ث
  )              االنتباه املشترك  -  )         البخارية

                                                                          لقد واجهت مشكلة تشخيص األطفال التوحديون وحىت مشكلة االتفاق على مصطلحات موحدة 
            ئي األعصـاب                                      نفس املشكالت قد واجهت كـل مـن أخصـا     ،                                لوصفهم العديد من األطباء النفسيني

                                                                                     وأخصائي أمراض اللغة حيث مت تشخيص األطفال التوحديون ىف بادئ األمر على أـم يعـانون مـن    
                                         فلقد اتفق الكثري واختلـف الكـثريون حـول      ،                                              احلبسة الكالمية أو أم يعانون من اضطراب ىف اللغة

    ).  ٣٢     ، ص      ٢٠٠٧   ،     خليفة   ،    عيسى (                  تشخيص هذا االضطراب 
                                                      التوحد من أصعب عمليات التشخيص وذلك لتباين األعراض مـن                           لذا تعد عملية تشخيص حاالت 

                                                                                 حالة إىل أخرى، ولقد شخصت العديد من احلاالت على أا حاالت توحد ولقد كانـت ىف احلقيقـة   
                                      وميكن أن نفرق بني التوحد والفصـام عـن     .                                                حاالت تأخر عقلى أو اضطراب انفعايل أو فصام الطفولة



 

  - ١٨  - 

 

         سـنوات،     ٣- ٢                                      سنة بينما يوجد التوحد ويظهر قبل عمـر      ٣٠   و    ١٥                           طريق أن الفصام يظهر بني عمر 
  :  ٤ (                                                                                    والفصام يصيب اإلناث والذكور على السواء ولكن التوحد يصيب الذكور أكثر من اإلناث بنسـبة  

                                                                                   ، تظهر ىف الفصام أعراض اهللوسة ولكن ال تظهر ىف التوحد، ومريض الفصام ال يعاىن مـن قصـور    ) ١
   )  ١٢     ، ص    ٢٠١٤   ،    عيسى   .(                              ن النفس ولكن تظهر لدى التوحدي                             لغوى وغياب القدرة عن التعبري ع

 
                                                                              إن اضطراب التوحد مصطلح مظلى يطوق فئات تشخيصية على الرغم من بعض التشابه ىف جماالت 

    .                                                                           ً االضطراب ، إال أن لكل فئة خصائصها الفريدة ، و معايريها التشخيصية الفريدة أيضاً
 DSM-IV  ً                                             عاً يسمى الـدليل األمريكـى التشخيصـى الرابـع                             هذا ويستخدم املتخصصون مرج

Diagnostic and Statistical Manual     الذي يصدره احتاد علماء النفس األمـريكيني، للوصـول إىل                                                    
                                                      ويف هذا املرجع يتم تشخيص االضطرابات املتعلقة بالتوحد حتـت    .                          تشخيص علمي لالضطراب التوحد

   )    (Virginia Department of Education,2010, P.7   :                العناوين التالية
                        اضطرابات النمو الدائمة  -
               اضطراب التوحد  -
                                             اضطرابات النمو الدائمة غري احملددة حتت مسمى آخر  -
  Asperger’s syndrome             متالزمة أسربجر   -
          Rett’s syndrome  متالزمة رت   -
                         اضطراب الطفولة التراجعي  -

 ً                                  اً من قبل بعض املتخصصني لإلشارة إىل بعض                                          ويتم استخدام هذه املصطلحات بشكل خمتلف أحيان
    ً                           فمثالً يتم تشخيص الشخص على أنـه    .                                               األشخاص الذين يظهرون بعض، وليس كل، عالمات التوحد

               ً                                                          حينما يظهر عدداً معينا من أعراض التوحـد املـذكورة يف املوسـوعة اإلحصـائية       "        بالتوحد "     مصاب 
                                  صاب باضطراب النمو غري احملدد حتت مسمى              ً                 بينما يتم مثالً تشخيصه على أنه م   ،DSM-IV          التشخيصية 

                      ، على الرغم من األعراض  "      التوحد "                           ً                            آخر حينما يظهر الشخص أعراضاً يقل عددها عن تلك املوجودة يف 
                                                 بينما يظهر األطفال املصـابون مبـتالزميت أسـربجر ورت      .                                     املوجودة مطابقة لتلك املوجودة يف التوحد

                                       لكن ذلك ال يعين وجود إمجاع بني املتخصصني حول   .       ً                               أعراضاً ختتلف بشكل أوضح عن أعراض التوحد



 

  - ١٩  - 

 

   .                                                                   هذه املسميات، حيث يفضل البعض استخدام بعض املسميات بطريقة ختتلف عن اآلخر
   :                                   و فيما يلى عرض موعات اضطراب التوحد

  
          التواصـل           اضـطراب      مـن         شـديدة    إىل       متوسطة     درجة      لديهم        التوحدي        االضطراب    ذوي       األطفال

         التخلـف        درجات   من     درجة      لديهم     منهم       والكثري  ،        السلوكية       املشاكل   إىل        باإلضافة         االجتماعي        واالتصال

 .      الفكري

 : 
     مـن     ً كالً   من     وبند  )  ١ (   من       بندين     األقل    على      ويكون  ، ١, ٢, ٣        اموعات   من     بنود    ستة     األقل    على  - أ

) ٣   ، ٢ ( .   
   . )     بندين  ل   األق    على (         االجتماعي         التفاعل  يف      وكيفي     نوعي    ضعف  - ١
         تعـبريات          النظري،         كالتفاعل        اللفظية   غري        التواصل        سلوكيات   من      الكثري        استخدام  يف       الشديد      الضعف  * 

   .       واإلشارة      اإلمياء      اجلسم،    وضع       الوجه،
   .      أقرانه   مع         الصداقات     بناء    على       القدرة    عدم  * 
            أو اإلشـارة   ،        إحضارها   أو  ،  ما     لعبة    طلب    على       القدرة    عدم (     اللعب  يف        املشاركة       وحماولة        االهتمام    قلة  * 

   . )     عليها
   .    حوله      اتمع   مع          واالنفعاالت        األحاسيس      تبادل    على       القدرة    نقص  * 
   )    األقل    على     واحد    بند (       التواصل  يف        والنوعي       الكيفي      الضعف  - ٢
   )   ً مثالً              األخرى كاإلشارة        التواصل    طرق         باستخدام        تعويضها    عدم   مع (       اللغوية        املقدرات    نقص   أو     تأخر  * 

  .         واستمراره       اآلخرين   مع      احلديث  يف      البدء    على       القدرة    عدم  ،     الكالم    على       املقدرة    حال  يف   *  

  .  به      اخلاصة     لغته      للطفل     يكون    وقد  ،     الكالم      تكرار   مع     منطية       بطريقة      احلديث  * 

          وتقليـد         حماكـاة       علـى        القدرة    نقص      وكذلك  ،  به        بالقيام        التظاهر   أو      اللعب     تنوع    على       القدرة    نقص    * 
   .  نه س  يف   هم   من       بألعاب       القيام   أو  ،     لعبهم  يف       اآلخرين

   )    األقل    على     واحد    بند (     مكررة     منطية        ونشاطات         اهتمامات  - ٣
    ضيق     نطاق   ويف  ،     مكررة     منطية       بطريقة   ا       واللعب  ،     معينة     لعبة   مع       الكامل       االماك  * 



 

  - ٢٠  - 

 

   .      والشدة        التركيز    حيث   من       طبيعية   غري       وبدرجة  ،    حمدود
   .       الرتابة     تغيري       مقاومة  * 
   )       املتكررة     اجلسم     حركة  ،  بع     واألصا       اليدين      رفرفة (       اجلسمية        احلركات       وتكرار     منطية  * 
  .          هذه اموعة   من    بند     األقل    على  )        الثالثة   سن   حتت      ويبدأ  (  ،       الطبيعي   غري        التفاعل    نقص   أو   أو     تأخر  - ب

  .        االجتماعي        التفاعل  * 

   .        االجتماعي        للتواصل       كوسيلة      اللغة  * 
   )  ٢٩     ، ص      ٢٠٠٣   ،    الصىب ( .        والتخيلي       املنطقي      اللعب  * 
   :    ريتز       اضطراب  )  ب (

     ً شهراً،      ١٨  –   ٦    عمر   حىت      طبيعي     تطور     هناك     يكون      احلالة    هذه   ويف  ،   فقط   ات    للبن    حتدث      احلالة    هذه

                          ً بعض القدرات املكتسبة خصوصاً    فقد   أو       التطور      تراجع   مع       طفلتهم        سلوكيات  يف     ً تغرياً         الوالدين     يالحظ  مث

        التفكري،       الكالم،    مثل          يف القدرات         نقص مالحظ    ذلك      ويتبع       واملشي،      احلركة    مثل      الكربى      احلركة       مهارات

        مفتـاح        تعتـرب        وهـذه     معىن    ذات           وإشارات غري      حركات       بتكرار     تقوم       الطفلة   أن    كما  ،      اليدين     خدام   است

   .      لليدين           حركات مميزة   أو  ،        ورفرفتها       اليدين   هز   من       وتتكون         التشخيص،
 :       التشخيص      مقياس

  :       التالية       البنود   كل
 طبيعيني      ووالدة   محل      .  

 اةاحلي من األوىل أشهر اخلمسة خالل طبيعي نفسي حركي ومنو تطور. 

 الوالدة عند طبيعي الرأس حميط. 

 :       الطبيعي       التطور   من    مدة    بعد        التالية       البنود     حصول
 شهراً     ٢٤-   ٥     بني      العمر  يف      الرأس    حميط   منو      تباطؤ ً      
 حركات منطية     حدوث   مع  ،    ً شهراً    ٣٠  -   ٥   بني      العمر  يف       اليدين     حلركة        املكتسبة        القدرات    فقد           

  .      اليدين      رفرفة    مثل       متكررة

 هذا العمر    بعد      تتكون         االجتماعي        التفاعل     عادة (     سابقة    مدة  يف       املكتسب         االجتماعي        الترابط    فقد         (   
 تزنة   غري     مشية     ظهورم     ،  طبيعية   غري      جسمية      حركات     ظهور   أو      .  

 النفسـي          التخلـف        وجـود      مـع   ،           والتعبرييـة             االسـتقاللية         اللغـة      تطور  يف       الشديد      النقص         
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   )  ٣٠   ، ص    ٢٠٠٣   ،    الصىب (      واحلركي
   :      أسبريجر       اضطراب  )  ج (

              يتم اكتشـافه      األقل    على   أو         التوحديني   عن      متأخر    وقت  يف     يظهر   ما     عادة       لتطور، ا         اضطرابات    أحد   هو

  :      بالتايل       ويتميز       ً متأخراً،
 االجتماعية        املهارات    نقص         .  
 االجتماعي        التعامل  يف      صعوبة        .  
 والتحكم        التركيز    ضعف       .  
 االهتمامات       حمدودية         .  
  :     طبيعي     ذكاء     وجود

           النوع مـن     هذا  يف       الذكاء      مستوى     ولكن  ،  ية     الفكر        القدرات  يف    نقص      لديهم       التوحد      أطفال   من      الكثري

      عـايل                 مسـمى التوحـد        النوع    هذا    على       يطلقون      البعض    فإن     لذلك  ،      العادي    فوق   أو      ً عادياً     يكون       األطفال

         القدرات

  :        والقواعد        التخاطب  يف     جيدة    لغة

            فهم األمـور   يف      صعوبة     هناك     يكون   قد     ولكن        اللغوية        املهارات  يف     تأخر     هناك     يكون  ال      النوع    هذا  يف

 .        والسخرية         كالدعابة  ،    دقيق     وفهم      تركيز   إىل     حتتاج     واليت       احملادثة  يف     قيقة   الد

  :       التشخيص      مقياس
   : )    األقل    على      بندين (         االجتماعي         التفاعل  يف      وكيفي     نوعي    ضعف  - أ

 الوجه، حركـة        تعبريات  ،      النظري        التواصل (       اللفظية   غري          السلوكيات        استخدام  يف     شديد    ضعف              
   )       واإلشارة      اإلمياء  ،    اجلسم

 العمري       املستوى    نفس  يف       أقرانه   مع         الصداقات     بناء    على       القدرة    عدم        
 أو           إحضـارها    أو     مـا        لعبـة     طلب    على       القدرة    عدم (      اللعب   يف        املشاركة       وحماولة        االهتمام    قلة   

   . )     عليها       اإلشارة
 تمع   مع          واالنفعاالت        األحاسيس      تبادل    على       القدرة    نقصحوله      ا    .   

   : )                 بند واحد على األقل  (          والنشاطات   ات       االهتمام   من     ضيق        نطاق  يف       متكررة     منطية        سلوكيات  - ب
 ماك       القياما أو   يف         الطبيعية   غري        النمطية          االهتمامات   من     أكثر   أو      واحدة  يف       الكامل        باالحـد          
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 .       تركيزها
 الطقوس     تغيري     ورفض        الرتابة    على     احلرص      .  
 اجلسـم     أو        الذراعني       التواء  ،      اليدين   أو       األصابع      رفرفة  (     مميزة       بطريقة       اجلسمية       احلركات      تكرار      ،  

   . )     للجسم      معقدة     حركة
 ماكلعبة   من    جزء   مع        واملستمر       الكامل       اال    .   

      العمل   أو          االجتماعية          كالعالقات     مهمة       وظيفية     مهام  يف     ً طبياً     حمسوس    ضعف   إىل     تؤدي          االضطرابات - ج

          التواصـل            السـنتني،       عمـر   يف      واحدة     كلمة  (        اللغوية        القدرات  يف     ً طبياً     مالحظ        نقص عام     وجود    عدم - د

   . )      سنوات  ث    الثال    عمر  يف       اللغوي
         الـنفس،           مسـاعدة         قـدرات           واملعرفية،         اإلدراكية        القدرات  يف     ً طبياً     مالحظ    عام    نقص     وجود    عدم  -  هـ

 .    عمره  يف   هم          مقارنة مبن   به      احمليطة       البيئة    حول       الفضول   ،)        االجتماعي        التفاعل    عدا   ما  (        التكيفي       السلوك

         العامـة          التطـور        رابات   اضط      أسباب    أحد   أو        الشخصية        كانفصام      مشخصة   غري          االضطرابات      جمموعة  - و

   )  ٣١     ، ص    ٢٠٠٣      الصيب، (      األخرى 
        الطفويل       التحطم       اضطراب  )  د (

 نادرة     حالة     .   
 من      األولني       السنتني  يف        طبيعيان    ومنو     تطور    بعد       األعراض     ظهرت    إذا        تشخيصها    ميكن   
 العمر     . 
 كالقـدرة  (         الوظائف   من      الكثري      تراجع     يالحظ    حيث      العمر   من        العاشرة   سن    قبل       األعراض     تبدأ          

  . )          واالجتماعية        اللغوية        املهارات        والتربز،       التبول  يف       التحكم  ،     احلركة    على

 : 
 :         عمر الطفل   مع       يتوافق      طبيعي   منو     وجود   مع      العمر   من       األوليني       السنتني  يف        طبيعيان    ومنو     تطور   - أ

 اللفظي    وغري       اللفظي        للتواصل      .  
 االجتماعية        العالقات         .  
 اللعب     .  
 التكيف        سلوكيات      .  

  )    يلي   مما      بندين     األقل    على  (      العمر   من        العاشرة   سن    قبل        التالية      كتسبة  امل        املهارات    فقد   - ب

 والتعبريية           االستقبالية      اللغة         .  



 

  - ٢٣  - 

 

 التكيف        سلوكيات   أو          االجتماعية        املهارات      .  
 الرباز   أو      البول  يف       التحكم     .  
 اللعب     .  
 احلركية        املهارات      .  

   ):   يلي   مما     األقل    على      بندين (      طبيعي   غري    عمل  - ب

 :        االجتماعي    اعل    التف  يف      وكيفي     نوعي    ضعف  - ١

 اللفظية   غري          السلوكيات    ضعف        
 أقرانه   مع         الصداقات     بناء    على       القدرة    عدم       
 واالجتماعي        االنفعايل        التواصل    ضعف          

  :        االجتماعي        التواصل  يف      وكيفي     نوعي    ضعف - ٢

 الكالمية      اللغة    نقص   أو     تأخر       .   
 واستمراريته      احلديث       ابتداء    على       القدرة    عدم           .  
 احلديث       وتكرار     منطية     .  
 اللعب     تنوع   لى ع       القدرة    نقص     .  
 ق      نطاق  يف      مكررة     منطية        سلوكياتضي     احلركـات       منطية     فيها   مبا  ،         والنشاطات          االهتمامات   من         

     . ة      املتكرر       اجلسمية
         العامـة        التطور          اضطرابات      أسباب    أحد   أو  ،       الشخصية        كانفصام      مشخصة   غري          االضطرابات      جمموعة   - ج

    .  )  ٥٢   ، ص    ٢٠٠٤   ،      الشامى  .(     األخرى
 :      اموعة    هذه  يف      الطفل     يشخص    لكي       احملددة   غري  ة     العام       التطور         اضطرابات  )   هـ (

 السابقة       األنواع   من   أي       لتشخيص       الطبية        املقاييس      عليها      تنطبق  ال       .  
 السابقة       األنواع   من   ألي        املوضوعة        االضطراب     درجة     فيها    ليس       .   

  يف       تستخدم   ،      اموعة    هذه    فإن  )   DSM – IV   (         النفسي      للطب         األمريكية        للجمعية         ما نشرته    حسب
          التواصـل          مهـارات    أو   ،        االجتماعي        التفاعل     تطور  يف     شديد       اضطراب     هناك     يكون      عندما  ،   ينة  مع     حاالت

        تنطبـق           املقـاييس      تكون  ال    وأن  ،           منطية متكررة        ونشاطات          واهتمامات        سلوكيات   أو  ،      اللغوي    وغري       اللغوي

   ،      الصـىب   (        الـنفس      حـب                الشخصية اضطراب       انفصام  ، )           السابق ذكره  (       التطور  يف      معينة         اضطرابات    على
   . )  ٣٢   ص   ،    ٢٠٠٣
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   أن   )     ١٩٩٢ (                                الذى أصدرته منظمة الصحة العاملية   ICD-10                                 يذكر التصنيف الدوىل العاشر لألمراض 

             ويتركز هـذا     ،                                                                         هناك قصور ىف النمو حيدث قبل بلوغ الطفل ذى اضطراب التوحد  سن الثالثة من عمره
                         والسلوك النمطـى املقيـد      ،       التواصل   ،       املتبادل                                                القصور ىف جوانب ثالثة رئيسية هى التفاعل االجتماعى

                                               على حدوث خلل ىف اآلداء الوظيفى ىف واحد على األقـل    DSM-IV(1994)          ىف حني يركز    ،        التكرارى
      أمـا     ،                      واللعب الرمزى أو اخلياىل   ،                               واستخدام اللغة للتواصل االجتماعى   ،                        من جماالت التفاعل االجتماعى

                                                    يفى ىف التفاعالت االجتماعية ىف اثنني على األقل من أربعـة                                      بالنسبة للسلوك االجتماعى فيوجد قصور ك
                              واملشاركة مع اآلخرين ىف األنشـطة     ،                      وإقامة عالقات مع األقران   ،                              حمكات تتمثل ىف التواصل غري اللفظى

                                                          وفيما يتعلق باللغة والتواصل فيوجد قصور كيفـى ىف التواصـل      ،                     وتبادلية العالقات معهم   ،          واالهتمامات
   ،                                                                   ى األقل من أربعة حمكات تتمثل ىف حدوث تأخر أو نقص كلى ىف اللغة املنطوقـة               وذلك ىف واحد عل

    على    ،                               واالستخدام النمطى أو املتكرر للغة   ،                                                      عدم القدرة على املبادرة ىف إقامة حوار أو حمادثة مع اآلخرين
   )  ٧٣     ، ص    ٢٠٠٨   ،   حممد     . (                         جانب قصور ىف اللعب اخلياىل

                    كمـا أن املشـكالت ىف      ،                     م لدى األطفال التوحديني                                   إن صعوبات التواصل هلا وجودها بشكل عا
                     و أن هـذه الصـعوبة      ،                                                               التواصل االجتماعى  تعد عالمة مبكرة على وجود صعوبة لدى هؤالء األطفال

   :                                                          و فيما يلى نعرض للتواصل عند األطفال التوحديني على النحو األتى   .      مستمرة

 
                                        والقدرة على الدخول يف حـوار متبـادل أو      ،           عن األفعال                                   يعرف التواصل بأنه القدرة على التعبري

                                               وال يقتصر التواصل على عملية نقل املعلومـات مـن     )     ١٩٩٨ ،    كامل   (                           منافسة حىت وإن كانت بسيطة 
                                                                                       وإىل اآلخرين حيث يعتمد تنظيم عملة التواصل على التواصل يف األفكار واملشـاعر واالجتاهـات مـع    

    ).  ٥٢     ، ص        ٢٠٠٠ ،     قنديل   (         اآلخرين 
                                                                                        ويعرف التواصل على أنه عملية معقدة ىف إقامة وتطوير الروابط بني البشر والىت تتولد عن احلاجـة  
                                                                                           إىل األنشطة املشتركة وتتضمن تبادل املعلومات وبلورة إستراتيجية واحـدة للتفاعـل واإلدراك وفهـم    

   ،         نب توصيلى  جا   ؛                                                     ومن مث ميكن متييز ثالثة جوانب للتواصل وهى على وجه التحديد   ،            الشخص لآلخرين
   .            وجانب ادراكى   ،            وجانب تفاعلى
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   :                                                            وتتمثل وسائل العملية التواصلية ىف انساق متعددة من العالقات وهى
 الكالم بصفة أساسية                 .   
 نسق العالقات واإلشارات البصرية واحلركية واإلمياءات واحملاكاة والتعبري الوجهى                                                                    .  
 اللفظية                                                     األنساق شبه اللغوية اخلارجة عن نطاق اللغة واإلشارات غري       .  
 نسق لتنظيم زمان ومكان االتصال                            .  
 ص    ١٩٩٥                جـابر، وكفـاىف    ( .                                                   نسق ثالثى النظرات وهو ميثل أحد السمات اهلامة ىف التواصل،    

١٦٥   (   
                                     ويعد التواصل اللفظى مـن أهـم أدوات      .                                             ويكون التواصل لفظى أو باستخدام اإلشارة أو غريها

                                      ارات احلركية باأليدي أو بتعبريات الوجـه                                                  التواصل اإلنساين كما توجد أدوات تواصل أخرى وهى اإلش
    ، ص         ٢٠٠٧          إبـراهيم،    (                                                                      أو الشفاه واإلمياءات أو باستخدام الرموز سواء كانت منطوقـة أو مكتوبـة  

١٣  ( .   
                                                                                        ويعرف التواصل بأنه قدرة الفرد على فهم واستعمال أمناط التواصل اللفظيـة وغـري اللفظيـة يف    

                 وتواصل اجلريان حبيث  ،              التواصل املدرسي   ،                لتواصل مع األفراد ا   ،             التواصل األسري   ،                  جماالت التواصل الذايت
                                                                                             يستطيع فهم واستيعاب حمتوى الرسائل املتبادلة بينه وبني أفراد األسرة وأفراد اتمع بشكل حيقق تفاعـل  

   .          إجيايب بينهم
     ليها                      وقناة حتمل الرسالة بشك   ،                 والرسالة واملستقبل   ،                                           والتواصل يشمل العناصر الرئيسية الثالثة املرسل

                                                                                         اللفظي وغري اللفظي يف عملية دينامية وليست استاتيكية بغرض إحداث تأثري يف شعور ورأي وفعل الطرف 
   )    ٦٠   ، ص      ٢٠٠٤   ،     البالح (                                                                   املستقبل يف سياق اجتماعي والتواصل عملية اشتراك ومشاركة يف املعىن والداللة

                      أو الثدييات واحلشـرات                                                                ويوجد أمناط للتواصل لدى كل فئة من املخلوقات غري البشرية كالطيور
                                                                                   تتمكن من احلفاظ على حياا ونوعها بوسائل غري اللغة واللفظية اليت يتعـارف عليهـا بـني       ،     وغريها
                    بسالمة أجهزة الفـرد         وتقوى   ،                                                       وبذلك تعترب عملية التواصل ضرورة من ضروريات احلياة البشرية   .      األفراد

                                    إال أنه يوجد العديد من أدوات التواصل   _      بشرى                                 وتعترب اللغة أهم أدوات التواصل ال   .                العضوية والنفسية
                           أو استخدام الرمـوز ويـتم    _                         أو اإلمياءات وتعبريات الوجه    ،                                   وهى اإلشارات احلركية باأليدى أو الشفاه

                                                                                           ذلك بوسائط عدة سواء اللغة املنطوقة أو املقروءة على الورق أو على شاشة إلكترونيـة أو مسـموعة   
                                                                 املرسل واملستقبل لوسائط التواصل واملطور هلا بقدراته العقلية واللفظية                  والفرد البشري هو   .            ً ومكتوبة معاً
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                                                                                           وفهمه لإلشارات واإلمياءات والتعبريات لتستمر عملية التواصل بني الفرد واآلخرين والبيئة مـن حولـه   
   ها                                                                                          طوال حياته من امليالد حىت الوفاة مع التطور والتغري يف وسائل التواصل اليت ينجح الفرد يف اسـتخدام 

                                                ويستطيع اإلنسان إذا ما اعترى بعضها عجز أو خلل أو    ،                                   مبا ميلكه من حواسه بشرط سالمة كل احلواس
                                                                                         إصابة أن يستعيض عن اجلزء املصاب بآخر يف عملية التواصل مما حيتاج إىل ما يطلـق عليـه التواصـل    

   . ) ٩     ، ص    ٢٠٠٣ ،    باظه (   .                                              كي يستمر الفرد يف حياته يف تواصل دائم مع من حوله  )       البديل (         التعويضي 

 
   :                                    لبعض أمناط التواصل غري اللفظى فيما يلى  )   ٩٧-  ٩٥     ، ص    ٢٠٠٨ (             عرضت اجليزاوى 

   :               استخدام اإلشارات  - ١
                            ً                                           ويقصد به أن الطفل يكون قادراً على فعل الشئ مبفرده ولكنه ال يستطيع أن يفعل    :            اإلدراك املسبق  -  أ 

    ً                                    ً         ياناً يأخذ بيد األم ويشري على هذا الشئ فمثالً الطفـل                                       الشئ مبفرده ويشري لآلخرين ليفعلوه له وأح
   .          ً                                            يكون قادراً على الوقوف مبفرده ولكنه يشري آلبائه لكى يرفعوه

   ،                                    تعترب لغة اإلشارة شكل من أشكال التواصل Pointing And Hand Leading  :                     اإلشارة والقيادة باليد  - ب
                                        ة لإلشارة تعد العالمة األوىل على أن الطفـل                                               فاألصبع يشري إىل شئ موجود ىف اجتاه اإلشارة والقابلي

                          ولكن األطفال التوحديني ليست    ،                                   ً                        يعرف أن الشخص الذى أمامه يكون قادراً على استنتاج ما يشري إليه
                                      وذلك مقارنة باألطفال العاديني فاألطفـال     ،                                                  لديهم هذه املقدرة فهم يكتسبوا ببطء من البيئة احمليطة

                                                        إىل الشئ فإم يأخذون بيد الشخص الذى أمامهم ليحضر هلم الشئ                ً            التوحديون بدالً من أن يشريوا
 (Siegl, 1999, P. 44)    .                                                    وهذا يدل على أم يأخذون من اليد وسيلة وظيفية للتواصل ،            الذى يريدونه

   :               التعبريات بالوجه- ٢
          الفترة ما                                                              عادة ما يتعرف الطفل العادى على وجه أمه ويبتسم بإشراقة وذلك ىف    :Smiling         االبتسامة   -  أ 

                          ولكن الطفل التوحدى ال يظهر  ،                                    وذلك ليظهر هلا تعرفه عليها وسعادته ا   ،                     بني شهرين إىل ثالثة شهور
                                                                                        هذه االبتسامة حىت السنة األوىل أو الثانية والىت تكون بالنسبة للطفل عالمة مبهجة على اسـتمتاعه  

                          وحياول جتنبها وعدم االستجابة    ،                                         ً ولكن العكس صحيح بالنسبة لآلخرين وتشكل عبئاً   ،                بالبيئة احمليطة به
                                           على األطفال التوحديني حيث تكـون اسـتجابتهم     (Powson)                          وهذا ما أكدته دراسة باوسن    ،  هلا

   )(Powson,  1999, PP.46-47  .                             ً                       لالبتسامات من أمهام أقل كثرياً ىف مقابل األطفال العاديني



 

  - ٢٧  - 

 

                                        ظهار القليل من ردود األفعال االنفعالية أى                          مييل األطفال التوحديون إىل إ   :                      مدى التعبريات االنفعالية  - ب
                                                                             ً       يبدون منفصلني عن البيئة احمليطة م أى أم يظهرون ىف حالة ثبات بدون أى انفعال فمثالً ىف بعض 
                                                                              احلاالت ال يظهرون أى استجابة خوف ىف املواقف اخلطرية الىت قد ميرون ـا بعكـس األطفـال    

   .       العاديني
                                                         يظهر معظم األطفال التوحديني ىف اية السنة الثانية بعض درجات   : Eye Contact             االتصال بالعني   - ج

      ً        وغالبـاً مـا      ،                                                                       الشذوذ ىف االتصال بالعني وتكون نظرام متجمدة وثابتة لآلخرين الذين ال يعرفوم
       ولكـن     ،                                                                           يكون االتصال بالعني أفضل عندما يكون األشخاص مألوفني بالنسبة هلم وليسـوا غربـاء  

                     ً                                             ن قصري وهلدف حمدد، وأيضاً هؤالء قد يتواصلون بالعني حينما يريدون مالحظـة                  اتصاهلم بالعني يكو
 (Rutter, 1998, P. 451)                                                     .                البالغني احمليطني م

   :                             التواصل حسب اللغة املستخدمة إىل  )   ١٩-    ١٨      ، ص ص      ١٩٩٧ ،     الشخص (      ويصنف 
                                                                     الرمزية اللفظية باستخدام اللغة كنظام من التفاعل بني شخصني أو مجاعة مـن     هو    :              التواصل اللفظى  -  أ 

                                         وىف ذلك تشمل اللغة عدة مكونات هى األصـوات    Decoding - Encoding                    الناس ىف ترميز املعاىن 
      ودالالت   Syntax                  والتراكيب اللغوية   Morphology                    وقواعد النحو والصرف   Phonology        الكالميه 

 Semantics      املعاىن 

                                                                     هو الرمزية غري اللفظية الىت تعتمد على تناقل الرسائل غري اللفظية كرمـوز     :                 التواصل غري اللفظي  -   ب
                     ً                                                             حتمل معاىن معينة لدى كالً من املرسلني واملستقبلني والكثري من األساليب غري اللفظية تكون مكملة 

   .                                                          ً والالشعورية أى تكمل اجلانب اللفظى من الرسالة وال حتل حمله غالباً
                                  ً      إىل أن التواصل غري اللفظى يتضمن نوعاً مـن       (Howlin, et al. 1999)              هاولني و فاقها        وتشري
                                                                         أى أن يعرف الفرد ما يدور داخل عقله ويعمل على نقله لشخص آخر من خالل تعبريات    ،           قراءة العقل

                                        وأن يستطيع قراءة عقل اآلخرين مـن خـالل   ،                    بدون استخدام الكلمات ،                 واإلمياءات واإلشارات   ،     الوجه
                                                               ويفتقد األطفال التوحديون القدرة على قراءة العقل مما ينتج عنه عدم  .            تعبريات الوجه   ،       إشارام   ،       إمياءام

   .(Howlin  etal.,1999,P.28)                        وعى مبشاعر وأفكار اآلخرين 
  .                                    دى الطفل التوحدى كما ذكرهـا سـيجل                                             وفيما يلى عرض ملظاهر ضعف التواصل غري اللفظى ل  -

(Siegel  , 1999 ).   



 

  - ٢٨  - 

 

  Use of gesture                استخدام اإلمياءة    - ١
   ،                                                                                    يستطيع األطفال األسوياء استخدام السبابة ىف اإلشارة جتاه ما يريدون دون أن يعلمهم أحد ذلـك   - أ

                                  إىل األشياء وهذا يرجع إىل افتقاده إىل   )        السبابة (                                             بينما جيد الطفل التوحدى صعوبة ىف اإلشارة بإصبعه 
   ً                                                 بدالً منها قيادة يد اآلخرين ووضعها مباشرة علـى الشـئ                   ولذلك جنده ينمى  )            قراءة العقل  (      قدرة 

   .          الذى يريده
                       فال يرفع الطفـل يديـه      ،                                                          يصعب على الطفل التوحدى استخدام اإلمياءات ىف التواصل مع اآلخرين  - ب

  .                                            وإن فعل ذلك فإنه ال ينظر إىل اآلباء عند محلهم له   ،                                      عالمة على أنه يريد أن حيمله أحد الوالدين

  Use interpersonal space                      سافة بينهم وبني اآلخرين           استخدام امل  - ٢
                                        وهذا رمبا يرجع إىل أم يفتقدون القدرة على  ،                                        يصعب على الطفل التوحدى االقتراب من اآلخرين

   .                                            تنظيم املسافة بينهم وبني اآلخرين أو التحكم فيها

  Facial cues :              الدالئل الوجهية  - ٣
                                                   طفل العادى أن يتعرف على وجه أحد الوالدين أو كليهما            أشهر ميكن لل ٣  :  ٢           ىف العمر من    :       االبتسام  - أ

      وقـد     ،                                   وهو ما يفتقد إليه الطفـل التوحـدى     ،                                             ويبتسم ليبدى تعرفه عليهم وسعادته بوجوده جبانبه
   .                          يالحظه الوالدان منذ البداية

   صل                                                                      ىف اية السنة الثانية من العمر يظهر األطفال التوحديون درجة من ضعف التوا   :             التواصل بالعني  - ب
   .                                             بالعني فتغيب النظرة املتعمقة لألشخاص ورمبا األشياء

  Rang of emotional expression                     مقدار التعبري االنفعايل   - ٤
                                                                                 جيد الطفل التوحدى صعوبة ىف إرسال االنفعاالت أو االستجابة هلا عندما تصدر مـن اآلخـرين    

         ً                 م وأحياناً تصدر منهم لكنها                            إن تلك املشاعر موجودة بداخله     ...)  ،   ضحك   ،    بكاء   ،         حزن، صراخ ،     سعادة (
     ً                                                                           غالباً تصدر ىف الوقت غري املناسب حيث يضحك الطفل أو يبكى بشدة بشكل فجائي وبدون سـبب  

                                    على سبيل املثال بعد أن ينتهى الطفـل     ،                                          وقد يبدى بعضهم بعض االنفعاالت ىف الوقت املناسب   ،    واضح
                       ً             ص وال يبتسم ولكنه أحياناً يبتسم لكـن                         قد ال ينظر إىل أحد  األشخا   ،                       ً    من عمل ما بذل فيه جمهوداً كبري

   .( Siegel  , 1999, P.45)       .          ً                                              لنفسه بدالً من النظر إىل الشخص الذى يشاهده ويشاركه االبتسام
  



 

  - ٢٩  - 

 

 
   :                 مهارات التواصل إىل  )   ٢٠       ، ص    ٢٠٠٣   (    باظه      قسمت

                       ماع واحملادثة واملناقشـة                                        تتضمن املهارات اخلاصة بنطق الكلمات واالست   :                     مهارات التواصل اللفظى
   .                               والتمييز واإلدراك السمعى والبصرى
                                                         ويتم من خالل اإلشارة بأعضاء اجلسم واألصابع ولغة الشفاه كمـا     :                        مهارات التواصل غري اللفظى

  .                         ىف التواصل لدى األطفال الصم
ـ     :                       مهارات التواصل االجتماعى    ار                                                        وهى خاصة بالتفاعل الذى يتم بني الفرد واحمليطني بـه ىف اإلط

                                                                                              االجتماعى من تقبل املعايري االجتماعية والقيم وممارستها مثل الترحيب أو االعتذار أو التعامل مع الفئات 
  .                                                            السنية املختلفة سواء األكرب منه أو األصغر منه واالجتاهات حنو اآلخرين

  ا                                                           ويتم من خالل القدرة على نقل املشاعر واألحاسيس والتعـبري عنـه     :                      مهارات التواصل الوجداىن
  .                         واملشاركة الوجدانية لآلخرين
                                                                    وتشمل املهارات املعرفية مثل القدرة على التمثيل والتذكر والتفكري ومستوى    :                    مهارات التواصل املعرىف

                                    وآخرون أن أكثر الصعوبات الىت يواجهها Temple Grandin                   وأشارت متبل جراندين    .                الطموح والدافعية
                                     وتعد أساليب التواصل غري اللفظـى مـن      ،             ات غري اللفظية                                      الذين أصيبوا بالتوحد كانت ىف تفسري اإلشار

   )(Scott  et al. , 2000,P. 15   .                                                                الوسائل األساسية لألفراد الذين ال يستخدمون الكلمات للتعبري عن أنفسهم

 
                                   ً                           إىل أن أى سلوك اتصاىل سواء أكان صادراً من طفل توحدى أو من أى شخص   ) Watson  (      أشار 

   :              ً          ر يتضمن أبعاداً خمتلفة وهى  آخ
 Meaning                    )      املعىن   (        الداللة   - ١

  Context                                 السياق                         - ٢
  Form                                           الشكل                              - ٣
  Function                             اهلدف أو الوظيفة              - ٤

   :                                 وفيما يلى عرض ألبعاد عملية التواصل
   :Meaning       الداللة 

                   وتكتسـب الكلمـات      ،                                                            يشري مصطلح الداللة إىل املعىن الذى حتمله الكلمة املستخدمة ىف التواصل



 

  - ٣٠  - 

 

                                                             ورمبا حتمل نفس الكلمات دالالت أو معاىن خمتلفة أو رمبا حتمـل رسـائل      ،                   داللتها من خالل املوقف
   .          ً       خمتلفة طبقاً للموقف

 
    ً         فمثالً كلمـة      ،                                        يدرك أن الكلمة الواحدة قد حتمل دالالت خمتلفة                          يصعب على الطفل التوحدى أن 

                    ، أى يـذهب ليحضـر    )            هات العربية   (                                                تعىن بالنسبة له معىن واحد وهو املعىن املتضمن للجملة   )      عربية (
     بابا  (                                                                                    السيارة اللعبة اخلاصة به وال يدرك أن نفس الكلمة ميكن أن تستخدم تعرب عن موقع كما ىف اجلملة 

    ).       العربية         مستنيك ىف 
                                 إىل أن األطفال التوحـديون ميكنـهم     ) ,Watson  & Schaffer  1989  (          و سكافر     ،               وقد أشار واطسون

ـال      ،ص         ٢٠١٤   ،      عيسـى  (                                                                          تسمية كثري من األشياء لكنهم ال ميكنهم استخدام نفس الكلمات ىف التعبري عن أفع
٣٩  (   

   :Context          السياق      - ٢
                                      إىل املواقف املختلفة الىت يتواصـل فيهـا     (Flack Ros,et al)                             يشري مفهوم السياق كما يعرض له 

   ؛                         املطعـم؛ املـرتل؛ املدرسـة    (                                                        وتتنوع مواقف التواصل فقد يتم التواصل ىف أمـاكن خمتلفـة     ،      األفراد
   . )            األصدقاء اجلدد   ،      املعلمني   ،     اآلباء  (                مع أشخاص خمتلفني        .....)  .     العمل

 
                                            ذوى اضطراب التوحد يعانون من صـعوبة تعمـيم               أن األطفال   )  ٤٠     ، ص    ٢٠١٤     عيسى  (     يذكر

                                              أن يطلب الطفل احلصول على العصري باستخدام كـارت     :              على سبيل املثال   ،                     التعلم من موقف إىل آخر
                 كذلك قد يتواصـل     ،                                     ً                          حمدد رغم أنه ميكن أن يطلب العصري مستخدماً أى كارت يشري إىل علبة العصري

                  وقد ال جييد الطفـل     ،                                    م معني ويرفض التواصل مع غريه من املعلمني                             الطفل ذو اضطراب التوحد مع معل
                                                         عند التواجد ىف حجرة اللعب ألنه اعتاد أن جييب على هذا السؤال   )  ؟             عاوز تأكل إيه  (                على سؤال املعلم 

                                                                  وميكن تعليم الطفل ذى اضطراب التوحد تعميم التعلم من موقـف إىل آخـر      ،                  ىف الفصل وقت الغداء
   .                                      يد وتنويع األنشطة وتقدميها ىف مواقف خمتلفة                وذلك بالتخطيط اجل

   :forms      الشكل   - ٣
   :                     وأوضح أنه يتضمن جانبني  Flack  ,et al)  (                    تناوله فالك و رفاقه    ،                              البعد الثالث للتواصل وهو الشكل



 

  - ٣١  - 

 

   .                                           يتضمن الطريقة الىت يستخدمها الطفل ىف التواصل   :    األول  -

(System of Communication)   لغـة     ،                  نظم التواصل بالصور   ،     إشارة   ،     حركات (             والىت قد تكون      
    ).     الكالم  (               اللغة املنطوقة    ،      اإلشارة
   .                                                         الثاىن يتعلق باستخدام تلك الطرق والىت يتسم باحملدودية الشديدة  -
   .                             مشكالت الشكل لدى الطفل التوحدى  -

                 ومن مث نلجأ إىل ما    ،                                                               نسبة كبرية من التوحديني غري قادرين على الكالم وهو أحد أشكال التواصل
  (Augmentative \ Alternative Communication Systems- AAC)                         مى بنظم التواصل البـديل    يس

                                                التواصل امليسر  بالنسبة للطفل القادر على الكـالم     ،          لغة اإلشارة   ،                   نظام التواصل بالصور (           والىت تتضمن 
             األخرى فيتعلم                      أسرع من تعلمه لألبعاد   )           بعد الشكل   (                                             فإن املشكلة هى أنه يتعلم هذا البعد ىف التواصل 

  P. 5 )  (Flack  et al ,1996, .                                                       كثريا من الكلمات لكنه ال ميكنه استخدامها ىف املواقف املختلفة 
  Communication functions                          وظائف أو أهداف التواصل      - ٤

                                                               أوضح جيليان باملؤمتر الذي نظمته وحدة أحباث التوحد جبامعة دورهام
)Autism Research Unit, University of Durham(  

        وألننا ال    ،                                                                          أن مصطلح التواصل الوظيفي يشري إىل اهلدف العام الذي نسعى إىل بلوغه عندما نتواصل
                                                                                           ميكننا أن نرى بشكل مباشر الدوافع أو األهداف اليت يتواصل اآلخرون من أجلها فإننا عادة مـا نـبين   

   :                                                استنتاجات عن أهداف اآلخرين يف التواصل واليت تتمثل يف
 Requesting      الطلب   - ١
 Refuse or Reject                 االعتراض أو الرفض   - ٢
  Getting attention            جذب االنتباه   - ٣
  Commenting        التعليق   - ٤
 Giving information             إعطاء معلومة     - ٥
  Seeking information                البحث عن معلومة   - ٦
   :Others           أهداف أخرى   - ٧

 Expressing feelings                    التعبري عن املشاعر      -

  Social routines         االجتماعى        الروتني   -



 

  - ٣٢  - 

 

  

 
   :                                                           يعرض واطسون  ملشكالت وظائف التواصل لدى الطفل التوحدى فيما يلى

   :                                                                     من املشكالت الىت يعاين منها األطفال التوحديون ىف التواصل من أجل أهداف خمتلفة    - ١
                                  فاألطفال القادرون على الكالم منـهم     ،         ىف التواصل                              ً          أن هؤالء األطفال يستخدمون طرقاً غري معتادة

              قـد يسـتخدم      :    ً فمثالً   .                                             ً                        يقومون بترديد الكالم والذى ال ميكن اعتباره سلوكاً يفيد ىف أى وظيفة اتصالية
                                                                 عندما يريد أن يطلب من املعلم أن يسمح له باللعب بلعبـة التليفـون     )                 ال تلعب بالتليفون (          الطفل مجلة 
  .           املفضلة لديه

        فكثري من    ،                                                                  تنتاج األهداف من عملية التواصل ليست سهلة على الطفل ذى اضطراب التوحد     إن اس  - ٢
                    قد يكرر الطفل كلمة     :   ً مثالً   .                                                         املعلمني يعجزون عن تفسري هدف الطفل من التواصل أو يسيئون فهمه

                       ىف حني أن هـدف الطفـل     ،                                                       ويظن املعلم أن الطفل يريد أن يغىن املعلم أغنية أيام األسبوع   ، )    احلد  (
   .                             ً الىت يذهب إليها كل أحد أسبوعياً  )                   الذهاب إىل السباحة   (     كان 

      فقـد     ،                                                                          إن األغلبية العظمى من األطفال ذوى اضطراب التوحد يتمسكون بأهداف معينه للتواصل
                 غري مدرك أن هـذه     ،                           ليحصل منهم على معلومات حوهلا   ؛                                    يستمتع طفل ما بأن يسمى األشياء لآلخرين

                               وطفل آخر قد يستخدم اللغة فقـط     .                             دمها ىف طلب ما يرغبه من األشياء                          الكلمات نفسها ميكنه أن يستخ
                                           فكثري من األطفال التوحـديني ال يعرفـون كيـف       ،                           وال ميكنه استخدامها ىف التعليق   ،            ىف طلب األشياء

                                              ويفشلون ىف احلصول على ما يرغبونه مـن أشـياء ىف      ،                                      يتواصلون عندما يريدون احلصول على معلومة
   )  ٤٢    ، ص         ٢٠١٤   ،    عيسى (   .                                    وهلذا قد يلجئون إىل العنف وإيذاء الذات   ، م                األماكن املألوفة هل

                 حتتل األولوية بـني    (Requesting)               أن وظيفة الطلب   (,Sullivan et al)                      ويؤكد سوليفان ورفاقه  
   ،                                         وذلك ألن مهارة الطلب من أهم مهارات اللغـة    ؛                                           وظائف التواصل عند بدء تدريب التواصل الوظيفى

                                     ولعل السبب ىف أولوية هذه املهارة  وأا    ،                                األشياء الىت متثل معززات بالنسبة له                     حيث يتعلم الطفل طلب
                                                                                         متكن الطفل من التواصل مع املهتمني به ىف حلظات معينة ألا متد الطفل باحتياجاته األساسية كالطعـام  

      قـدر                                                       ويؤكد أيضا أن تعليم الطفل مهارة الطلب يتوقـف علـى    ،                       وغريها من الرغبات امللحة   ،       والراحة
           عندما يشعر    :              على سبيل املثال   ،                                                 والىت تتوفر عندما يكون الطفل بالفعل ىف حاجة إىل الشئ   ،             الدافعية لديه



 

  - ٣٣  - 

 

                                                                                       الطفل باجلوع فيكون هذا الوقت هو الوقت املناسب لتدريبة على طلب الطعام حيث تكون رغبة الطفل 
                           لعاب من املعززات القوية الىت                        ويعد الطعام والشراب واأل   ،                                      ودافعيته هى السبب األساسي لنجاح التدريب

                                                                ويضيف أنه عند بدء تدريب الطفل مهارة الطلب جيب أن حندد من ثـالث إىل     ،                   يعتمد عليها التدريب
                                                          وذلك ألن االقتصار على كلمة واحدة سـيؤدى إىل أن تصـبح هـذه       ،                       مخس كلمات ليتعلمهم الطفل

                           ن الكلمات سـيؤدى ذلـك إىل                         أما التدريب بعدد كبري م   ،                                 الكلمة هى وسيلة الطفل ىف طلب كل شئ
   .                  اضطراب وتشتت الطفل

                                            أنه ال يقتصر تدريب الطفل ىف مهارة الطلب علـى    (,Sullivan et al)                       ويوضح سوليفان ور فاقه  
                         ً                       وإمنا يتضمن التدريب تدريباً على طلب األشياء األقـل     .      األلعاب   ،                              طلب املعززات القوية فقط كالطعام

                آبـاء ومعلمـني    ،                        ويتعني على احملـيطني بالطفل       ....)  ،      امللعقة   ،    املقص   ،      الكرسي  (                    أمهية لدى الطفل مثل 
                                                                                          استغالل املواقف الىت يتوفر فيها الدافع لدى الطفل للحصول على شئ ما لتدريبه على طلب هذا الشئ   

(Sullivan et al. , 1998,P.39 ) .    

 
                                           من أكثر األشياء الشائعة والـىت تلفـت نظـر                                                  يعد الفشل ىف اكتساب اللغة ىف العمر املتوقع واحد

                                                                       ً     ً             الوالدين إىل اضطراب الطفل كما أن منو اللغة لدى األطفال التوحديني تعترب مؤشراً جيداً علـى مـدى   
   ،                     ً                                                               استعداده للنمو مستقبالً فبعض األطفال يبدءون ىف نطق بعض الكلمات مث يتوقـف الكـالم لـديهم   

               ً                                   ال يتكلمون مطلقاً واآلخرون منهم الذين لديهم تطور ومنو                           من األطفال املصابني بالتوحد  %   ٥٠      وحواىل 
                                                                                      ىف اللغة ال يستخدموا ىف التواصل وجند أنه كلما كانت لغة الطفل التوحدى حمدودة عند سن اخلامسة 

    ).  ٧٨     ، ص    ٢٠٠٠      قنديل     (                                         ً      ً أو السادسة كلما أصبح األمل ىف منوه مستقبالً ضعيفاً
                                              ل التوحديني مبا فيها مشكالت التواصـل اللفظـي ىف                                    ومشكالت التواصل بشكل عام لدى األطفا

                                                        أن الطفل التوحدى غري قادر علـى تصـور احلالـة العقليـة      ،( Theory of mind)                ضوء نظرية العقل 
                               مما يؤدى إىل ارتباط الكلمات مبعاىن    ،                                                     لآلخرين،ومن مث فهو ال يقيم عالقات بني الكالم واحلاالت العقلية

  . )(Jordan, 1995,p. 49         و التعبري                  على مستوى الفهم أ          حمددة سواء 

   :                                                      وتتمثل مشكالت التواصل اللفظي لدى الطفل التوحدى فيما يلي
 Echolalia  :        املصاداة  - ١



 

  - ٣٤  - 

 

  و  ،       الشـخص                                                                        تعترب املصاداة من املشكالت األساسية ىف اللغة لدى الطفل التوحـدى، ويعـرف   
                              لقسري الـالإرادي ملـا يقولـه                                    بأا حالة كالمية تتميز بالترديد ا   :       املصاداة  )    ١٥٥  :     ١٩٩٢ (        الدماطى 

                                                                                اآلخرون من كلمات أو مقاطع أو أصوات بصورة تبدو كأا صدى هلم، وهى تعترب إحدى خصـائص  
                                                    األسباب الىت تؤدى إىل االستخدام املتكرر للكالم أو اللغـة    )     ١٩٩٨ (              وقد ذكر  كامل    .             التخلف العقلى

   :              ومن هذه األسباب
 لة للطفل التوحدى لالتصال باآلخرين                                       أن المصاداة تعتبر الطريقة الوحيدة الفعا                               .   
 يمكن أن تحدث نتيجة تعرض الطفل لالستثارة الزائدة وعدم إحساسه باألمان فى موقف معين                                                                              .  

 أن يكون هذا األسلوب مرتبط  بالنظام اليومى والروتين الذى يوجد فيه الطفل                                                                     .   

   :                               إىل أن هناك عدة أنواع من املصاداة   )    ٢٨    ، ص         ٢٠١٤ (           ويشري  عيسى 
   :                                    إن هذه املصاداة ختدم جوانب متعددة منها  (immediate echolalia)                         اداة الفورية لكالم اآلخرين    املص

 تجعل المستمع يعرف أنه تم سماعه                              .   
 ربما تشير إلى  اتفاق على ما قيل                               .  

 تشير إلى أن المعلومة يتم حل شفرتها بشكل نشط                                           .  

  بصوت غاضب                                                       ربما تشير إلى عدم االتفاق على ما قيل إذا تم تكرار الكالم         .   
                                                                                     املصاداة املتأخرة لكالم اآلخرين فيقوم الطفل حبفظ أو ختزين الكلمات واجلمل الىت مسعهـا ليعيـد     - ب

      ً                                            وغالباً ما يلجأ الطفل إىل املصاداة املتأخرة للكـالم ىف     ،                                     استخدامها بعد أسبوع أو شهر أو رمبا سنة
        عنـدما    )            سيب املقـص   (        األم مجلة             مسع الطفل من    :    مثال  emotional situation                 املواقف االنفعالية 

   .                         كلما شعر بغضب أى شخص جتاهه  )   قص       اترك امل (                                       أمسك باملقص، لذلك يقوم الطفل بتكرار مجلة 
(Sussman  ,1999,P. 21).   

   :                                     أن هناك نوعني من املصاداة املتأخرة للكالم  (Siegel)            ويذكر سيجل  
  functional delayed echolalia                         املصاداة املتأخرة الوظيفية   -

                                                       على سبيل املثال ىف موقف ينهاه فيه الوالدان عن القيام بشئ    ،                               يستخدم فيه الطفل مجلة معينة مسعها
             مجلة قالتـها    )                        ال تلق اللعبة من الشباك  (   :    مثال   .                                        يستخدم تلك اجلملة ليعرب ا عن رفضه ألى موقف   ،  ما

                  ستخدم تلك اجلملـة                      بعد ذلك أصبح الطفل ي   .                                              أم لطفلها ذى اضطراب التوحد وكررها الطفل وراءها
   . )  ال   (              ليشري إىل كلمة 



 

  - ٣٥  - 

 

  Non functional echolalia :                            املصاداة  املتأخرة غري الوظيفية  -
                                                                               يكرر األطفال ذوو اضطراب التوحد بعض اجلمل املفضلة أو األغاين أو حوارات شخصيات أفـالم  

               الطفـل ألفـالم     ة                                     ويزيد من خطورة هذه اخلاصية كثرة مشاهد   ،                                الكرتون ولكن دون استيعاب ملا يقال
   .(Siegel, 1996, P. 43)       ً وتكراراً              الفيديو مرارا

                                                 يقوم الطفل بتغيري ما ىف الكلمات أو اجلمل الىت يسمعها       Mitigated echolalia :              املصاداة املعدلة  - ج
                   وذلك لتتكيـف مـع      ؛                                             كأن يغري ىف نغمة الصوت، أو أن يغري ىف بعض الكلمات   ،              ويقوم بتكرارها
                                                                    يعد هذا عالمة إجيابية على فهم الطفل كيفية استخدام الكلمـات بشـكل ذى    و   ،              املواقف املختلفة

   .(Sussman, 1999, P.  22)   .   معىن
  pronoun Reversal  :                    قلب الضمائر أو عكسها  - ٢

                                                                               وهى من املظاهر الشائعة لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد حيث يشري الطفـل إىل اآلخـرين   
  (Rosenhan&Martin 1995)                وقد أوضحت دراسة   )      أو هم          هو أو هى (             وإىل نفسه بضمري  )     أنا   (     بضمري

   :                                                              أن هناك حماوالت قدمت لتفسري ملاذا يعكس األطفال التوحديني الضمائر وهى
                                                                                       فسر احملللون النفسيون  هذا التضاد على أنه عدم إدراك أو نكران هلويته الشخصية والطفل يـرفض  

                                       أكد البعض أن هناك عالقة ارتباط مرتفعـة     ،                                      عن عدم وعى ألنه رافض قبول حياته الشخصية  "    أنا "    قول 
                                                             وحيث أن الضمائر الشخصية حتدث بتكـرار أعلـى ىف بدايـة اجلمـل        ،                      بني احملاكاة وعكس الضمائر

   .                                                                                     فاألطفال التوحديني يواجهون صعوبة ىف اجلمل الطويلة فيقومون بتقليد الكلمة األخرية فقط ىف اجلملة
           فهم ينسبون   "                أنت حتب أن تشرب   "      يقول   "      أشرب        أحب أن  "                 ً            فنجد أن الطفل بدالً من أن يقول 

                                   ألن اآلخرين يستخدموا هكذا كما أـم    "    أنا  "    ً    بدالً من   "     أنت   "                           ضمري املخاطب ألنفسهم فيقولون 
                                 وهنـا أو هنـاك ألن معـاىن تلـك        ،    وتلك   ،                                              يواجهون صعوبات مع الكلمات املتشاة مثل كلمة هذا

   . )P. 635)   Rosenhan & Martin,1995 ,         خدمت فيها                                      الكلمات تتحدد ىف ضوء فهم الظروف الىت است

  Auditory Processing   :                املعاجلة السمعية- ٣
                                                              أن السبب يف قيام الطفل التوحدي بترديد كالم اآلخرين يتمثل يف أن منو   Janzen            ويضيف جلرتين 

          السـتيعاب                                 يتم مبعدل طبيعي لكن القدرة على ا  )                              الذاكرة اخلاصة باألصوات املسموعة (                الذاكرة السمعية 
              ً                              ُ       ً                                        يظل منوها بطيئاً حيث تنمو الذاكرة األولية مبكراُ مقارنةً بذاكرة هضم أو استيعاب املعلومات ومـن مث  



 

  - ٣٦  - 

 

                                                                                         جند األطفال التوحديني قادرين على حفظ كثري من الكلمات أو األغاين باللغة اإلجنليزية والفرنسية بدون 
          ً                              يون أحياناً باستخدام نقاط قـوم ومنـها                                                       القدرة على ترمجة كلمة واحدة منها، ويقوم األطفال التوحد

                                                                                      ذاكرم السمعية حملاولة تعويض نقاط ضعفهم وعدم قدرم على االستيعاب، فينتج عن ذلـك ترديـد   
   .(Janzen.1996,P. 92)           كالم اآلخرين 

  Prosody or tone of voice           نغمة الصوت   - ٤
   ً               ً       لباً ما نلمـح إختالفـاً يف                               أنه عندما يتحدث طفل توحدي غا  ) .Janzen  , 1996 (            يذكر جانزين 

                                                 عادة ما تكون نغمة منطية على وترية واحدة وقد يكـون     ،                                يتمثل يف متييز صوته بنغمة غري عادية   ،    كالمه
                                                              ورمبا حيدث ذلك ألن الطفل التوحدي ال يستطيع استيعاب املعىن العـاطفى     ،            ً          ً الصوت مرتفعاً أو منخفضاً

          للتنغـيم    )      لغـة  (                             نه يتعامل مع لغتني ىف وقت واحد                                            اإلضايف الذى يتضمنه الصوت وهلذا يبدو الطفل وكأ
   .                                        واللغة الثانية تتمثل ىف حمتوى أو معىن الكالم   ،            وإيقاع الصوت

  Conversational skill               املهارة احلوارية   - ٥
                                ولذا فإنه قد يستخدم الكالم ىف طلب    ،                                               الطفل ذو اضطراب التوحد ال ميكنه الكالم ىف شكل حمادثة

  (Arendt ,2000,P.46)         ق عليها                       األشياء أكثر من التعلي
                                                                إىل مبادئ عامة جيب وضعها ىف االعتبارعند تنمية اللغـة لـدى الطفـل         Arendt          وتشري أرندت

   :       التوحدى
   .                                             ومن مث فإن تنمية الفهم جيب أن يسبق تنمية التعبري   ،                     فهم اللغة يسبق التعبري  - ١
  .         يع أشكاهلا                    ومن مث جيب تنميتها ىف مج   ،                           اللغة ال تقتصر فقط على الكالم  - ٢

                                                   لذلك على احمليطني بالطفل حماولة إضفاء نوع من الصـعوبة     ،                                  يفتقد الطفل التوحدى الدافع للتواصل  - ٣
                                                                               فال يتعجلوا ىف تلبية احتياجاته ويصرون على أن يبدى الطفـل أى تعـبري باإلشـارة أو     ،         على حياته

   . )(Arendt  ,2000,P.42   .                                             الكالم مع النظر إىل اآلخرين عند طلب احلصول على شئ
   :           فقدان اللغة    - ٦

   :                      يوجد منطان لفقدان اللغة
                     كلمة أو مجـل قصـرية،       ٢٠  :   ١٠                                         تنمو لدى الطفل مفردات لغوية صغرية عادة من    :          النمط األول

   .                                 وختتفى تلك املفردات أو اجلمل بالكامل



 

  - ٣٧  - 

 

   ،                                 لكن عند تعلم الطفل لكلمات جديـدة  ،                                   ينمو لدى الطفل نفس العدد من الكلمات   :           النمط الثاىن
           أو حىت يبدأ    ،                  شهر ويظل لعدة أشهر  ٢٢  :   ١٥                            يبدأ فقدان اللغة ىف العمر من    .                   الكلمات القدمية تفقد    فإن 

   .(Siegel , 1996,P.57)                                 ً                       ولكن بعض احلاالت يكون الفقدان دائماً فال يستجيب الطفل للعالج    ،     العالج

 
                             التواصلية خمتلفة بشكل ملحـوظ    –                         وجودة التفاعالت االجتماعية    ، ة       وتبادلي                    التواصل عملية نشطة

   ،                  االنتبـاه املشـترك    (                  التواصلي الرئيسي   –                            باإلضافة إىل القصور  االجتماعي    .                   لدى األطفال التوحديني
                                        فإن احملكات التشخيصية لألطفال ذوى اضـطراب     ، )                                              التقليد، استخدام السلوكيات غري اللفظية املتعددة 

  "                                                                     اضطرابات واضحة يف القدرة على التقليد أو اإلبقاء على حمادثة مع اآلخـرين    "       ل على            التوحد تشتم
   .(Cheng ,2004,P.8)                                             واالستخدام النمطي واملتكرر للغة أو اللغة اخلاصة 

   ؛                                                                                إن بعض األعراض املبكرة الىت يتميز ا الطفل ذو اضطراب التوحد هى اضـطراب ىف التواصـل  
     ً                                                             خمتلفاً عن بقية األطفال ىف نفس العمر الزمىن إذ يبدو وكأنه ال يريد أمـه                            حيث أن الطفل التوحدى يبدو 

                                  وأن يقوم حبمله حىت لـو كـان هـذا       ،                                        وال يباىل مبسألة أن يقبل عليها أحد الراشدين   ،             وال حيتاج إليها
                       كما نالحظ أن الطفـل ذى     .                                    وتكون عضالت الطفل التوحدى رخوة مترهلة   .                   الشخص وثيق الصلة به

        ً                                              وهو أيضاً سريع الغضب واالنفعال إىل جانب ذلك فهو ال يستطيع    ،                ً د ال يبكى إال قليالً            اضطراب التوح
                             ويكون قليـل املطالـب بشـكل     .                                                         خالل الستة شهور األوىل من حياته أن يالحظ أمه أو يتابعها ببصره

                                                              وميكن أن ينطق كلمات قليلة وتكون غري واضحة وغري مفهومـة كمـا أن    ،                       ً ملحوظ وال يبتسم إال نادراً
                            وال يبدى اهتمام باللعب الـىت     ،             ً                                                  تجاباته دائماً متوقعة وال يأتى بأى استجابة ميكن اعتبارها غري متوقعة  اس

          ً                                                                 ويضيف أيضاً أنه ىف الستة شهور التالية ال يبـدى الطفـل أى اهتمـام باأللعـاب       .                يتم وضعها أمامه
                   التواصل اللفظى وغري                 ويفتقر بشدة أىل   ،                                         وال يبدى أى انفعال نتيجة حدوث أى شىء أمامه   ،         االجتماعية

   . )  ٢٦    ،ص    ٢٠٠٢    حممد   (                                              ً             ً وتكون ردود أفعاله باملثريات خمتلفة إما مفرطة جداً أو قليلة جداً   ،      اللفظى
                    فاللغـة والتواصـل     .                                                                   و ميثل التواصل البشرى أساس للنظرية واملمارسة اإلكلينيكية ىف جمال التوحد

                                     وحد هى التـأخر واالنتكـاس ىف النمـو             ً     ً                                      تلعب دوراً هاماً ىف فهم التوحد،وأن املؤشرات على وجود الت
                                                                                         إن الطالقة واملرونة اخلاصة باللغة التعبريية بعد أن يقعان حتت التمييز بني التوحـد ذى اللفظيـة     .       اللغوى

                                                               وتاريخ التأخر ىف اللغة ميكن أن يكون ضرورى وحاسم ىف متييز التوحد عن    ،                        املرتفعة واللفظية املنخفضة



 

  - ٣٨  - 

 

                 بسـبب النمـاذج     –     ً   غالبـاً    –                                  من أنه يتم إدراك التوحد ىف البداية             وعلى الرغم   .               االضطرابات األخرى
        ً                                                      فإن كثرياً من السمات املبكرة للعجز اللغوى املرتبطة به تتداخل مـع     ،                               البطيئة وغري املعتادة من منو الكالم

   ية                            إال أن التأخر ىف اللغة التعبري  –                                              وعلى الرغم من أن املهارة ىف اللغة هامة للتوحديني    .             اضطرابات أخرى
   )     ١٤٦  ،ص    ٢٠٠٧ ،            عيسى، وخليفة   (                                                        ىف السنوات األوىل من العمر ليست مقصورة على أفراد التوحد  

               فما يعاىن منـه     ،                                                                       ومن اجلدير بالذكر أن هناك عالقة تبادلية بني القدرات اللغوية واضطراب السلوك
              اعـد اللغـة                                                                       هؤالء األطفال من مشكالت ىف التواصل قد يرجع ىف األساس إىل اخنفاض مستواهم ىف قو

    كما    ٠                                                                               وضعف التعبري اللغوى وهو ما ال ميكنهم من الدخول ىف احلوار واملناقشة حىت وإن كانت بسيطة 
                                                                                      أن فهمهم احملدود ملعىن الكلمات واأللفاظ جيعلهم يقومون ىف حماولة من جانبهم جلذب انتباه اآلخـرين  

                              نصرف اآلخرون عنهم  وال يبدون هلم                                                             إليهم بترديد الكلمات واستخدام كلمات قد تبدو غريبة للتواصل في
                                                                                          االهتمام الذى ينتظرونه مما يؤدى إىل انسحام من التفاعالت وقد يلجئون إىل العدوان سواء على الذات 
                                                                                    من خالل سلوك إيذاء الذات أو حتطيم ما حييط م من أشياء وممتلكات ويصـبحون مصـدر إزعـاج    

   . )   ١٢٥   ص ،        ٢٠٠٨ ،   حممد (                   د وانسحاب اجتماعى                                          لآلخرين مبا يسببونه من فوضى وعصيان ونشاط زائ
             كمـا نالحـظ      ،                                                                     إن اكتساب مهارات التواصل غالبا ما يتبع مسلك منائي فريد لألطفال التوحديني

                                                                وبرغم حماولة األطفال التوحديون فهم املقاصد واحلاالت الداخلية واملعـىن     ،                    مشكالت يف مناذج التفاعل
          التواصلية   –                                           فإن قدرم على املشاركة يف التفاعالت االجتماعية    ،                                     للسلوكيات الوجدانية والتواصلية لآلخرين

    ففي    .                                                     إن استهالل التفاعل مهارة ضعيفة جدا لدى األطفال التوحديني   .(Frith,1989)                مضطربة بشكل كبري 
                                              ملقارنة التفاعالت االجتماعية لدى األطفال التوحديني   Hauck et al (1995)                        دراسة أجراها هوك ورفاقه 

              واظهروا زيادة   Ritualized initiations                                           ني تبني أن التوحديني ينخرطون يف استهالالت طقوسية        واملتخلف
                                     ويف دراسة أخرى تبني أن التوحديني يظهرون    .                                               كبرية يف االستهالالت عندما ذكروا بالتفاعل مع النظائر

     عالوة   (Layton & Watson ,1995)                                                       جناحا يف االستجابة لشركاء التواصل أكرب من االستهالل االجتماعي 
         فإنه يتم    ،              على سبيل املثال   .                                                       فإن سلوك التواصل غري اللفظي لديهم مقصور على سياقات معينة   ،       على ذلك

                                    وليس املشاركة باملعلومـات واملشـاعر      ،                           واإلشارة لغرض الطلب أو الرفض   ،                    استخدام التحدق بالعني

(Wetherby ,1986, Wetherby & Rodriquez ,1992)،   التوحديون إىل طلب األشياء              ومييل األطفال                        
   ،                   أو التعبري عن املشاعر   ،                                          ولكن نادرا ما يعلقون تلقائيا على شيء يهمهم   ،                      والطعام ومساعدة الكبار   ،      واللعب



 

  - ٣٩  - 

 

 & Hobson)  )         إىل لقاء    ،        مثل شكرا  (                                أو استخدام عبارات قبل اجتماعية    ،           أو االبتسامة   ،                أو التواصل بالعني

Lee,1998)،   آخر                      ولكن ال يلفت نظر شخص   ،                            شارة إىل طلب شيء ما بعيدا عنه                    ورمبا يستخدم الطفل اإل    
   .(Cheng, 2004,P.12)   .                       إىل ذلك الشيء حمل االهتمام

                                                      ذوى اضطرابات اللغة سوف يظهرون بالتأكيد صعوبات ىف فهـم    )            غري التوحديني  (                   إن األطفال العاديني 
                                الجتماعى رمبا يكون غري ناضـج ، إال              ً                                              اللغة و أيضاً ىف التعبري عنها ، ولكن ، على الرغم من أن منوهم ا

                                                                          من احملتمل أن جيدوا وسائل بديلة للتعبري عن أنفسهم و لديهم القدرة على االخنراط ىف   .               ً أنه ليس منحرفاً 
    .                                                 تسلسل جذب االنتباه ، و املشاركة باهتمامام املتنوعة

                            بالدور اهلام و القيم للتواصل                                                            أما األطفال التوحديني ، على اجلانب اآلخر ، قد ال يكونوا على وعى         
                         و هذا يؤكد على أمهية تدخل   .                                                            ىف التعبري عن حاجام و رغبام و أم جزء نشط ىف العامل االجتماعى 

                              لتحسـن جـودة احليـاة بقـدر                                                            التواصل كهدف أساسى لتعليم األطفال ذوى اضـطراب التوحـد   
  (Tavulari, 2004, P.19)      اإلمكان

 
                                               ألساليب حتسني مهارات التواصـل لـدى األطفـال ذوى      )    ١١٢-  ٩٨  :     ٢٠١٤ (          يعرض عيسى 

   :                            اضطراب التوحد على النحو االتى
  Systems (AAC)  Augmentative/Alternative Communication  :                   نظم التواصل البديل  -  ١

   ،                                         طفال ذوى اضطراب التوحد القدرة على الكـالم               أنه قد ميتلك األ  (Brown Wendy,et al)    يشري 
                                                          والتخاطب التقليدى رمبا ال يركز على تنمية تلك القـدرة لـدى      ،                                بينما تظل القدرة على الفهم ضعيفة

                                                ورمبا تقوم اللغة املكتوبة بنفس الدور الذى يقوم به    ،                                      وهو ما يقوم به الشكل البصرى من التواصل ،     الطفل
                                                            يرى أن نظم التواصل البديل ال تستخدم فقط كبديل للكالم أو عندما                             الشكل البصرى من التواصل لذا 

   .                           ً                                                          يغيب الكالم وإمنا تستخدم أيضاً لتساعد الطفل على التعلم والتواصل بغض النظر عن مستوى الكالم
  :وهناك طرق عدیدة للتواصل البدیل من أهمها

 لغة اإلشارة          .   
 التواصل امليسر             .  

 نظم التواصل من خالل الصور                        .  

 إلشارة إىل الصور      نظام ا              .   



 

  - ٤٠  - 

 

 نظام  التواصل بالصور                    .  

  Sign Language           لغة اإلشارة   - ١
                                                    ً            أن لغة اإلشارة تعد من أكثر أشكال التواصل البـديل شـيوعاً خاصـة    (Brown Wendy)      يرى 

                                                                        لكن ىف الفترة األخرية مل يعد تعليم األطفال التوحديني التواصل مـن خـالل لغـة       ، )      ماكتون (        املسماة
   .                                        رمبا لظهور بدائل أخرى أو نظم تواصل متعددة   ،                 ا كان ىف سنوات مضت            ً   اإلشارة شائعاً كم

                                                                                    وأشارت دراسات متعددة أن لغة اإلشارة تعد طريقة فعالة لتنمية تواصل ناجح وقد ذكرت تلـك  
   :                                     الدراسات مميزات لغة اإلشارة وهى كما يلى

   .                             تساعد لغة اإلشارة على منو الكالم  - ١
  .                       ومن السهل توفري مدربني هلا   ، ت                         لغة اإلشارة ال حتتاج إىل أدوا  - ٢

  .                                                        ال يرتبط بتعليمها تلك املشاعر السلبية املرتبطة بتعليم الكالم  - ٣

  .                                                                   التدريب على التواصل من خالل لغة اإلشارة يعد أسهل من التدريب على الكالم  - ٤

   .                                                                       ً ميكن للمعلمني أن يساعدوا األطفال ىف تأدية احلركات مث يقللوا هذه احلركات تدرجيياً  - ٥
   :                 سلبيات لغة اإلشارة

 التفاعل املستمر مع الطفل تقع مسئوليته على اآلباء واملعلمني                                                      .   
 البد من تدريب خاص على استخدامها لآلباء واملعلمني                                            .  

 ال تزود الطفل بقدر كبري من املفردات اللفظية                                        .  

 اقف                                                                              قد يظل الطفل غري قادر على استخدام اإلشارات بشكل تلقائي أو تعميم استخدامها ىف املو    
  .      اجلديدة

 يوجد بعض اإلشارات تتشابه إىل حد كبري                                 .  

  الكلمات أو اإلشارات األوىل الىت يبدأ التدريب عليها عادة إشارات معقدة ويعد تدريب الطفل                                                                                  
  .          ً        ً عليها أمراً ليس سهالً

 تتطلب القدرة على التقليد                        .  

 البد من متتع الطفل مبهارات حركية صغرية                                  .  

 لب                            ال تبدأ لغة اإلشارة بتعليم الط  .  



 

  - ٤١  - 

 

  
   :             التواصل امليسر  - ٢

                                                                                  أوضحت كثري من الدراسات أن مستخدمى التواصل امليسر يتأثرون باملساعدة الىت يقـدمها هلـم   
   .          ً                        وأنه غالباً ما ميلى عليهم ما يكتبونه  (Facilitator)      امليسر 

   ،                                                            ىف السبعينيات ىف استراليا ملساعدة مرضى الشلل املخى على التواصـل   (FC)                  طور التواصل امليسر 
                            ال بسبب افتقار الشخص ملهـارة   ،                                                    و يقوم على فكرة أن صعوبة التواصل ترجع إىل اضطراب حركى  وه

                                                     يقوم بتعزيز يد أو ذراع الفـرد عنـد الكتابـة علـى       ) (Facilitator                    ويتضمن التدريب ميسر  ،       التواصل
              ات مثل اجلمعية                           ً     ً                       وقد أثار التواصل امليسر جدالً كبرياً، فتبنت العديد من املنظم .                         الكمبيوتر أو اآللة الكاتبة

   .                                       ً           واألكادميية األمريكية لألمراض العقلية موقفاً معارضة ضده   ،                      األمريكية للتأخر العقلى

   :                        نظم التواصل من خالل الصور  - ٣
   :                    نظام اإلشارة إىل الصور    - أ

                                                                                       يتطلب هذا النظام أن يتمتع الطفل مبهارات التقليد وأن تظل الصور ىف جمال رؤية الطفـل فتـرة   
                                                أن بعض األطفال لديهم صعوبة ىف استخدام السـبابة ىف     :                        النظام بعض السلبيات منها          ولكن هلذا .     طويلة

                                    وأنه يعتمد على تواجد املعلم أو أحـد     ،                                                        اإلشارة مما ينتج عنه صعوبة تفسري املعلم لرغبة الطفل بالتحديد
    خاص                                                                             األشخاص بالقرب من الطفل ملالحظة الطفل فقد يشري الطفل إىل الصور ىف عدم وجود أحد األش

   .                          مما جيعل عملية التواصل قاصرة
   :                   نظام التواصل بالصور  - ب

(Picture Exchange Communication)         إن من طرق تطوير التواصل مع التوحديني طريقـة                                            
       وبعـد     Picture Change Communication System(Pecs)                                تبادل الصور بني الطفل والطرف اآلخر

       وزوجته   "      بوندى "                                       تطويرها ىف أمريكا على يد أخصائي النطق                                   البحث املستفيض ىف هذه الطريقة والىت مت
                من فئة أطفال ما   %   ٨٠                               ً                  ولقد ثبتت هذه هذه الطريقة أساساً على مالحظاما بأن       ١٩٩٤          فروست سنة 

         وىف عـام     Functional Communication                                                   قبل املدرسة ليست لديهم القدرة على التواصل الـوظيفى  
                                                    بريطانيا كأسلوب عالجى لألطفال الذين يعانون من مشكالت ىف                            بدأ استخدام هذه الطريقة ىف    ١٩٩٧
                                                               ً               ودف هذه الطريقة إىل مساعدة الطفل على اكتساب مهارة التواصل خصوصاً عنـد إبـداء      ،       التواصل



 

  - ٤٢  - 

 

                                                                     حيث يدرب الطفل الذى ال ميلك القدرة على التواصل الوظيفى علـى املبـادرة      ،                 التواصل مع اآلخرين
                                                      للشخص الذى ميسك البسكويت فيحصل علـى البسـكويت نفسـه                              ً بإعطاء صورة البسكويت مثالً

                                                                                         والطرف اآلخر الذى ميسك البسكويت ينتظر مبادرة الطفل بنفسه كى يبدأ عملية التواصـل بإعطائـه   
          ً                                                                             الصورة أوالً مع مالحظة أن الطرف اآلخر يلتزم الصمت وال يسأل الطفل ماذا يريـد أو هـل يريـد    

                                                  تساعد وتشجع الطفل على إبداء املبادرة بالتوصل وليست    Pecs                      وهنا يدل على أن طريقة    :        البسكويت
                               ً                                                       االستجابة ملبادرة اآلخرين وهى أيضاً طريقة لتدريب الطفل على طلب الشئ وليست تسـميته وهـذه   

   .                  ً                                                  الطريقة بنيت أساساً على مهارة استخدام الصور وليست لغة اإلشارة أو الكالم
                          من خالل ستة مراحـل ولكـن      Pecs            ر تطبق طريقة                                        مراحل تطبيق طريقة التواصل بالتبادل بالصو

                                                                                           يتوجب من املعاجل قبل البدء يف تنفيذ هذه املراحل أن يقوم مبشاهدة ومالحظة الطفل لفترة مـن الـزمن   
                                                                                          ويقوم بسؤال األهل ليتسىن له معرفة رغبات الطفل واحتياجاتـه ويسـمى هـذا بتقيـيم املعـززات      

Reinforcement  Assessment.   
                                       يقوم ا شخصان األول يسمى شريك التواصـل    Physical  exchange             التبادل اجلسدى   : ىل          املرحلة األو

Communication partner  والثاين يسمى باملوجه اجلسدى                        Physical Prompter     -  
  )    ً   مـثالً  (                                     حيث يقوم الطرف األول حبمـل البسـكويت     -                        أو القائم باحلث والتشجيع 

                ومن مث تأيت وظيفة   -                 ل إليه واإلمساك به             وحماولته الوصو  -                       كحافز للطفل للحصول عليه
                                                                     الطرف الثاين حيث مينع الطفل من أخذ البسكويت وذلك مبسك يد الطفل ووضـعها  
                                                                         على صورة البسكويت الىت أمامه ومن مث وضعها يف اليد املمدودة من قبل الطرف األول 

      طـرف                                                                     وهذه العمليه تستلزم الصمت من قبل الطرفني حىت يضع الطفل الصورة يف يد ال
                                    حينها يقـوم الطـرف األول بإعطـاءه       ،                                    األول  وهذا يعىن أن الطفل طلب البسكويت

     خـذ     ) (                                      وتتبع ذلك بقول أنـا أريـد البسـكويت    (                           البسكويت بعد استالمه الصورة 
                                                          وهذه املرحلة حتتاج إىل تكرار لتدريب الطفل على التواصل بتبادل   )                 البسكويت يا شاطر

                                    كرار العملية بنفس األشخاص حيث يسـهل                                   الصور واالعتماد على نفسه وجيب عدم ت
   .                                                                 تعدد املدربني على الطفل التعامل مع اجلميع من غري االعتماد على شخص واحد

                                                 تبدأ هذه املرحلة بعد اجتيـاز املرحلـة األوىل وهـي      Traveling Phase             مرحلة التنقل      :              املرحلة الثانية
        مبسـافة    )        التواصل      شريك (                                                 اعتماد الطفل على نفسه حيث تبعد الصور والطرف األول 



 

  - ٤٣  - 

 

                 يف هذا املوقف حياول –                                                   كافية عن الطفل مع احلرص على تواجدهم معه يف نفس املكان 
   ً                                              أوالً مث حياول السري إىل الطـرف األول ليقـوم بعمليـة      -                       الطفل الوصول إىل الصورة 

                                                               مىت ما متكن الطفل من عمل ذلك يعين أن اجلهد الذي بذله للوصول إىل هذه    .       التبادل
                                                           رف األول يـدل علـى إصـراره علـى التواصـل ويسـمى ذلـك                   الصورة وللط

Communication intent   وهى الرغبة واإلصرار على التواصل                              .   
                                          وهذه املرحلة يتم تدريب الطفل على التمييـز     Discrimination Phase              مرحلة التمييز      :              املرحلة الثالثة

                لى التمييز بـني                                                            بني صورتني أو أكثر وهذا يعتمد على قدرته ويتطلب تدريب الطفل ع
                                        وهذه العملية تشجع الطفل علـى التواصـل     -                                الشىء املرغوب فيه وغري املرغوب فيه 

   .Eye-Contact       البصري 
                                     يدرب الطفل ىف هذه املرحلة على بناء مجلة   Building Sentences                 مرحلة بناء اجلملة      :              املرحلة الرابعة

               ويلصـق عليـه      Sentence Strip                                         بسيطة حيث يقوم املدرب باستخدام شريط اجلملة 
                                                       ويتم تشجيع الطفل بعد اختياره لصورة البسـكويت بلصـقها     I want              صورة أنا أريد 
   .                                                    حيث يتمكن الطفل من بناء مجلة مفيدة بسيطة مبساعدة املدرب  –              جبوار أنا أريد 

              وهنـا يبـدأ       ?Responding To(What do you want   ؟                        مرحلة االستجابة ملاذا أريد   :             املرحلة اخلامسة
                      ً                                             الطفل عن ماذا يريد مثالً وجييب الطفل عن طريق اختياره لصورة البسـكويت         بسؤال

   .               أنا أريد بسكويت  -   ً                مثالً باستخدام اجلملة 

    Responsive &Spontaneous Commuting  :                                 مرحلة التعليق االستجايب والتلقـائي    :              املرحلة السادسة
      ً                 له مثالً ماذا تفعل؟ ماذا                                                      ىف هذه املرحلة يدرب الطفل على اإلجابة على األسئلة املوجهه 

   ،                                               ً        وجييب الطفل على األسئلة من خالل استخدامه اجلملة مثالً أنا أرى   ؟         ماذا تسمع   ؟   ترى
   .       أنا أمسع

   "  Pecs  "                                    اجيابيات طريقة التواصل بتبادل الصور 
   ا بسـهولة أن هذه الطريقة ال تتطلب تدريبات أو جتهيزات معقدة حيث بامكان اجلميع القيام                                                                                   

   .                                ء األمور بعد حصوهلم على تدريب بسيط           وخباصة أوليا



 

  - ٤٤  - 

 

  ميكن استخدامها مع أي طفل لديه مشكلة ىف عملية التواصل مع اآلخرين وميكن استخدامها مع                                                                               
  .               ذوي متالزمة داون

 كما ميكن تطبيقها يف أماكن    .                                                      ميكن استخدامها مع البالغني الذين يعانون من مشكالت التواصل                        
  . ة                               عديدة مثل املرتل أو الصف أو املدرس

       تستخدم   Pecs               لذلك فإن طريقة   )     شاطر (                                                 واملالحظ أن طفل التوحد ال يتأثر بالتشجيع املعنوي مثل 
                                              وقد يستخدم التشجيع املعنوي مع البديل املادي مثل    ).                    كما يف مثال البسكويت (                    طريقة التشجيع املادي 

    ).        مثل شاطر (                                         ذلك إعطائه البسكويت مع كلمات بسيطة مشجعة 

   :                          و سوف نعرض له ىف اجلزء التاىل   ،             النتباه املشترك                   و من األساليب أيضا ا

     
                      مفهوم االنتباه املشترك  )  ١ (

        تركيـز   "                                         أحدها يتمثل ىف أن االنتباه املشترك عبارة عن    ،                                       هناك العديد من التعريفات لالنتباه املشترك
  .Paparella & Kasari, 2004,P)  "                        أجل هدف واحد خلربة مشتركة                          عقلى متبادل بني املشاركني من 

                                               و يرتبط بالقدرة اللغوية املتوقعة لـدى األطفـال      ،                                     هذا االنتباه املشترك ضرورى الكتساب اللغة  . (270
                بسبب احلقيقة الىت    ،              باإلضافة إىل ذلك   .(Jones, et al., 2006, P. 784)                  و األطفال التوحديني    ،       العاديني

                                فإن ظهور االنتباه املشترك يفتـرض     ،                                                  الدافعية االجتماعية هى الىت متثل األساس لالنتباه املشترك           مفادها أن
                        و يرتبط مبستويات كفـاءة     ،(Jones et al., 2006, P. 786)                                    أنه مؤشر على ظهور التفاهم  االجتماعى 

                  ملشترك شرط ضـرورى                        كما يفترض أن االنتباه ا  . (Travis et al., 2001,P. 120 )                  التفاعل االجتماعى  
   .(Wilde & Barriult, 2001,P.  3 )                 ىف منو نظرية العقل 

   ،     ً               حتديداً اكتساب اللغـة    ،                                   ً                       كما أن األطفال التوحديني يظهرون قصوراً ىف كل ااالت سالفة الذكر
                   و يوصـف االنتبـاه     .                                      باإلضافة إىل القصور ىف منو االنتباه املشترك   ،             و نظرية العقل   ،                التفاعل االجتماعى

   ،(Whalen& Schreibman, 2003,P. 457 )                                               شترك على أنه الرابطة الىت تربط بني جماالت القصـور    امل
                                                                       فإن األطفال ذوى مهارات االنتباه املشترك اجليدة يستفيدون من التـدخالت الـىت      ،             وعالوة على ذلك

   .(Bono et al, 2004,P. 497)                                        توحى بالتفاعل بني الطفل و القائم بالتدخل 



 

  - ٤٥  - 

 

   :                                      اه املشترك لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد        منو االنتب  )  ٢ (
                                    يصنف االضطراب ىف االنتباه املشترك علـى     ،                                           ىف الدليل االحصائى التشخيصى لالضطرابات العقلية

                                                                                   أنه االضطراب التشخيصى الرئيسى حتت اال االجتماعى و يظهر من خالل نقص السـعى التلقـائى   
   أو    ،                  من خالل نقص إظهـار   (                     جنازات مع أناس آخرين      أو اال   ،           و االهتمامات   ،                   للمشاركة ىف االستمتاع

                                                        لذلك فإن منو مهارات االنتباه املشترك لدى األطفال التوحـديني     . )                      أو توضيح موضوع االهتمام   ،     إحضار
                                         و تعترب أحد العالمات املبكـرة علـى وجـود       ،(Carpenter et al., 2002,P. 92 )               تبني أا مضطربة 
   .(Wetherby et al., 2003,P. 163 )                م األول من احلياة                و تظهر خالل العا   ،             اضطراب التوحد

                                 التوجـه و االنتبـاه إىل الشـريك      )  أ (   :                                               ويظهر القصور ىف االنتباه املشترك من خالل الصعوبات ىف
                  مشاركة الوجدان أو   )  ج (   ،                                                تبادل النظرات بني شريك التواصل و األشياء أو األحداث  )  ب (   ،        االجتماعى

             القدرة علـى    )   هـ (   ،                                    تتبع حتوالت النظر أو اإلشارات من اآلخرين  )  د (   ، ن                        احلاالت االنفعالية مع اآلخري
                   ملشاركته مـع ذلـك     )                           شئ ما أو حدث ما حمل اهتمام    :   مثل  (                                        لفت انتباه اآلخر ملا تريده أن ينتبه إليه 

   .(Woods & Wetherby , 2003,P.  183 )      الشخص 

                      وينجذبون إيل األشياء غري    ،           لذين حيدثوم                                                 فاألطفال التوحديني ال حيبون التواصل بالعني مع األخريني ا
                         كما مييل األطفال التوحديني     . )   ٢٤٨  ص       ٢٠٠١ ،   حممد  (                             إيل جانب نقص االستجابة لألخريني    ،     احلسية

                                                                                              إيل تركيز االنتباه علي أشياء تافهة وبسيطة مما يوجد حوهلم كأن ينظر الطفل إيل احللق الذي تلبسه السيدة 
       نفسـه    )         اللعبـة  (                                            وينظر إيل عجلة القطار بدال من النظر ايل القطار    ،    فسها                         بدال من  النظر إيل السيدة ن

                                                               وهذا يرجع إيل أن الطفل التوحدي  يكون منغلقا علي نفسه بدرجة جتعله    ).    ٣٧٥  ،ص    ١٩٩٩ ،       العيسوى (
               وينطبق هذا علي  ،                                           وتبدو استجابته لألصوات األخرى غري الكالمية أفضل   ،                           يبدو كما لو كان يسمع األخريني

                                              فهو مييل  إيل اخللط بني الشكل والرضية  ويكاد يوزع  ،                                    دراك األخرى  مثل النظر واللمس والتذوق        وسائل اإل
    ).  ٦٢  ،ص      ٢٠٠٠ ،      سليمان (   .                            األشياء علي أطراف جماله البصري         فقد يري   ،                          نظره علي األشياء دون تركيزه

   :                                        ويتكون االنتباه املشترك من مكونني رئيسيني مها
   :Responding to Joint Attention (RJA)                        االستجابة لالنتباه املشترك   - ١

       حتويـل    -            التفات الرأس (                                                           وتعين استجابة الطفل حملاوالت اآلخر جلذب انتباهه، ويتم ذلك من خالل 



 

  - ٤٦  - 

 

    ).                          القدرة على قراءة اجتاه العني  -              أو توجيه النظر

   :Initating Joint Attention (IJA)                                  املبادرة أو املبادأة باالنتباه املشترك  - ٢

                                                                          ة من قبل الطفل جبذب انتباه اآلخر أي البدء بالتفاعل االجتماعي مع شـخص آخـر،              وتعين املبادر
                           واملبادأة يكون السبب اجلوهري   )          حتول النظر  -       التعليق  -            االتصال بالعني  -      اإلشارة (                ويتم ذلك من خالل 

   .                      فيها املشاركة االجتماعية

   :                                                 مؤشرات العجز يف االنتباه املشترك عند األطفال التوحديني  )  ٣ (
   .                                           ظهرون عجزا يف القدرة على إتباع نظرات شخص آخر ي  - ١
   .                                 يفشلون يف النظر على حيث يشري اآلخرون  - ٢
   .                                 لديهم قلة يف سلوكيات اإلشارة لألشياء  - ٣
   .                          عدم االستجابة ملناداة أمسائهم  - ٤
   .                              عجز يف تتبع اجتاهات الرأس لآلخرين  - ٥
   .                 اإلجنازات مع اآلخرين  -         االهتمامات  -                                     نقص يف البحث التلقائي عن املشاركة املتعة  - ٦
   .                                            عدم جذب انتباه اآلخرين للمواضيع أو أحداث حميطة  - ٧
 ,.Rebecca  et al (   .                                ً                          يستخدمون اإلشارة لطلب شيء معني بدالً من املشـاركة يف شـيء مـا     - ٨

2006,P.140( .    ولقد اتفقت العديد من الدراسات على أن هناك عالقة وثيقة بني العجز يف االنتباه                                                                        
                                                                        األطفال التوحديني والعجز يف التفاعالت االجتماعية لديهم، ويفسر هذا يف ضـوء أن              املشترك عند

                                                                                       العجز املبكر يف االنتباه املشترك حيرم هؤالء األطفال من إدراك املعلومـات االجتماعيـة يف مرحلـة    
                                                                                      مبكرة، وبالتايل حيرم الطفل من احلصول على املكافآت أو احملفزات نتيجة التبـادالت االجتماعيـة  

 ,et al., 2007)   (Mundy  .                                                            املبكرة، وهذا بدوره يؤثر على التفاعل االجتماعي لدى هؤالء األطفال

2001 ) (Linda.   

  تدخالت االنتباه املشترك و تنمية التواصل لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد                                                                  :    
                    ته لـدى التوحـديني                                                    االساسية لالنتباه املشترك والقصور اخلاص الذى ميكن مالحظ                   ىف حني ان الطبيعة

      إال أن    ،                                                                        أن االنتباه املشترك ينبغى أن يكون املستهدف الرئيسى من جهود التدخالت املبكـرة           يشريان إىل



 

  - ٤٧  - 

 

  .Kasari et al., 2006,P )                                                               ً التدخالت املصصمة لتعزيز االنتباه املشترك مل تظهر على الساحة إال مؤخراً 

                                         يث عدد اخلصائص الرئيسية الىت تشـتمل علـى                                          هذه التدخالت املتاحة تتباين بشكل كبري من ح .(612
           و األحـداث     ،                        و املستهدفني مـن التـدخل     ،      األماكن   ،                و إجراءات التدخل   ،                       املناظري الفلسفية األساسية

     .        املستهدفة
                                                                                         األطفال ذوى اضطراب التوحد لديهم خلل ىف منـو اللغـة ، ولكـن منـاحى القـوة                           إن لدى                   

 ,Kasari, Paparella, Freeman & Jahromi)                               درة لديهم تتباين بشكل كـبري                   و الضعف ىف هذه الق

                                                                                  حاول الباحثون تفسري هذا التباين بدراسة و البحث ىف العالقة بني مهارات االنتباه املشـترك    .   (2008
                                                             وجدت الدراسات عالقة بني االنتباه املشترك و اللغة ، كما تـبني أن   .                             لدى األطفال و منو اللغة لديهم 

     (Mucchetti, 2013)                                                                    مهارات االنتباه املشترك ميكن أن تكون منبئات بالقدرة اللغوية لدى األطفال 
                                                                                  فقدت حبثت جمموعة فرعية صغرية من البحوث استخدام التدخالت الىت تستهدف االنتباه املشـترك ،        

                    ى يسـتهدف مهـارات                         و قد تبني أن التدخل الذ  .                                              و االخنراط املشترك من أجل زيادة القدرات اللغوية 
                       ً                                                                      االنتباه املشترك كان فعاالً ىف زيادة اللعب ، استهالالت االنتباه املشترك و اللغة التعبريية لدى األطفـال  

                            ففى هذه التجربة املضـبوطة و    .   (Kasari, Freeman & Paparella, 2006)                  ذوى اضطراب التوحد 
                              تدخل االنتباه املشترك و تـدخالت                                       طفال من ذوى اضطراب التوحد ، مت مقارنة    ٥٨              الىت أجريت على 

                                                          أشارت النتائج إىل أن  األطفال ذوى أقل مقدار من اللغـة قـد     .                                اللعب الرمزى مع اموعة الضابطة 
                                                                                            حققوا تقدما ىف تدخل االنتباه املشترك ، وهذا يشري إىل تأثري تدريبات االنتباه املشترك علـى التواصـل   

   .(Kasari, Paparella, Freeman & Jahromi, 2008)                                ى لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد     اللفظ
                         فاالنتبـاه املشـترك هـو      .                  أساس للنمو اللغوى                                            لقد تبني أن االنتباه املشترك ، و االخنراط املشترك       

                       ، و يشتمل على مهـارات    )     الشئ  (                                                           التنسيق الفعال و النشط لالنتباه التشاركى بني الشريك و املوضوع
                           إىل احلاجة الىت يكـون فيهـا        Joint Engagement                     و يشر التشارك املشترك  .                     مثل اإلشارة و التوضيح 

           فالتواصـل     ) .    الشئ  (                                                                     الطفل و شريك التواصل ىف حالة انتباه مشترك مع بعضهما البعض و مع املوضوع
                           ييسر فيما يبـدو من اللغـة      )                                      التشارك املشترك الذى يعتمد على الرموز  (                             أثناء فترات  التشارك املشترك 

                                                                                    ن مقدار الوقت الذى يقضيه األطفال ىف التشارك املشترك الذى يعتمد على الرموز يتنبأ بقدرم      حيث إ
                                                                             إن استهالل و االستجابة لالنتباه املشترك منبآت قوية بالقدرة اللغوي لـدى األطفـال     .                اللغوية الالحقة 

                       القدرة على التشـارك                                                                      ذوى اضطراب التوحد ، و غريهم من األطفال العاديني و هذه العالقة الوثيقة بني



 

  - ٤٨  - 

 

                                                                                          املشترك مع الشريك و منو املهارات اللغوية يوضح أمهية التفاعل بني املهارات االجتماعيـة و مهـارات   
   )      (Mucchetti, 2013, P. 4                    التواصل أثناء النمو 

            تشري على أنه    ،                                                            فإن دراسات التدخالت املبكرة لالنتباه املشترك تعلن عن نتائج واعدة   ،          و بوجه عام
        ً                           و أحياناً حيقق هؤالء االطفال مكاسـب ىف     ،                                                املمكن تعليم األطفال التوحديني أفعال االنتباه املشترك    من

   .(Kasari, 2008,P.  127)                                      املهارات املعرفية و االجتماعية ذات الصلة 
                                                                      يفترض الباحثون أن األطفال يستخدمون مهارات االنتبـاه املشـترك لالنتبـاه       ،              باإلضافة إىل ذلك

                                                                   كما أن االنتباه املشترك يعمل كمؤشر على القـدرات املعرفيـة املرتفعـة       ،               للغوية ىف بيئام         لإلملاعات ا
   .(Kasari , 2010,P.  1046)                        الضرورية ىف النمو اللغوى 

               و كانت نتائجهم    ،                                                                 فقد استهدف بعض الباحثني سلوكيات االنتباه املشترك لدى األطفال التوحديني
                                  و املشاركة لدى الطفل التوحدى بعـد     ،        و اإلشارة   ،         ىف التوضيح                          فقد خلصت النتائج إىل زيادة   .      واعدة

                                              كما تبني أيضا أن التدريب على االنتباه املشترك من   . (Kasari , 2012,P. 487 )                       تدريبات االنتباه املشترك 
 Kasari & Patterson, 2012,P)                                                               شأنه أن حيسن من املهارات اللغوية مبا فيها مهارات التواصل االجتماعى 

              ً مما ينعكس إجياباً    ،                                                                   و من هنا يتضح أن األطفال التوحديني يستفيدون من تدريبات االنتباه املشترك   .(715
   .    واصل ت                 مبا فيها مهارات ال   ،                   على املهارات اللغوية



٤٨ 

 

  

  

 

  
  

  الدراسات السابقة
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  ،                                            اجلهود للوصول إيل هدف حمدد يف جمال معني من العلوم                                    ملا كان البحث العلمي سلسلة متصلة من

                                                                                       وكان االهتمام مبا وصل إليه السابقون أول اخلطوات اليت جيب أن يهتم الباحث ـا يف جمـال عملـه    
                 وليتمكن من تعديل   ،                                                                ليتمكن من رسم خمططات بني البحوث اليت أجريت يف املاضي وحمور تركيز حبثه 

                                                فان الباحث احلايل  حياول استعراض والفحـص الـدقيق     ،               ملا سبق دراسته                           نظرة قدمية أو إضافة اجلديد
                     اضطراب التوحد، علـى       ذوي                                                                للتراث النفسي يف الربامج التدريبية على مهارات التواصل لدى األطفال

   :          النحو اآلتى
     :        حتت عنوان  )     ٢٠٠٥ (                جاءت دراسة خطاب 

   . "          ل التوحديني                                                  فعالية برنامج تدرييب سلوكي لتنمية االنتباه لدي األطفا "
                                                                                  واستهدفت تنميه االنتباه لدي األطفال التوحديني من خالل اسـتخدام بعـض فنيـات العـالج     

   ، )   اخل      ..... .                   التعرف علي االلـوان   –             حماكاة األخريني   –                               زيادة التواصل البصري مع األخريني  (         السلوكي
               مجموعة ضـابطة                أطفال توحديني ك  )  ٥ ( ،                           أطفال توحديني كمجموعة جتريبية  )  ٥ (                 طبقت الدراسة علي 

                                   يعترب قصور االنتبـاه انتشـارا بـني       :                              وبعد تطبيق الربنامج مت التوصل إيل ،                           مبدرسة التربية الفكرية باهلرم
                                     توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسـطات    ، ٪     ٦٨.٢٦                                            األطفال التوحديني فقد احتل الترتيب األول بنسبة 

         اموعـة    )               النشاط الزائد   –          االندفاعية   –            ضعف االنتباه   (                                       درجات أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتباه 
              كـذلك وجـود      .                                                                              التجريبية قبل تطبيق الربنامج وبعدة لصاحل القياس البعدي مما يدل علي فاعلية الربنامج

                                                                                     فروق دالة إحصائيا بني متوسطات  درجات أبعاد مقياس اضطراب قصور االنتبـاه بـني امـوعتني    
   .                  حل اموعة التجريبية                                      التجريبية والضابطة يف القياس البعدي لصا

   :        حتت عنوان  )     ٢٠٠٥ (                          ىف حني جاءت دراسة عبد املنعم 
                                          التواصل اللغوى لـدى عينـة مـن األطفـال                                                  فعالية برنامج إرشادي فردى لتنمية بعض مهارات "

   .  )"       األوتيزم (         التوحديني 
                                                                               وهدفت إىل الكشف عن مدى فعالية برنامج إرشادى فردى ىف تنمية بعض مهـارات التواصـل   

   ،        التعـرف    ،       الفهـم    ،               مهارة االسـتماع  (                                            لدى عينة من األطفال التوحديني ومن هذه املهارات         اللغوى
  )   ١٢- ٦ (                                       من األطفال التوحديني تراوحت أعمارهم ما بني  )   ١٠ (                       وتكونت عينة الدراسة من    ، )      التحدث
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        قائمـة    )     ٢٠٠٣   ،             عادل عبـد اهللا  (                                                    واستخدم الباحث أدوات منها مقياس الطفل التوحدى إعداد    ،   سنة
                                                   ، قائمة مالحظة التواصل اللغوى للطفل التوحدى إعـداد   )    ١٩٩٩   ،       هدى أمني (              األوتيزم إعداد        تشخيص

                                         وتوصلت الدراسة إىل حدوث حتسن واضح ىف مهارات    ،                            وكذلك الربنامج اإلرشادى الفردى  )       الباحث (
                                                                                   التواصل لدى اموعة التجريبية دون اموعة الضابطة مع مالحظة اختالف قدرات كل طفـل عـن   

   .                ر ىف حتقيق التواصل   اآلخ
   :        حتت عنوان  Whalen & Schreibman   (2006)                               كما جاءت دراسة وولني و سكريبمان 

           التقليـد،     ،             الوجدان املوجب   ،                                                              التأثريات املصاحبة لتدريب االنتباه املشترك على التلقينات االجتماعية "
   . "                                     و التحدث التلقائى لدى األطفال التوحديني

The Collateral Effects of Joint Attention Training on Social Initiations, Positive 

Affect, Imitation, and Spontaneous Speech for Young Children with Autism. 

          الوجـدان     ،                                                                        هدفت الدراسة إىل الكشف عن و دراسة التغريات املصاحبة التلقينـات االجتماعيـة  
                                              ل التوحديني بعد املشاركة ىف برنامج تـدريىب علـى                                       التقليد، و التحدث التلقائى لدى األطفا   ،     املوجب

                                                                                          االنتباه املشترك لتحديد ما إذا كان تدريس مهارات االنتباه املشترك يـؤدى إىل تغـريات مصـاحبة ىف    
        متوسـط     ،       أطفـال   )   ١٠ (                             أجريت الدراسة على عينة قوامها  .                                    مهارات التواصل االجتماعى غري املستهدفة

 ,Gilliam  (                                                 ني أم من التوحديني وفقا ملقيـاس تقـدير التوحـد                كل األطفال تب   .    ً عاماً     ٤.٢  =       العمر 

                                                      أسابيع  لتعليم مهارات االنتباه املشترك  و قـد اسـتهدف       ١٠                            مت تطبيق الربنامج التدريىب ملدة    ). 1995
  )  ٢ (   ،                                                             االستجابة لالنتباه املشترك، و اشتملت على سـت جمموعـات تدريبيـة     )  ١   : (             التدخل مهارتني

                                      أشارت النتـائج إىل أن التـدريب علـى       .                           و اشتمل على جمموعتني تدريبيتني   ،    شترك                 استهالل االنتباه امل
                      التقليـد، و التحـدث      ،             الوجدان املوجب   ،                                                    االنتباه املشترك قد أدى على حتسن ىف  التلقينات االجتماعية

   .                                              و مهارات التواصل االجتماعى  لدى األطفال التوحديني   ،        التلقائى
          حتت عنوان  Toth et al.   (2006)                           كما جاءت دراسة توث و رفاقه 

   ،                  االنتبـاه املشـترك     :                                                             املنبآت املبكرة بنمو التواصل لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحـد  "
   . "                التقليد، واللعب 

Early Predictors of Communication Development in Young Children with 

Autism Spectrum Disorder: Joint Attention, Imitation, and Toy Play. 
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                       التقليـد، و اللعـب ىف      ،                                                              فقد هدفت الدراسة إىل البحث ىف اإلسهام الذى يقوم به االنتباه املشترك
             وقد اشـتملت    .                                                                         القدرة اللغوية و معدل منو مهارات التواصل لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد

                           تتراوح أعمارهم مـا بـني      ً                                  طفلًا توحديا يف مرحلة ما قبل املدرسة أي   )   ٦٠ (                        الدراسة على عينة قوامها 
                     و القدرة اللغويـة و     ،             اللعب باأللعاب   ،       التقليد   ،                              و مت تطبيق أدوات االنتباه املشترك  .      سنوات  )    ٦.٥  :  ٤ (

                                                                          و قد أشارت النتائج إىل أن األطفال ذوي املهارات األفضل يف االنتباه املشترك أظهروا   .               التواصل اللغوى
                                             احملاكاة كانت هلا عالقة كبرية يف اكتسـاب مهـارات                         كما أن اللعب باأللعاب و  .                 قدرات لغوية أفضل

                                                                                    االتصال أي يكتسبون مهارات االتصال مبعدل أسرع من األطفال ذوي مهارات االنتباه املشترك األدىن، 
                                                                                    وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع برامج تدخل مبكر لتحسني مهارات االنتباه املشـترك ومهـارات   

   .     اللعب
   :                 فقد جاءت حتت عنوان   ،IADAROLA  (2008)                    أما دراسة  اياداروال 

   . "                                                                    تعليم االنتباه املشترك لألطفال التوحديني من خالل تدخل سلوكى عن طريق اإلخوة "
Teaching Joint Attention To Children With  Autism Through a sibling-Mediated 

Behavioral Intervention. 

               ىف تدريب أخيـه    )        الطبيعى  (             خ غري التوحدى                                          فت الدراسة إىل الكشف عن الدور الذى يلعبه األ د ه
                                                    أطفال عاديني على تطبيق تدخل االنتبـاه املشـترك علـى       ٣        مت تدريب   .                           التوحدى على االنتباه املشترك

       تلقـى   .                                    حبيث يكون كل أخ طبيعى مع أخيه التوحدى   ،                      مت وضع األطفال ىف ثنائيات  .                إخوام التوحديني
                                                          كيفية تطبيق التدخل لتعلـيم مهـارات االنتبـاه املشـترك                                          األطفال العاديون جلسات تدريبية فردية ىف

                                      االستجابة لالنتباه املشترك، و اشتملت على   )  ١   : (                         و قد استهدف التدخل مهارتني  .                إلخوام التوحديني
         مت قيـاس     .                             و اشتمل على جمموعتني تـدريبيتني    ،                     استهالل االنتباه املشترك  )  ٢ (   ،                 ست جمموعات تدريبية

            قياس قبلـى    :                             و تقليد األطفال املستهدفني مرتني   ،           سلوك التحدى   ،                   ات التوجيه الثنائية    مهار ،              االنتباه املشترك
        دقيقة ىف     ١٥                             حيث استمرت اجللسة الواحدة ملدة    ،                             متت كل التدريبات ىف بيوت األطفال  .            و قياس بعدى

       األطفال                                                 أشارت النتائج إىل حتسن مهارات االنتباه املشترك لدى   .                         و مت التدريب مرتني ىف األسبوع   ،     اليوم
   .               التوحديني الثالثة
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   :        حتت عنوان  )     ٢٠٠٨ (                      ىف حني جاءت دراسة خليفة 
                                                                                     فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارات التواصل باستخدام احلاسوب يف االنتباه البصري والسـمعي   "

   . "                                    والذاكرة العاملة لدي األطفال التوحديني
                            ت التواصل باستخدام احلاسوب يف                                                       و قد هدفت إىل الكشف عن فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارا

  (                                   و قد أجريت الدراسة على عينة قوامها  .                                                            االنتباه البصري والسمعي والذاكرة العاملة لدي األطفال التوحديني
          مت تقسيمهم    ،                                   رسة التربية الفكرية مبدينة كفر الشيخ ح                                     تالميذ  توحديني بالصف اخلامس االبتدائي مبد  )  ٨

        العمـر  (   :                                ولقد مت جمانستهم يف املتغريات التالية   ،                  ريبية واألخرى ضابطة                           بالتساوي إيل جمموعتني أحدامها جت
                 االنتباه االنتقائي    ،                         مقياس تشخيص اضطراب التوحد   ،                               املستوى االقتصادي االجتماعي الثقايف   ،      الذكاء ،     الزمين

               مليات الرياضية    الع "                     مدي الذاكرة العاملة   ، "       القراءة "                                              االنتباه االنتقائي البصري، مدي الذاكرة العاملة   ،      السمعي
                        وقد تراوحت اجللسات ما بني    ،                                      مت التطبيق العملي للربنامج على مدى شهرين  .                  قبل بداية التدريب   ")        البسيطة

            تالميذ بالصف   )  ٤ (             ً                                                       جلسات أسبوعياً مبدرسة التربية الفكرية مبدينة كفر الشيخ على عينة قوامها   )  ٤- ٣ (
                        أشارت النتائج إىل فاعلية   .  م    ٢٠٠٨              للعام الدراسي                                                اخلامس االبتدائي التوحديني يف النصف الدراسي الثاين

                                                                                           الربنامج التدرييب املستخدم لتنمية مهارات التواصل باستخدام احلاسوب يف االنتباه البصـري والسـمعي   
   .                                               والذاكرة العاملة لدي األطفال التوحديني عينة البحث

   :              فجاءت حتت عنوان   ، )    ٢٠٠٨ (               أما دراسة أمحد  
                                                           وكى لتحسني بعض مهارات التواصل غرياللفظى لدى عينة من األطفـال                        فاعلية برنامج تدريىب سل "

   . "          ذوى التوحد
                                                                                 وقد هدفت إىل التحقق من مدى فاعلية برنامج تدريىب سلوكى ىف تنمية بعض مهارات التواصـل  

                                                     حيث اعتمد الربنامج على التدخل السلوكى املكثف ىف تنميـة     ،                               غري اللفظى لدى األطفال ذوى التوحد
                                   والتأكد من استمرارية الربنامج بعـد     ،                                        من مهارات التواصل غري اللفظى موضع االهتمام           ً أو حتسني كالً

                                           أطفال ذوى توحد تتراوح أعمارهم الزمنية بـني    )   ١٠ (                         واشتملت عينة الدراسة على    .                  تطبيقه بفترة زمنية
              مقياس الطفـل     ، )             جود انف هاريس (                                              سنوات واستخدم الباحث أدوات منها  مقياس الذكاء   )     ١٠- ٨ (
                     إعداد عبـد العزيـز    (                               مقياس املستوى االجتماعى االقتصادى    ، )    ٢٠٠١   ،                 إعداد عادل عبد اهللا (       لتوحدى  ا

        إعـداد    (                                                                مقياس تقدير مهارات التواصل غري اللفظي لدى األطفـال ذوى التوحـد    ، )    ٢٠٠٦ ،     الشخص
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   اد                                               وأوضحت نتائج الدراسة أنه يوجد حتسن لصـاحل أفـر   ، )             إعداد الباحث  (                الربنامج التدريىب  ، )       الباحث 
                                        ً                                               اموعة التجريبية دون اموعة الضابطة ىف كالً من  أبعاد مهارات التواصل غـري اللفظـى موضـع    

   .       االهتمام
   :                 فقد جاءت حتت عنوان   ، )    ٢٠٠٩ (                 أما دراسة منجود

   . "                   لدى األطفال التوحديني         نتقائى                                                  أثر برنامج لتنمية مهارات التواصل ىف حتسني االنتباه اال "
                                                            فعالية برنامج تدريىب لتنمية مهارات التواصل ىف حتسـني االنتبـاه                         وهدفت إىل الكشف عن مدى 

   ،                                                        والتحقق من مدى فعالية وكفاءة الربنامج املستخدم ىف حتقيق اهلدف   ،                            االنتقائى لدى األطفال التوحديني
   ،                                                                                   باإلضافة إىل تقدمي إطار نظرى متكامل حول إعاقة االضطراب التوحدى من حيث مفهومه ونظرياتـه 

   .     ً                                                                 وأيضاً تنمية مهارات التواصل وحتسني االنتباه االنتقائى لدى األطفال التوحـديني  .  جه   وعال   ،       وتشخيصه
   ً                                                      طفالً من األطفال التوحديني من إحدى مراكـز ومؤسسـات رعايـة      )   ١٢ (                      تكونت عينة الدراسة من 

                         ومت تقسـيمهم إىل جممـوعتني      ،                                                           األطفال التوحديني ذوى اإلعاقات الذهنية باألسكندرية وكفر الشـيخ 
                           أطفال ومت تطبيـق الربنـامج     )  ٦ (                            أطفال واألخرى ضابطة تكونت من   )  ٦ (                  ا جتريبية تكونت من      إحدامه

         بينيـه،    –                        اختبار الذكاء استانفورد    ،                                         وقد استخدم ىف الدراسة  مقياس الطفل التوحدى   .             التدريىب عليهم
         اللفظـى                                 مقياس تقدير مهارات التواصل غري   ،                                               مقياس مهارات التواصل اللفظى لدى األطفال التوحديني

               مقياس اضـطراب     ،                                                  استمارة مالحظة االنتباه االنتقائى لدى األطفال التوحديني   ،                   لدى األطفال التوحديني
                                                               وقد أسفرت نتائج الدراسة  إىل أن الربنامج أظهر فعاليـة ىف تنميـة      .                            قصور االنتباه لألطفال التوحديني

                      وكـذلك تنميـة بعـض       ،        التوحديني                                                            مهارات التواصل ومعرفة أثره على االنتباه االنتقائى لدى الطفال
  .                                                         مهارات التواصل اللفظى وغري اللفظى ومهارات التفاعل االجتماعى

   :        حتت عنوان  Bailes   (2011)                       و قد جاءت دراسة بايليز 
                                                                        و االنتباه املشترك و مستوى اللعب ىف سنوات ماقبل املدرسة التنبـؤ بـالنواتج      ،              هل ميكن للتقليد "

   . "                      ذوى اضطراب طيف التوحد؟                          اللغوية الالحقة لدى األطفال 
Can imitation, joint attention and the level of play in preschool years predict 

later language outcomes for children with autism spectrum disorder? 

               علقة بفعاليـة                                                                             اهلدف الرئيسى هلذه  املراجعة لألدبيات  هو تقدمي تقييم ناقد لألدبيات املوجودة و املت
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                      و  االسـتقبالية لـدى      ،                                                   و االنتباه املشترك كمدخل للتنبؤ بنواتج اللغة التعبريية   ،         و التقليد   ،           مستوى اللعب
                                       فهو وضع توصيات تقوم على األدلة للبحـوث     ،              أما اهلدف الثاىن  .                             األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد

   .                                                    املستقبلية و التطبيقات ىف املمارسات العيادية اإلكلينيكية
  و                                                                             استخدمت هذا املراجعة البحث على اجلوجل عن األطفال ذوى اضـطراب طيـف التوحـد،   

                                                 و االنتباه املشترك كمدخل للتنبـؤ بنـواتج اللغـة       ،         و التقليد   ،                                    الدراسات املتعلقة بفعالية مستوى اللعب
   .                                            واالستقبالية لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد   ،        التعبريية

                                                       أن هناك تسع دراسات ينطبق عليها الشروط الىت وضعت لإلنضمام                          و من خالل نتائج البحث تبني 
            و االنتبـاه     ،           و التقليـد    ،                                 و أشارت ىف جمملها إىل أن مستوى اللعب   ،                               إىل قائم الدراسات املراد مراجعتها

   .                                            واالستقبالية لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد   ،                                        املشترك مدخل للتنبؤ بنواتج اللغة التعبريية
   :        حتت عنوان  Poon et al.   (2013)               سة بون و رفاقه             كما جاءت درا

                                                                                       إىل أى مدى ميكن لالنتباه املشترك و التقليد، و سلوكيات اللعب باألشـياء التنبـؤ بالتواصـل       " 
   . "                                                واألداء العقلى  لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد؟

To What Extent Do Joint Attention, Imitation, and Object Play Behaviors in Infancy 

Predict Later Communication and Intellectual Functioning in ASD? 

                                                                                         تقوم هذه الدراسة على افتراض أن االنتباه املشترك و التقليد، و سلوكيات اللعب باألشياء تـرتبط  
  ال                       مبعىن ن األطفال الـذين   .                                                             بالنمو اللغوى و املعرىف الالحق لدى األطفال ذوى اضطراب طيف التوحد
   .                                                               يظهرن هذه السلوكيات من احملتمل أن تكون لديهم صعوبات عقلية و لغوية

  و    ،                                                                            استخدمت الدراسة فيديوهات مرتلية لألطفال الذين تشخيصهم بعد ذلك على أم توحدييون
                                                                                          اهلدف هو قياس مستويات االنتباه املشترك و التقليد، و سلوكيات اللعب باألشياء باإلضافة إىل تغري هذه 

                                                                     كما حاول الباحثون حتديد إىل أى مدى ترتبط اللغو األداء العقلى لدى هـؤالء     .             ويات مع الوقت    املست
   .     سنوات   ٧- ٣            األطفال ىف سن 

                                          أشارت النتائج إىل  أنه ميكن لالنتباه املشترك   .               طفال من التوحديني    ٢٩                      أجريت الدراسة على عدد 
                                 اء العقلى  لدى األطفال ذوى اضطراب    األد و                                                  والتقليد، و سلوكيات اللعب باألشياء التنبؤ بالتواصل 

   .          طيف التوحد



 

  - ٥٥  - 

 

     
   ،               الوجدان املوجـب    ،                                                                   أن التدريب على االنتباه املشترك قد أدى على حتسن ىف  التلقينات االجتماعية  - ١

 & Whalen  (                                               و مهارات التواصل االجتماعى  لدى األطفال التوحديني   ،                          التقليد، و التحدث التلقائى

Schreibman, 2006   (.  

               كما أن اللعـب    .                                                                     أن األطفال ذوي املهارات األفضل يف االنتباه املشترك أظهروا قدرات لغوية أفضل  - ٢
                                                                                 باأللعاب واحملاكاة كانت هلا عالقة كبرية يف اكتساب مهارات االتصـال أي يكتسـبون مهـارات    

  . )(Toth et al. , 2006           ملشترك األدىن                                                االتصال مبعدل أسرع من األطفال ذوي مهارات االنتباه ا

  .(IADAROLA, 2008) .                                                                حتسن مهارات االنتباه املشترك لدى األطفال التوحديني نتيجة لتدريب األخوة  -  ٣

                                                                                        فاعلية التدريب  لتنمية مهارات التواصل باستخدام احلاسوب يف االنتباه البصري والسمعي والذاكرة   - ٤
  . )    ٢٠٠٨   ،  فة   خلي  (                            العاملة لدي األطفال التوحديني

  . )    ٢٠٠٨   ،   أمحد (                                                           فعالية التدريب السلوكى ىف تنمية مهارات التواصل لدى التوحديني   - ٥

                                                                                            فعالية التدريب ىف تنمية مهارات التواصل ومعرفة أثره علـى االنتبـاه االنتقـائى لـدى الطفـال        - ٦
       جتماعى                                                                    وكذلك تنمية بعض مهارات التواصل اللفظى وغري اللفظى ومهارات التفاعل اال   ،        التوحديني

   . )    ٢٠٠٩   ،     منجود  ( 
                                                                   اللعب منبآت بالنمو اللغوى و األداء العقلى لـدى األطفـال التوحـديني       ،                       االنتباه املشترك، التقليد  - ٧

Bailes, 2011; Poon et al. , 2013)( .  

  .                               طفال من األطفال ذوى اضطراب التوحد    ٦٠  - ٣                               تراوحت أعداد األطفال املشاركني من   - ٨

                                                              سات على أمهية االنتباه املشترك يف حتسني مهارات التواصل لدى األطفـال                       كما اتفقت نتائج الدرا  - ٩
  .                              التوحديني كما أا أحد املنبآت ا

     ،                                                                                    وقد استفاد  الباحث من عرض الدراسات السابقة يف حتديد املستوى العمري لعينة الدراسة احلالية
   .             النتباه املشترك                                    و إعداد الربنامج التدريىب القائم على ا   ،                   و متغريات البحث احلاىل

   :                                                          ويف ضوء ما سبق ميكن صياغة فروض الدراسة احلالية على النحو االتى



 

  - ٥٦  - 

 

 
                                                                                  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة واموعـة     -

موعة التجريبية                                                           الضابطة يف االنتباه املشترك يف القياس البعدي لصاحل متوسطى رتب ا              .   
                                                                                  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة واموعـة     -

  .                                                                  الضابطة يف التواصل يف القياس البعدي لصاحل متوسطى رتب اموعة التجريبية

         النتبـاه                                                                              توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة  يف ا   -
   .                                                    املشترك يف القياسني القبلى و  البعدي لصاحل القياس البعدى

                                                                                   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية  يف التواصـل    -
   .                                                    اللفظى يف القياسني القبلى و  البعدي لصاحل القياس البعدى

                                            تب درجات أطفال اموعة التجريبية يف االنتبـاه                                          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي ر  -
  . )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                       املشترك يف القياس البعدي والقياس التتبعي 

                                                                                  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف التواصل   -
   . )    ً                 يوماً من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                        اللفظي يف القياس البعدي والقياس التتبعي



٥٧ 

 

  

  

 

  
  
  

  إجراءات الدراسة
  

 
             
                    
                
           

                      
                  
                   
        

 



 

  - ٥٨  - 

 

   
                                                                                          تعتمد الدراسة الراهنة على املنهج التجرييب باعتباره جتربة دف إىل التعرف على أثر برنامج تدريىب  

                             لدى األطفال التوحـديني، كمـا      )            كمتغري تابع  (                  ىف التواصل اللفظى   )            كمتغري مستقل (               لالنتباه املشترك 
   .                                                                              عتمد الباحث ىف ذات الوقت على تصميم جترييب ذي جمموعتني  إحدامها جتريبية، و األخرى ضابطة ي

   :                                                              وقد اتبع الباحث اخلطوات اآلتية ىف سبيل القيام ذه الدراسة وتنفيذه
                                    ُ       حتديد، و إعداد، و انتقاء األدوات  املُستخدمة   - ١
          عيسـى،      (                           مقياس تشخيص اضطراب التوحد               من خالل تطبيق                                حتديد  العينة من األطفال التوحديني   - ٢

٢٠٠٨       .(     
                                                            تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني إحدامها جتريبية، و األخرى ضابطة   - ٣
    .                                                                                    إجراء القياس القبلي للوقوف على مستوى االنتباه املشترك ، و التواصل اللفظى  لعينة البحث  - ٤
    .                                        د اموعة التجريبية، و التأكد من صالحيتها                                             إعداد تدريبات االنتباه املشترك املستخدمة مع أفرا  - ٥
   .            دون الضابطة                                        تطبيق التدريبات  على اموعة التجريبية  - ٦
     .                                                                                     إجراء القياس البعدى للوقوف على مستوى االنتباه املشترك ، و التواصل اللفظى  لعينة البحث  - ٧
     .                                  التواصل اللفظى  للعينة التجريبية                                                         إجراء القياس التتبعى للوقوف على مستوى االنتباه املشترك ، و   - ٨
   .                       استخالص النتائج و تفسريها  - ٩

     

   ً                                      طفالً من ذوى اضطراب التوحد  من الذكور مبعهد   )   ٣٠ (                                 تكونت عينة الدراسة  االستطالعية من 
               أطفال مـن ذوى    )  ٠ ١ (             فقد تكونت من    ،                           أما العينة األساسية للدراسة   .                        التربية الفكرية بالطائف       وبرامج 

         اختيـار        شروط               وقد حدد الباحث   ،                        التربية الفكرية بالطائف        وبرامج                               اضطراب التوحد  من الذكور مبعهد
    :                              العينة األساسية للدراسة مبا يلي

                                                           سنوات، وذلك ألن هذه الفترة من الفترات احلامسة يف تنمية االنتباه   )  ٧- ٥ (                        أن تتراوح أعمارهم ما بني   -
 ;Boker, 2000; Laura & Rene, 2002) (  :                               التوحديني، وهذا ما أكدته دراسات                   املشترك لدى األطفال

Laura Christina 2003; Sullivan, 2007; Naber, et al; 2008( .   
    .                                           أن تكون العينة من ذوي التخلف العقلي البسيط  -
    )     ٢٠٠٨   ،    عيسى (                                                         أن نسبة التوحد متوسطة وذلك حسب قائمة تقييم أعراض التوحد   -



 

  - ٥٩  - 

 

    .                                                                       يع أفراد العينة النهائية من إعاقات أخرى مصاحبة للتوحد غري التخلف العقلي     خلو مج  -
    .                                                                          أن يكون أفراد العينة من املنتظمني يف احلضور إىل املعهد، وال يتغيبون لفترات طويلة  -

                     و التواصـل اللفظـى      ،                  و االنتباه املشـترك    ، )       بالشهور (                                   و قد مت تكافؤ اموعتني ىف العمر الزمىن 
                                    و اجلدول االتى يوضح نتائج هذا اإلجراء   . )      القبلى       القياس  (

  )١(جدول 
  ومتغريى البحث) بالشهور(يف العمر الزمين ) الضابطة-التجريبية (نتائج تكافؤ أفراد اموعتني 

متوسط  ن اموعة املتغري
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جمموع 
 الرتب
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  ت
 ض

٥  
٥ 

٥.٤٠  
٥.٦٠ 

٢٧.٠٠  
٢٨.٠٠ 

٠.٩١٣ ٠.١١٠- ١٢.٠٠  
 غري دالة

                         دل على تكافؤ امـوعتني ىف      مما ي                   مل ترق ملستوى الداللة   " Z  "                              من اجلدول السابق يتضح أن قيمة 
   .                                          العمر الزمىن و متغريى البحث  ىف القياس القبلى

     
  * )    ٢٠١٣ ،    عيسى (                                                  مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى الطفل التوحدى  - ١

   ى                                                              اهلدف من املقياس هو  تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى الطفل التوحد   :              اهلدف من املقياس  - أ  
    :             إعداد املقياس  - ب  

    :                               اتبع معد املقياس اخلطوات التالية
                                                                                        مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة اليت تناولت مهارات االنتباه املشترك وخباصـة األطفـال     -

    .                                                   التوحديني، وذلك لإلفادة يف حتديد وصياغة مفردات القائمة
                                                   ات وقوائم تقييم االنتباه املشترك، واليت تضمنت بنـودا                                           قام معد املقياس  باستعراض املقاييس واالختبار  -

    :      ومنها   ،                             أو عبارات تسهم يف إعداد املقياس

                                                   
 ) ١(ملحق  *



 

  - ٦٠  - 

 

    .                                     قائمة تقييم أو تشخيص األطفال التوحديني  - ١
  ) ,Michelle Sullivan ٢٠٠٧إعداد ميشال سوليفيان (

   )ESCS   . (                                            مقياس مهارات االتصال االجتماعي لألطفال التوحديني  - ٢
  ),.Linda C. Murdock et al ٢٠٠٧ندا موردوك لي: إعداد(

    .                                             بطارية اختبار االنتباه املشترك لألطفال التوحديني  - ٣
  ),.Fabienne B. et al ٢٠٠٧فابيين وآخرون : إعداد(

    .                                            مقياس مهارات االنتباه املشترك لألطفال التوحديني    - ٤
  ),Conni Kasari ٢٠٠٦كوين كاسرى : إعداد(

    .                                            نتباه املشترك ومستويات اللعب لألطفال التوحديني               مقياس مهارات اال  - ٥
  ),Laura Stakl & Rene Pry" ٢٠٠٢"لورا ستاك وريين بري : إعداد(

    .                                          بطاقة مالحظة السلوك املرتبط باالنتباه املشترك  - ٦
  ),Phillips et al ١٩٩٥فيليبس وآخرون : إعداد(

    .                                 قائمة مالحظة وتشخيص الطفل التوحدي  - ٧
  ),.Lord C., Rutter et al ١٩٨٩وروتر وآخرون لورد : إعداد(

                                                                                    قام معد املقياس  بإجراء دراسة استطالعية لإلفادة منها يف حتديد مفردات املقياس؛ وذلك من خالل 
                                                                                             عينة من معلمي األطفال التوحديني يف العديد من مراكز التوحد واإلعاقة العقلية مبدينـة كفـر الشـيخ    

  ال   -                        الطفل ال يتصل بواسطة العني  :                             فرت عنه الدراسة االستطالعية هو                 وكان من أهم ما أس   .        واملنصورة
  -                                                          الطفل ال حيب النظر للشخص القائم على رعايته عند طلب شيء منـه   -                     يشارك اخلربات مع اآلخرين

                              ال يركز يف الشيء  املـراد منـه     -                                                        قلة الوقت الذي يشارك الطفل زمالءه أو الشخص البالغ يف نشاطه
                    عجز يف تتبع اجتاهـات    -                     عجز يف تتبع نظرات العني  -                        ركة أو جذب انتباه البالغ        ال حيب مشا  -      إحضاره

                                                                      ويف ضوء ذلك  انتهى معد املقياس  إىل حتديد وصياغة عبارات مقياس تقدير املعلم   .                 الرأس عند اآلخرين
         تندرج حتت    )    ٢٠ (                                  ومتت صياغة عبارات املقياس حبيث تتضمن   .                                 لالنتباه املشترك لدى الطفل التوحدى

     ولكل    ،      التغىن  /              استهالل املداعبة   ،               إتباع التعليمات   ،       املشاورة   ،             التواصل العيىن   :   وهى   ،                  أربعة مقاييس فرعية
                    وبناء عليـه تكـون     )  ١- ٢- ٣ (              وترتب الدرجات   )       ً ال أبداً   -      أحيانا  -     دائما (             اختيارات، هي   )  ٣ (      عبارة 

                    درجة على الترتيـب،    )   ٦٠-  ٢٠ (                                                             النهايتان الصغرى والعظمى لدرجة الطفل يف مهارات االنتباه املشترك 



 

  - ٦١  - 

 

                                                                                        وكلما ارتفعت درجة الطفل على القائمة، دل ذلك على ارتفاع مستوى مهارات االنتبـاه املشـترك،   
    .            والعكس صحيح

 
                      ، وذلك بعـد تطبيقـه   Test Retest                                          مت حساب الثبات باستخدام طريقة إعادة التطبيق   :           ثبات املقياس  - أ

     ً                                                    معلماً  مث أعيد التطبيق بعد أسبوعني من التطبيق األول على نفس   )   ٣٠ (           عية قوامها               على عينة استطال
                                                                                    العينة، و مت حساب معامالت االرتبـاط بـني الـدرجات  يف التطبـيقني األول والثـاين فكـان       

     .                     وهو معامل ثبات مرتفع   )     ٠.٨٦ (      مقداره
                        قيمـة معامـل الثبـات                   براون، فكانـت    -                                            ومت حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة سبريمان

       .                                     ، وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات املقياس )    ٠.٨٢ (
                                                                        مت إجياد صدق القائمة عن طريق االتساق الداخلي لعبارات القائمة بعـد تطبيـق      :          صدق املقياس  - ب  

                                                                                       القائمة على أفراد العينة االستطالعية، وذلك بإجياد معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة 
     ).  ٢ (                                    قائمة، والذي يوضحه اجلدول التايل جدول          الكلية لل

  معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس) ٢(جدول 

  رقم 
 العبارة 

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة 

  رقم 
 العبارة 

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة 

 ٠.٠١ ٠.٨١ ١١ ٠.٠١ ٠.٧٤ 

 ٠.٠١ ٠.٨٦ ١٢ ٠.٠١ ٠.٧٩ 

 ٠.٠١ ٠.٨٥ ١٣ ٠.٠١ ٠.٧٨ 

 ٠.٠١ ٠.٧٧ ١٤ ٠.٠١ ٠.٧٤ 
 ٠.٠١ ٠.٧٩ ١٥ ٠.٠١ ٠.٨٠ 

 ٠.٠١ ٠.٧٧ ١٦ ٠.٠١ ٠.٨٢ 

 ٠.٠١ ٠.٧٤ ١٧ ٠.٠١ ٠.٧٧ 
 ٠.٠١ ٠.٧٦ ١٨ ٠.٠١ ٠.٧٨ 

 ٠.٠١ ٠.٨١ ١٩ ٠.٠١ ٠.٨٨ 

 ٠.٠١ ٠.٨٤ ٢٠ ٠.٠١ ٠.٧٣ 

 



 

  - ٦٢  - 

 

 
       براون،   -                                                               مت حساب الثبات عن طريق إجياد معامل االرتباط باستخدام معادلة سبريمان   :  اس         ثبات املقي  - أ

                                                          ، وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات املقياس، كما أا قيمة قريبة  )    ٠.٨١ (                        فكانت قيمة معامل الثبات 
     .                                     من تلك الىت حصل عليها معد املقياس األصلى

                                                 ريق االتساق الداخلي لعبارات القائمة بعـد تطبيـق                          مت إجياد صدق القائمة عن ط   :          صدق املقياس  - ب
                                                                                       القائمة على أفراد العينة االستطالعية، وذلك بإجياد معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة 

     ).  ٣ (                                             الكلية للقائمة، والذي يوضحه اجلدول التايل جدول 

  اسمعامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقي) ٣(جدول 
  رقم 

 العبارة 
معامل 

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة 

  رقم 
 العبارة 

معامل 
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة 

 ٠.٠١ ٠.٨٤ ١١ ٠.٠١ ٠.٨١ 
 ٠.٠١ ٠.٨١ ١٢ ٠.٠١ ٠.٧٤ 
 ٠.٠١ ٠.٨٢ ١٣ ٠.٠١ ٠.٧٣ 
 ٠.٠١ ٠.٧٤ ١٤ ٠.٠١ ٠.٧٦ 
 ٠.٠١ ٠.٧٢ ١٥ ٠.٠١ ٠.٨٢ 
 ٠.٠١ ٠.٧٣ ١٦ ٠.٠١ ٠.٨٦ 
 ٠.٠١ ٠.٧٦ ١٧ ٠.٠١ ٠.٧٩ 
 ٠.٠١ ٠.٧٨ ١٨ ٠.٠١ ٠.٧٣ 
 ٠.٠١ ٠.٨٥ ١٩ ٠.٠١ ٠.٨١ 
 ٠.٠١ ٠.٨٩ ٢٠ ٠.٠١ ٠.٧٥ 

                     و هى قيمة دالة عنـد        ٠.٨٩  و    ،    ٠.٧٣                                              يتضح مما سبق أن قيم معامالت  االرتباط تراوحت بني  
                      كما مت التحقق من صـدق    .                                                وقريبة من قيم معامالت االرتباط لصاحب املقياس األصلى   ،    ٠.٠١      مستوى 

              مـن أسـاتذة     )  ٥            انظر ملحـق   (      حمكمني  )   ١٠ (                                          املقياس عن طريق صدق احملتوى و ذلك بعرضها على 
                  و قد تراوحت نسـب     .                      باستمارة توضح اهلدف منه        ً مشفوعاً   ،              والتربية اخلاصة           علم النفس         متخصصني يف 

                 مما يشري إىل صـدق      %)      ١٠٠ (   إىل       %  )      ٩٠  (                                            اتفاق آراء احملكمني على عبارات االختبار ما بني  
       .                        عبارات املقياس فيما يقيسه

  * )    ٢٠٠٨   ،   على (                                                   مقياس تقدير املعلم للتواصل اللفظي لدى الطفل التوحدي   - ٢
    .                                                                       اهلدف الرئيسى من املقياس هو تقدير املعلم للتواصل اللفظي لدى الطفل التوحدي   :    اهلدف  - أ

                                                   
  ) ٢(ملحق  *



 

  - ٦٣  - 

 

              ل التوحدى كما                                         عبارة تقيس لسلوك التفاعل اللفظى لدى الطف  )   ٢٠ (                يتكون املقياس من    :     الوصف  - ب
                               حيث خيتار املعلم من ثالث خيـارات     ،                                      يتبع املقياس ىف وضع الدرجات طريقة ليكارت   .          يراه املعلم

  و    ،       درجـات    ٣- ١                                تتراوح الدرجة على كل عبارة بـني     . )      ُ ال أبداُ   –       أحيانا   –      دائما   (           لكل عبارة 
       .  ٦٠  -  ٢٠                            الدرجة الكلية على املقياس من 

                     الكفاءة السيكومترية  - ج
            وهو معامـل        ٠.٧٢                                                              حلساب ثبات املقياس استخدم الباحث معامل الفا وقد بلغ ذه الطريقة   :       الثبات- ١

   .          ثبات مرتفع
                         بقائمـة تقيـيم أعـراض      )               مقياس التواصل   (                                    قام الباحث باستخدام صدق احملك اخلارجي   :      الصدق- ٢

          بـاط دال               وهو معامل ارت      ٠.٧١                      وقد بلغ معامل االرتباط   )       ٢٠٠٥ ،          عادل عبداهللا  /       إعداد   (        التوحد 
                                                                       وتشري النتائج السابقة اخلاصة باخلصائص السيكومترية للمقياس إيل توافر درجـة        ٠.٠١          عند مستوى 

     .                       معقولة من الثبات والصدق

 

      ٠.٧٤                                                                  حلساب ثبات املقياس استخدم الباحث معامل الفا وقد بلغ ـذه الطريقـة      :      الثبات   :      الثبات  - ١
    .                                                                       مل ثبات مرتفع، و مقارب من معامل الثبات الذى حصل عليه صاحب املقياس األصلى       وهو معا

                                       قائمة مالحظة التواصـل اللغـوى للطفـل     (                                   قام الباحث باستخدام صدق احملك اخلارجي   :      الصدق  - ٢
                           وهو معامل ارتباط دال عنـد        ٠.٧٨                      وقد بلغ معامل االرتباط   )       ٢٠٠٥ ،    شوقى  /       إعداد   (         التوحدى 
                                                                        النتائج السابقة اخلاصة باخلصائص السيكومترية للمقيـاس إيل تـوافر درجـة        وتشري      ٠.٠١      مستوى 

                                                       كما مت التحقق من صدق املقياس عن طريق صدق احملتـوى و ذلـك      .                       معقولة من الثبات والصدق
   ،                والتربية اخلاصـة            علم النفس         متخصصني يف           من أساتذة   )  ٥          انظر ملحق  (    حمكمني  )   ١٠ (           بعرضها على 

                                                  و قد تراوحت نسب اتفاق آراء احملكمـني علـى عبـارات       .      دف منه                       مشفوعا باستمارة توضح اهل
       .                                      مما يشري إىل صدق عبارات املقياس فيما يقيسه     %)      ١٠٠ (   إىل       %  )      ٩٠  (                االختبار ما بني  

  * )    ٢٠٠٨   ،    عيسى  (                           مقياس تشخيص اضطراب التوحد   - ٣
             الكشـف عـن          دف        املعلم  /                      سؤاال جييب عليها الوالد  )   ٣٢ (                يتكون املقياس من    :          وصف املقياس  - أ

                                                   
  ) ٣(ملحق  *



 

  - ٦٤  - 

 

        ً     تأخـذ شـكالً                       واإلجابة عن األسـئلة  ،                         ُ     أعراض التوحد لدى الطفل املُستهدف    -       من عدمه  -    وجود
                  و الدرجة الكليـة   ، ) ٣    - ١  (                                  و تتراوح الدرجة على كل سؤال من      ، )  ال   -      أحيانا  -   نعم  (       ً متدرجاً

     :                                         و قد أعد الباحث هذا املقياس ىف ضوء ما يأيت ، )  ٩٦  -  ٣٢  (    من 
   :                         طفال التوحديني و املتمثلة ىف        خصائص اال  )  ١ (
             .                             عالقات اجتماعية حمدودة أو ضعيفة  - ١
   .                     مهارات تواصل غري ناضجة  - ٢
     )     ٢٢٨   :       ٢٠٠٧  ،        خليفة     ،    عيسى    (                                     أنشطة و اهتمامات و سلوكيات متكررة   - ٣
     :                                        بعض االختبارات و املقاييس و املتمثلة ىف االتى  )  ٢ (
   )  ٠٣  ٢٠   ،   حممد   (                      مقياس الطفل التوحدى   - أ

  Siegle,2004) (                   تشخيص اضطراب التوحد   :                               اختبار تشخيص االضطرابات النمائية  - ب
   )    ٢٠٠٦   ،   حممد   (                                  قائمة تقييم اعراض اضطراب التوحد   -  جـ
    :                    الكفاءة السيكومترية  - ب
             معامل الثبات                                                                     قام الباحث حبساب الثبات للمقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وقد بلغ    :      الثبات  - ١

    .                     وهو معامل ثبات مرتفع   )   ٢٨٤  =  ن (      ٠.٨٢
                مقيـاس الطفـل    (                                    ً                 قام الباحث حبساب صدق  املقياس مستخدماً  صدق احملك اخلارجي    :     الصدق  - ٢

                   وهو معامل ارتبـاط    )    ٢٨٤  =   ن  (      ٠.٩٧               معامل االرتباط      بلغ     وقد   ، )    ٢٠٠٣ ،              التوحدى،   حممد
           .      ٠.٠١              دال عند مستوي 

 
            وهو معامـل        ٠.٨١                                                              حلساب ثبات املقياس استخدم الباحث معامل الفا وقد بلغ ذه الطريقة   :  ت     الثبا- ١

    .                                                                    ثبات مرتفع، و مقارب من معامل الثبات الذى حصل عليه صاحب املقياس األصلى
      حمكمني  )   ١٠ (                                                          مت التحقق من صدق املقياس عن طريق صدق احملتوى و ذلك بعرضها على   :      الصدق  - ٢

                       مشفوعا باستمارة توضـح     ،              والتربية اخلاصة           علم النفس         متخصصني يف        أساتذة    من   )  ٥          انظر ملحق  (
      %  )      ٩٠  (                                                              و قد تراوحت نسب اتفاق آراء احملكمني على عبارات االختبار ما بـني      .        اهلدف منه

       .                                      مما يشري إىل صدق عبارات املقياس فيما يقيسه     %)      ١٠٠ (   إىل 
  



 

  - ٦٥  - 

 

    * 
                                إىل تنمية التواصل اللفظـي لـدى                             القائم على االنتباه املشترك       ربنامج        يهدف ال :               اهلدف من الربنامج

   .                          أطفال التوحد مبحافظة الطائف

                                                ً             لقد ازدادت أمهية االنتباه املشترك ىف حبوث التوحد نظراً لكونه أحـد     :                    األساس النظرى للربنامج
                    سـبق بشـكل واضـح                                    كما أن القصور ىف االنتباه املشترك ي   ،                                  ً السلوكيات االجتماعية الىت تزهر مبكراً

             فمـن املهـم      ،      ً                                                          و نظراً ألن التوحد ال ميكن تشخيصه قبل سن الثالثة أو الرابعة من العمر  .             اكتساب اللغة
                                                                                        للباحثني دراسة و البحث عن مؤشرات تسبق ظهور اللغة مثل االنتباه املشـترك حبيـث يـتم تقـدمي     

    .                           العالجات املناسبة ىف سن مبكرة

                وحملتـوي جلسـات        ،   ً                           ظراً  خلصائص عينة البحـث احلـايل   ن   :             عددها و زمنها :             جلسات الربنامج
    ومن    ،              جلسات يف األسبوع  )  ٣ (               مت تقدميها بواقع    ،    جلسة  )   ٢٩ (                          فإن الربنامج احلايل يتكون من      ،       الربنامج

                                وقد تراوحت الفترة الزمنية الـيت       ،                                                           مث فقد استغرق تطبيق الربنامج فترة زمنية قدرها إحدى عشر أسبوعا
   .     دقيقة  )     ٢٥-  ٢٠ (                    حدة مع كل طفل ما بني                    تستغرقها اجللسة الوا

                                                           يعتمد الربنامج املستخدم يف البحث احلايل ـدف تنميـة التواصـل      :                      األساس اإلجرائي للربنامج
   ،              الوعى بالـذات    ،              التواصل البصرى   :                                                      اللفظي لدى أطفال التوحد مبحافظة الطائف على التدريب على 

    .               و سائل املواصالت     ،      األلوان     متييز    ،           متييز األشكال   ،         التوكيدية ،              التمييز البصرى
  

  :مر الربنامج باملراحل اآلتية : خطوات إعداد البرنامج
     )    ٢٠٠٩ (       منجود  ،  )    ٢٠٠٨ (      خليفة   ،  )    ٢٠٠٥ (     خطاب       ، مثل                        االطالع على بعض  الربامج  - ١

   .                                و مت اخذ أفضل األفكار يف كل برنامج 

   .                            مت إعداد دليل الباحث للربنامج       - ٢      
            إلبداء الرأي                  و التربية اخلاصة                                  على جمموعة من املتخصصني يف علم النفس                مت عرض الربنامج  - ٣        

  
  

                                                   
  )٤(حقمل  *



 

  - ٦٦  - 

 

  
                                                                                مت جتريب الربنامج علي عينة اسـتطالعية مماثلـة لعينـة البحـث احلـايل                      :                  الدراسة االستطالعية

      احـث           تدريب الب   :               وتتحدد فيما يأيت   :                       أهداف التجربة االستطالعية   .                 أطفال من التوحديني  )  ٣ (        و عددها 
          التأكد من   .                          وذلك يف تقدمي جلسات الربنامج   ،                                                   علي كيفية تطبيق االستراتيجيات الالزمة لالنتباه املشترك 

                             والصعوبات اليت قد تنشـأ حـني      ،           حتديد املشكالت   .                                        مالئمة حمتوى الربنامج ألفراد عينة البحث احلاىل
                                  ذها يف االعتبار عند إجـراء البحـث           ومن مث أخ     ،                                                 تطبيق الربنامج التعليمي علي أفراد العينة االستطالعية

     .                                حتديد الزمن التجرييب جللسات الربنامج   .      األساسي
                                                         مت عرض الربنامج علي جمموعة من احملكمني املتخصصني يف علـم الـنفس        :**             صالحية الربنامج

                                                     وكان للسادة احملكمني بعض املالحظات والتوجيهات اليت أخـذها    ،                                التعليمي للتأكد من صدق الربنامج 
    :                                                     احث يف االعتبار عند تطبيق الربنامج يف صورته النهائية مثل   الب
   .                                                       أن تكون الكلمات املستخدمة ىف الربنامج متضمنة ىف قاموس الطفل  - ١
     .                                                                    ضرورة مساعدة الطفل بتقدمي التوجيهات و إزالة الغموض ان وجد ىف التوجيهات  - ٢
     .                  أكد من مالئمة احملتوى                                                   ضرورة عرض الربنامج على عينات مماثلة للعينة األصلية للت  - ٣
       .                                                  تكرار بعض اجللسات ىف املهارات الىت جيد فيها الطفل صعوبة  - ٤

                                و اجلدول التـاىل يقـدم توصـيفا       ،                                                   وىف ضوء ما سبق فقد قام  الباحث  بإعداد حمتوى الربنامج 
    :        للربنامج

  حمتوى جلسات الربنامج التدرييب وعددها وزمن كل جلسة واهلدف منها)  ٤(جدول 
 األهداف الزمن بالدقائق عنوان اجللسة  سلسلالت

 ٢٠ التعارف بني الباحث  واألطفال  ١

                                      تبادل اللعب بني  الباحث  واألطفال  حـىت    - ١
  .                      يتم التعرف بسهولة ويسر

                                        أن يتعرفوا على وجه الباحـث  مـن خـالل    - ٢
  .                             التفاعل احلر حىت يعقبه حب ومودة

 ٢٠ التواصل بني األطفال  ٢

   .               الباحث  واألطفال                   أن يتم التفاعل بني
                                أن يقوم الباحث باللعب مع األطفال

                                             أن يتم التواصل اللفظي وغري اللفظي بني الباحـث  
  .       واألطفال

  .                                  أن يتم التواصل بني األسرة وبني الباحث

                                                   
  ) ٥(ملحق  **



 

  - ٦٧  - 

 

 األهداف الزمن بالدقائق عنوان اجللسة  سلسلالت

 ٢٠ التوصل البصري  ٣
   .                  مراجعة الواجب املرتيل

          التواصـل    (                                  ً أن يتواصل التالميذ مع الباحث بصرياً 
  )       البصري 

 ٢٠ بصريالتوصل ال  ٤
   .                  مراجعة الواجب املرتيل

  .                                   زيادة الفترة الزمنية للتواصل البصري
  .                     يتبعه الطفل دون تدريب     عام             أن يصبح سلوك 

 ٢٠ الوعي بالذات  ٥
   .                  مراجعة الواجب املرتيل

  .                               ً أن يتعرف الطفل على صورته منفرداً

 ٢٠ التمييز البصري  ٦
   .                  مراجعة الواجب املرتيل

               ه من بني أخواته                            تدريب الطفل على أن مييز صورت
  .                       أو أقرانه أي صورة مجاعية

 ٢٠ التوكيدية  ٧

   .                  مراجعة الواجب املرتيل
                                           أن يقوم الطفل باإلشارة إىل نفسه عندما يطلـب  

  ٠       منه ذلك
                                          أن يتدرب الطفل على اإلشارة إىل نفسه عنـدما  

  .                  يشاهد نفسه يف املرآه

  .                            أن يتعرف الطفل على شكل املثلث ٢٠ )املثلث ( شكل   ٨

  .                              أن يتعرف الطفل على شكل الدائرة ٢٠ الدائرةشكل   ٩

  .                            أن يتعرف الطفل على شكل املربع ٢٠ شكل املربع  ١٠

   .                              أن يتعرف الطفل على شكل املستطيل ٢٠ شكل املستطيل  ١١
  .                                   أن مييز الطفل بني شكلني الدائرة واملثلث ٢٠ )دائرة ومثلث( التمييز بني الشكلني   ١٢

  )ومستطيل مربع( التمييز بني شكلني   ١٣
 

٢٠ 
   .                  مراجعة الواجب املرتيل

                                          أن يتعرف ويتميز الطفل بـني شـكلني املربـع    
  .        واملستطيل

 ٢٠ )دائرة، مربع ( التمييز بني شكلني   ١٤
   .                  مراجعة الواجب املرتيل

  .                                      أن يتعرف الطفل على شكلي الدائرة واملربع

   .                  مراجعة الواجب املرتيل ٢٠ اللون األمحر  ١٥
  .        لون األمحر                     أن يتعرف الطفل على ال

   .                  مراجعة الواجب املرتيل ٢٠ اللون األصفر  ١٦
  .                              أن يتعرف الطفل على اللون األصفر

   .                  مراجعة الواجب املرتيل ٢٠ اللون األخضر  ١٧
  .                              أن يتعرف الطفل على اللون األخضر

 ٢٠ اللون األزرق  ١٨
   .                  مراجعة الواجب املرتيل

  .                              أن يتعرف الطفل على اللون األزرق
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 األهداف الزمن بالدقائق عنوان اجللسة  سلسلالت

                                          أن مييز الطفل بني األلـوان، األمحـر األخضـر،     ٢٠ األلوانالتمييز بني   ١٩
  .             األصفر،  األزرق

 ٢٠ ألوان األشكال اهلندسية  ٢٠
                                           أن يتعرف الطفل علـى األشـكال اهلندسـية ذو    

                         مثلث لونه أصفر،  دائـرة    :     مثال  .               األلوان املختلفة
  .        لوا أمحر

 ٢٠ ألوان األشكال اهلندسية  ٢١
            هلندسـية ذو                                 أن يتعرف الطفل علـى األشـكال ا  

                       مربع أخضـر، ومسـتطيل     :                   األلوان املختلفة مثل
  .    أزرق

 ٢٠ الفواكه  ٢٢
  –    موز   –     تفاح   (                               أن يتعرف الطفل على الفواكه مثل

  . )      فراولة
 ٢٠ الفواكه  ٢٣

  –         برتقـال    (                                أن يتعرف الطفل على الفاكهة مثل 
  . )   عنب  –      جوافة 

 ٢٠ التمييز بني الفواكه  ٢٤
                لفة  مـن حيـث                               أن مييز الطفل بني الفواكه املخت

  .                  الشكل واالسم، اللون
  .                                     أن يتعرف الطفل على بعض اخلضروات ومييزها ٢٠ اخلضروات  ٢٥

 ٢٠ اخلضروات  ٢٦
  (                                         أن يتعرف الطفل على اخلضروات ومييزها مثـل  

   . )                                      الطماطم، الفلفل األخضر، الباذجنان الرومي

 ٢٠ وسائل املواصالت  ٢٧
                                         أن يتعرف الطفـل علـى وسـائل املواصـالت     

  –             سيارة مالكـي    –      تاكسي  (          ا وشكلها،        ووظائفه
   . )              سيارة نقل كبرية  –     دباب 

 ٢٠ )الطوارئ ( وسائل املواصالت   ٢٨

                                        أن يتعرف على وسائل املواصالت اليت تستخدم يف 
  –            سيارة إسعاف   –           سيارة شرطه  (             حاالت الطوارئ 

  . )          سيارة مطايف
  .                                  أن يتعرف على شكلها، ووظيفتها ولوا

    ومرحلةالدراسة  إجراءات مرحلة يف املستخدمة اإلحصائية األساليب و  التجرييب التصميم 
. البيانات معاجلة 

Experimental Design التجريبي التصميم - 
ـ          تتبعـي          وقيـاس        ضابطة        إحدامها        موعتني       وبعدى      قبلي       بقياس         التصميم     على                     تعتمد الدراسة احلالية                                                   التجريبيـة    ة         للمجموع
           اختبـارا          اموعتني    من    كل          الباحث    ترب خي   مث  ،         عشوائي      أساس     على        جمموعتني    إىل       دراسة  ال      عينة       تقسيم     يتم         التصميم     هذا    وىف  . 

   مث  ،            الضـابطة         اموعة     دون     فقط           التجريبية        اموعة     على  )   ية    احلال          الدراسة    يف         املستخدم         الربنامج (        املستقل       املتغري      يدخل   مث  ،        قبليا
        وحيسـب   .           والضابطة           التجريبية  :          اموعتني    كال   يف         األطفال      على  –         الربنامج       تطبيق      فترة        انتهاء     بعد  –        البعدي         االختبار      يطبق
       حيسـب        وأيضا   ،           التجريبية        اموعة   يف      طفل      لكل        القبلي        القياس             متوسطى رتب    و        البعدي        القياس             متوسطى رتب     بني       الفرق
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      بـني           الفـروق      حيسب   مث   ،        اموعة   يف      طفل      لكل       لقبلي ا        القياس             متوسطى رتب    و        البعدي        القياس             متوسطى رتب     بني       الفرق
ـ          التتبعى        للقياس         بالنسبة      احلال       وكذلك  .                اموعتني    بني  )      الكسب (         الزيادة         متوسطات        هـذا     وىف  .                التجريبيـة    ة         للمجموع

       جيعـل       ممـا    ة      واحـد        عارضة       عوامل    إىل       تعرضت    قد     أا       يفترض         الضابطة   و           التجريبية         اموعتني    من    كال     فان         التجرييب         التصميم
         الصـدق          عوائـق         يضـبط      انه         التصميم     هذا       مميزات     ومن  .       وحده        املستقل       املتغري     اثر    إىل          اموعتني       بني       الفرق     رجع ي          الباحث
    )   ٤٥-  ٤٤        ، ص ص     ١٩٩٥          الشربيىن،  (        إليها        اإلشارة        السابق           التجريبية          للمعاجلات         الداخلي

    :       االتى       الشكل   يف         التجرييب         التصميم     هذا    عن        التعبري      وميكن    
  

  
           مج ضابطة                                                                                                      مج تجريبية                                                                                               

  
  
  
  قياس قبلى                                                  تكافؤقياس قبلى                                                
  
  

     
  دخول البرنامجبعدى تجريبية وضابطة                                  عدم                                       دخول البرنامج        

   لدراسةمتغيرات افى                                                               

  
  

  قياس بعدى                                                                                                  قياس بعدى                 
  

       
  

  قياس تتبعى                                      قبلى وبعدى وتتبعى للتجريبية         
    الدراسة  اتمتغيرفى                                                            

  
  

  
   

  للدراسة  التجریبي التصمیم: ) ١( شكل

  

                                                                                 وقد متثلت األساليب اإلحصائية الىت جلأ إليها الباحث الستخالص نتائج الدراسـة ىف األسـاليب   
   :     اآلتية
  Mann- Whitney (U)     وتيىن   –           اختبار مان   - ١
   .Wilcoxon (W)                 اختبار ويلكوكسون   - ٢
   .Z     قيمة   - ٣



٧٠ 

 

  
  

 

  
  
  

  نتائج الدراسة وتفسريها
  

                             
 
 
 
 

 
 

     
     

   .        التوصيات  - ١
  .              البحوث املقترحة  - ٢
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  ائج الدراسة وتفسريهانت

                             
   :                                                    سوف يعرض الباحث  احلايل  النتائج من خالل احملورين التاليني

   .                   ً             نتائج الدراسة  طبقاً لترتيب فروضه  –  أ 
   .                                                                       تفسري النتائج يف ضوء البحوث والدراسات السابقة واإلطار النظري وخصائص العينة  –  ب 

   :                  ً               فروض البحث إحصائياً مت إجراء ما يأيت            والختبار صحة 
  /                                          لألزواج غري املتماثلة دف الكشف عـن وجـود     Mann Whitney                        استخدام اختبار مان ويتىن   - ١

                          ً                                                           عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب اموعتني التجريبية والضابطة ىف املتغري التابع ىف 
                         القياسني القبلى و البعدى

    عدم   /                                   لألزواج املتماثلة دف الكشف عن وجود     Wilcoxon test             ار ويلكوكسون             استخدام اختب  - ٢
                      ً                                                                 وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي رتب اموعة التجريبية   ىف املـتغري التـابع ىف القياسـني    

  .                البعدى و التتبعى

ـ   - ٣                ة والضـابطة يف                                                                          التمثيل البياين ملتوسطات درجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبي
                                                                                          املتغري  التابع  لتسهيل إجراء املقارنة السريعة بني اموعتني دف التعرف علي التقدم الذي أحـرزه  

   .                                                                       الربنامج املستخدم يف البحث احلايل يف املتغري التابع  لدي أطفال اموعة التجريبية
   :                نتائج الفرض األول  )  ١ (

                                        ية بني متوسطي رتب درجات أطفـال اموعـة                           توجد فروق ذات داللة إحصائ   "              وينص على أنه
                                                                                        التجريبية واموعة الضابطة يف االنتباه املشترك يف القياس البعدي لصاحل متوسـطى رتـب اموعـة    

   . "         التجريبية
                                                        قام الباحث حبساب متوسطي رتب اموعتني التجريبية والضـابطة       ،                     والختبار صحة هذا الفرض

  Mann Whitney                                  وقد مت استخدام اختبار مـان ويـتىن      ،             القياس البعدى                           على  متغري االنتباه املشترك يف 
   :                       ويتضح ذلك يف اجلدول التايل   ،                  لألزواج غري املتماثلة
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1234

التجریبیة 
الضابطة 

  )٥(جدول 
  الفروق بني متوسطى رتب اموعتني التجريبية و الضابطة 

  على  متغري  االنتباه املشترك يف القياس البعدى
متوسط   ن  اموعة  املتغري

  الرتب
ع جممو

مستوى   Zقيمة  معامل مان ويتىن  الرتب
  الداللة

  ت  التواصل العيىن
 ض

٥  
٥  

٨  
٣  

٤٠  
  ٠.٠٥  ٢.٦٤٣ -  صفر  ١٥

  ت  اإلشارة
  ض

٥  
٥  

٨  
٣  

٤٠  
 ٠.٠٥  ٢.٦٣٥-  صفر  ١٥

  ت  إتباع التعليمات
  ض

٥  
٥  

٨  
٣  

٤٠  
 ٠.٠٥  ٢.٦٣٥-  صفر  ١٥

استهالل 
  التغىن/املداعبة

  ت
  ض

٥  
٥  

٨  
٣  

٤٠  
 ٠.٠٥  ٢.٦٧٧ -  صفر  ١٥

  ت  الكلى
  ض

٥  
٥  

٨  
٣  

٤٠  
 ٠.٠٥  ٢.٦٥٢ -  صفر  ١٥

                 و الضابطة علـى                      اموعتني  التجريبية                                                       مث قام الباحث بالتمثيل البياين لقيم متوسطات درجات أفراد 
   :                                  و الشكل االتى يوضح نتائج هذا اإلجراء  .                                     متغري االنتباه املشترك  يف القياس البعدى

  

  

   

  

  

  
  
  
  
  

  املشترك    التجريبية و الضابطة على  متغري االنتباه  رجات أفراد اموعتنيالتمثيل البياين ملتوسطات د) ١(شكل 
  .يف القياس البعدى                                                

                                                   يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب اموعـة    )  ١ (        و الشكل   )  ٥ (           و من اجلدول 
                                                           ري االنتباه املشترك  يف القياس البعدى وكانت الفروق دالة  عنـد                          و اوعة الضابطة على  متغ   ،         التجريبية
   .                     لصاحل اموعة التجريبية  )  ٥   ٠.٠ (      مستوى 
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   :                 نتائج الفرض الثاىن  )  ٢ (
                                                                توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفـال اموعـة      "              وينص على أنه

    ."                                    عدي لصاحل متوسطى رتب اموعة التجريبية                                                التجريبية واموعة الضابطة يف التواصل يف القياس الب
                                                        قام الباحث حبساب متوسطي رتب اموعتني التجريبية والضـابطة       ،                     والختبار صحة هذا الفرض

  Mann Whitney                                  وقد مت استخدام اختبار مـان ويـتىن      ،                                        على  متغري التواصل اللفظى يف القياس البعدى
   :     التايل                   ويتضح ذلك يف اجلدول   ،                  لألزواج غري املتماثلة

  )٦(جدول 
  نتائج فروق متوسطي رتب اموعتني التجريبية والضابطة

  التواصل  اللفظى يف القياس البعدي علي متغري
متوسط   ن  اموعة املتغري

  الرتب
جمموع 
  الرتب

معامل 
مستوي  Zقيمة  مان ويتين

  الداللة

  ت  التواصل اللفظى
  ض

٥  
٥  

٨  
٣  

٤٠  
  ٠.٠٥  ٢.٦٤٣-  صفر  ١٥

               الضابطة علـى    و                                                              ث بالتمثيل البياين لقيم متوسطات درجات أفراد اموعتني  التجريبية            مث قام الباح
   :                                  و الشكل االتى يوضح نتائج هذا اإلجراء  .                                    متغري التواصل اللفظى يف القياس البعدى

  

  

  

  

 
  

  
  

  التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعتني  ) ٢(شكل 
  .اللفظى   يف القياس البعدى التجريبية و الضابطة على  التواصل

                                                   يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب اموعـة    )  ٢ (        و الشكل   )    ٦ (           و من اجلدول 
                                                                                   و اوعة الضابطة على  متغري التواصل اللفظى  يف القياس البعدى وكانت الفروق دالة  عنـد     ،         التجريبية
   .                     لصاحل اموعة التجريبية  )  ٥   ٠.٠ (      مستوى 
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البعدى 
القبلى 

   :          فرض الثالث        نتائج ال  )  ٣ (
                                                                توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفـال اموعـة      "              وينص على أنه

   . "                                                                         التجريبية  يف االنتباه املشترك يف القياسني القبلى و  البعدي لصاحل القياس البعدى
                                                           قام الباحث حبساب متوسطي رتب اموعة التجريبية علـى  مـتغري       ،                     والختبار صحة هذا الفرض

   ،                                                وقد مت استخدام اختبار ويلكوكسون لألزواج املتماثلـة    ،                                        االنتباه املشترك  يف القياسني القبلي والبعدى
   :                       ويتضح ذلك يف اجلدول التايل

  )٧(جدول 
  الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية

  على متغري االنتباه املشترك ىف القياسني القبلى والبعدى

  املتغري
  مستوى  Zقيمة   املوجبة الرتب  الرتب السالبة

  اموع  املتوسط  اموع  املتوسط  الدالله
 ٠.٠٥  ٢.٨١٠ -  ٥٥  ٥.٥٠  صفر  صفر  التواصل العيىن

 ٠.٠٥  ٢.٠١٢ -  ٥٥ ٥.٥٠  صفر  صفر  اإلشارة

  صفر  صفر  إتباع التعليمات
٥.٥٠ 

٢.٨١٢ -  ٥٥  
٠.٠٥ 

استهالل 
  صفر  صفر  التغىن/املداعبة

٥.٥٠ 
٢.٨٢٠-  ٥٥  

٠.٠٥ 

 ٠.٠٥  ٢.٨٠٥ -  ٥٥ ٥.٥٠  صفر  صفر  الكلى

                                                                                           مث قام الباحث بالتمثيل البياين لقيم متوسطات درجات أفراد اموعة   التجريبية على  متغري االنتباه 
   :                                  و الشكل االتى يوضح نتائج هذا اإلجراء  .       البعدى و                        املشترك يف القياسني القبلى 

  

  

  

  

 

 

 

  
  اموعة  التجريبية  التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد ) ٣(شكل 

  .املشترك  يف القياسني القبلى و البعدى على  متغري االنتباه 
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                                                     يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتـب اموعـة     )  ٣ (       والشكل   )  ٧ (           و من اجلدول 
  ى                              وكانت الفروق دالة  عند مسـتو    ،        و البعدى   ،                                                    التجريبية على  متغري االنتباه املشترك  يف القياسني القبلى

   .                   لصاحل  القياس البعدى  )     ٠.٠١ (
   :                  نتائج الفرض الرابع  )  ٤ (

                                                                توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفـال اموعـة      "              وينص على أنه
   "                                                                         التجريبية  يف التواصل اللفظى يف القياسني القبلى و  البعدي لصاحل القياس البعدى

                                         وسطي رتب اموعة التجريبية علـى  مـتغري                      قام الباحث حبساب مت   ،                     والختبار صحة هذا الفرض
   ،                                                وقد مت استخدام اختبار ويلكوكسون لألزواج املتماثلـة    ،                                       التواصل اللفظى يف القياسني القبلي والبعدى

   :                       ويتضح ذلك يف اجلدول التايل
  الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية: )٨( جدول

  والبعدى على متغري التواصل اللفظى ىف القياسني القبلى

  املتغري
  الرتب املوجبة  الرتب السالبة

مستوي  Zقيمة
  اموع  املتوسط  اموع  املتوسط  الداللة

  ٠.٠٥  ٢.٨١٢-  ٥٥  ٥.٥٠  صفر  صفر  التواصل اللفظى

                                                                                          مث قام الباحث بالتمثيل البياين لقيم متوسطات درجات أفراد اموعة التجريبية على متغري التواصـل  
   :                                 والشكل االتى يوضح نتائج هذا اإلجراء  .                  القبلى و البعدى                اللفظى يف القياسني

  

  

  

  

  

  

  

  
  التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية   ) ٤(شكل 

  .على التواصل اللفظى يف القياسني القبلى والبعدى
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       موعـة                                              يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب ا  )  ٤ (        و الشكل   )  ٨ (           و من اجلدول 
                             وكانت الفروق دالة  عند مستوى    ،        و البعدى   ،                                                    التجريبية على  متغري التواصل اللفظى  يف القياسني القبلى

   .                   لصاحل  القياس البعدى  )     ٠.٠١ (

   :                 نتائج الفرض اخلامس  )  ٥ (
                                                                ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة     "              وينص على أنه

  )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                         ه املشترك يف القياس البعدي والقياس التتبعي                   التجريبية يف االنتبا
قام الباحث بحساب متوسطي رتب المجموعة التجریبیة على  متغیر  االنتباه  ،والختبار صحة هذا الفرض

ویتضح  ،تماثلةوقد تم استخدام اختبار ویلكوكسون لألزواج الم ،المشترك  في القیاسین البعدى و التتبعى

  :ذلك في الجدول التالي

  )٩(جدول 
  الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية

  على متغري االنتباه املشترك ىف القياسني  البعدى و التتبعى

  املتغري
  اموع  املتوسط  اموع  املتوسط  مستوى الداللة Zقيمة   الرتب املوجبة  الرتب السالبة

  غري دالة ٠.١٨٠  ١.٣٤٢ -  صفر   صفر  ٣  ١.٥٠  التواصل العيىن
 غري دالة٠.١٥٧  ١.٤١٤ -  صفر   صفر  ٣  ١.٥٠  اإلشارة

 غري دالة٠.١٥٧  ١.٤١٤ -  صفر   صفر  ٣  ١.٥٠  إتباع التعليمات
استهالل 

 غري دالة٠.١٠٢  ١.٦٣٣-   صفر  صفر   ٦   ٢  التغىن/املداعبة

 غري دالة٠.١٠٢  ١.٦٣٣-  صفر   صفر   ٦   ٢  الكلى

                                                                              بالتمثيل البياين لقيم متوسطات درجات أفراد اموعة   التجريبية على  متغري االنتباه              مث قام الباحث 
   :                                  و الشكل االتى يوضح نتائج هذا اإلجراء   .                                  املشترك يف القياسني  البعدى و التتبعى
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  التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية   ) ٥(شكل 

  .شترك يف القياسني البعدى و التتبعىعلى  االنتباه امل
                                                    يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـني متوسـطي رتـب      )  ٥ (        و الشكل   )  ٩ (           و من اجلدول 

                                                                          اموعة التجريبية على  متغري االنتباه املشترك   يف القياسني   البعدى و التتبعى

   :                  نتائج الفرض السادس  )  ٦ (
                                        ائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة                          ال توجد فروق ذات داللة إحص   "              وينص على أنه

    ً                 يومـاً  مـن تطبيـق        ٢١           بعد مـرور   (                                                           التجريبية يف التواصل اللفظى يف القياس البعدي والقياس التتبعي 
  . )       الربنامج

                                                           قام الباحث حبساب متوسطي رتب اموعة التجريبية علـى  مـتغري       ،                     والختبار صحة هذا الفرض
   ،                                                وقد مت استخدام اختبار ويلكوكسون لألزواج املتماثلـة    ،            دى و التتبعى                             التواصل اللفظى يف القياسني البع

   :                       ويتضح ذلك يف اجلدول التايل
  )١٠(جدول 

  الفروق بني متوسطى رتب اموعة التجريبية
  على متغري التواصل اللفظى  ىف القياسني  البعدى و التتبعى

  املتغري
  الرتب املوجبة  الرتب السالبة

  اموع  املتوسط  اموع  املتوسط  مستوي الداللة Zقيمة

  غري دالة٠.٠٨٣  ١.٧٣٢-  صفر  صفر  ٦  ٢  التواصل اللفظى
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                                                                                         مث قام الباحث بالتمثيل البياين لقيم متوسطات درجات أفراد اموعة   التجريبيـة علـى  مـتغري    

   :  اء                                و الشكل االتى يوضح نتائج هذا اإلجر   .                                          التواصل اللفظى يف القياسني  البعدى و التتبعى
  

  

  

 

 

  

  
  التمثيل البياين ملتوسطات درجات أفراد اموعة  التجريبية   ) ٦(شكل 

  .على التواصل اللفظى  يف القياسني  البعدى و التتبعى
                                                    يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـني متوسـطي رتـب      )  ٦ (       والشكل   )   ١٠ (           و من اجلدول 

    .                        لقياسني البعدى و التتبعى                                              اموعة التجريبية على  متغري التواصل اللفظى  يف ا

     
                            ىف الدليل االحصائى التشخيصـى    .                                                 ميكن تفسري هذه النتائج يف ضوء خصائص عينة البحث احلايل

                                                                                     لالضطرابات العقلية ، يصنف االضطراب ىف االنتباه املشترك على أنه االضطراب التشخيصى الرئيسـى  
                                                                 يظهر من خالل نقـص السـعى التلقـائى للمشـاركة ىف االسـتمتاع ، و                         حتت اال االجتماعى و 

                                             من خالل نقص إظهار ، أو إحضار ، أو توضيح موضوع   (                                     االهتمامات، أو االجنازات مع أناس آخرين 
                                                                                لذلك فإن منو مهارات االنتباه املشترك لدى األطفـال التوحـديني تـبني أـا مضـطربة        ).        االهتمام

( Carpenter et al., 2002: 92)    ، و تعترب أحد العالمات املبكرة على وجود اضـطراب التوحـد  ،                                                          
   .(Wetherby et al., 2003: 163 )                              وتظهر خالل العام األول من احلياة 

                               التوجه و االنتبـاه إىل الشـريك     )  أ   : (                                                 و يظهر القصور ىف االنتباه املشترك من خالل الصعوبات ىف 
               مشاركة الوجدان   )  ج (                            لتواصل و األشياء أو األحداث ،                        تبادل النظرات بني شريك ا  )  ب (           االجتماعى ، 

         القـدرة    )   هـ (                                       تتبع حتوالت النظر أو اإلشارات من اآلخرين ،   )  د (                               أو احلاالت االنفعالية مع اآلخرين ، 
               ملشـاركته مـع     )                           شئ ما أو حدث ما حمل اهتمام   :     مثل   (                                            على لفت انتباه اآلخر ملا تريده أن ينتبه إليه 
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   .(Woods & Wetherby , 2003; 183 )          ذلك الشخص 
                                                                                  فاألطفال التوحديني ال حيبون التواصل بالعني مع األخريني الذين حيدثوم ، وينجذبون إيل األشياء 

                 كما مييل األطفـال      ) .      ٢٤٨ :      ٢٠٠١ ،        عبد اهللا  (                                         غري احلسية  ، إيل جانب نقص االستجابة لألخريني 
                                            طة مما يوجد حوهلم كأن ينظر الطفل إيل احللق الذي                                                التوحديني  إيل تركيز االنتباه علي أشياء تافهة وبسي

  (                                                                                            تلبسه السيدة بدال من  النظر إيل السيدة نفسها ، وينظر إيل عجلة القطار بدال من النظر ايل القطـار  
                                                   وهذا يرجع إيل أن الطفل التوحدي  يكون منغلقـا علـي      ).      ٣٧٥  :     ١٩٩٩         العيسوى ،  (     نفسه   )  ة     اللعب

                                         ، وتبدو استجابته لألصوات األخرى غري الكالمية                    و كان يسمع األخريني                          نفسه بدرجة جتعله يبدو كما ل
                    ،فهو مييل  إيل اخللـط       ق                              األخرى  مثل النظر واللمس والتذو   ك                                أفضل ،وينطبق هذا علي وسائل اإلدرا

           أطراف جماله                                                                              بني الشكل والرضية  ويكاد يوزع نظره علي األشياء دون تركيزه ، فقد يري األشياء علي 
      ).      ٦٢ :      ٢٠٠٠        سليمان ،    (        البصري 

                                                                                و يرى الباحث أن األطفال ذوى اضطراب التوحد يعانون من قصور ىف مهارات التواصل بسـبب  
                                                                                          نقص االنتباه ونقص احلصيلة اللغوية مما جيعل الكثري منهم يتحدث بلغة غري مفهومة مما يعوق تواصـلهم 

 ً                               اً مما جيعلهم ال يستجيبون للتعليمات                                                       مع اآلخرين ، حيث أن فهمهم ملعاىن الكلمات واأللفاظ يعد حمدود
                                                                                       املوجهة إليهم بشكل صحيح أو مناسب ، وال يستطيعون استخدام كلمات مناسبة للتعبري عن أفكـارهم  

   .                                                       اخلاصة مما يؤدى إىل صعوبة التركيز واالنتباه لألشخاص واألشياء 
ـ                                                 و إن كان هذا هو احلال مع الطفل ذى اضطراب التوحد             ث يـرى أن                           بوجه عام ،  فـإن الباح

                                                                                         الربنامج الذى أستخدم و من خالل الفنيات املتبعة ىف كل جلسة وذالك من خالل تنظيم بيئـة الـتعلم   
      قـام         ً   بصـرياً      معه        يتواصل      الذي        الباحث    مع        تركيزه     يتم    حيت         البصرية         املشتتات     عنه     حيجب     حبيث      للطفل 
    أي         وبـدون     حر         التواصل      يكون     حبيث ،       الطفل     عيين      جبانب     تضع      كانت     اليت        احلواجز     مجيع        بإزالة        الباحث
      تقوم                                           التفاعل الذى حدث بني الباحث و األسرة ، حيث                              كما يرجع الباحث هذا الكسب إىل         حواجز،
    عن       ً بعيداً      وذلك   ،       واألخت   ،     األخ     مثل       خمتلفة      وجوه     على        البصري         التواصل     على       الطفل        بتدريب       األسرة

         وهلذا فإن         العامة       احلياة    إىل        املدرسة    من         التدريب     أثر     نقل    أو         التعميم     يتم    حىت      وذلك       املدرس    هو       بعينه     وجه
                                                                                      الربنامج التدريىب املستخدم ىف الدراسة احلالية مت تصميمه بغرض حتسني مستوى التواصل اللفظى  مـن  

    .                                                 خالل تدريبات االنتباه املشترك الىت كانت مشوقة لألطفال
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                      جدوى التـدريب علـى        أن إىل     إىل      أشار      الذى            النظري       اإلطار     ضوء   ىف         النتائج      تفسري     ميكن     كما

                  ىف حني ان الطبيعـة    .                                                                  االنتباه املشترك ىف حتسني مهارات  اللفظى لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد 
                                                                                        االساسية لالنتباه املشترك و القصور اخلاص الذى ميكن مالحظته لدى التوحديني يشريان إىل أن االنتبـاه  

ـ                                                   املشترك ينبغى أن يكون املستهدف الرئيسى من جهود التدخ    مة  م                               الت املبكرة ، إال أن التدخالت املص
            هذه التدخالت  و .(Kasari et al., 2006: 612 )                                                ً لتعزيز االنتباه املشترك مل تظهر على الساحة إال مؤخراً 

                                                                                         املتاحة تتباين بشكل كبري من حيث عدد اخلصائص الرئيسية الىت تشتمل على املناظري الفلسفية األساسية، 
    .                                        و املستهدفني من التدخل، و األحداث املستهدفة                           و إجراءات التدخل، األماكن،

                                                                                   و يرى الباحث أن التدخل من قبل الباحثني و املعنيني قد حيقق للطفـل ذى اضـطراب التوحـد    
                                                                                         الكسب ىف املهارات مثل مهارات التواصل ، حيث إن الباحث أثناء تطبيق الربنـامج علـى األطفـال   

         طويلـة      مجلة    له      نقول    فحني         اإلمكان      بقدر       كلمات     ثالث       تتعدي   ال       حبيث      لطفل          مجل موجهه       استخدم 
                           حيث كان الباحث يطلـب مـن              لسماعها       انتبه     إذا       اجلملة    من     فقط      كلمة     أخر     سوى        يستوعب   ال    أنه  ف

                                                                                           الطفل أثناء األختبار التتبعي أعطائه صورة الطفل ويف حال كانت استجابته مناسبه تبني للباحث مستوى 
                                       أضافة اىل التواصل اللفظي الذي كان هـدف          البصري        السمعي         التواصل  يف                           النمو الذي طرء على الطفل

   . ة      الدراس
                                                                                     و قدأتضح للباحث بوجه عام ، أن دراسات التدخالت املبكرة لالنتباه املشترك تعلن عـن نتـائج   
                                                                                          واعدة ، تشري على أنه من املمكن تعليم األطفال التوحديني مهارات بأستخدام االنتباه املشترك وقد حيقق 

                           باإلضافة إىل ذلـك، يفتـرض     ،                                               ل مكاسب ىف املهارات املعرفية و االجتماعية ذات الصلة          هؤالء االطفا
                            اللغوية ىف بيئام ، كمـا أن         ميائات                                                            الباحثون أن األطفال يستخدمون مهارات االنتباه املشترك لالنتباه لإل

                 فعة الضـرورية ىف                                                    االنتباه املشترك يعمل كمؤشر على القدرات املعرفية املرت                        هناك دراسات أشارة أال أن 
(Kasari , 2010: 1046 )             النمو اللغوى  

                                                                                   فقد استهدف بعض الباحثني سلوكيات االنتباه املشترك لدى األطفال التوحديني ، و كانت نتائجهم 
                                                                                         واعدة فقد خلصت النتائج إىل زيادة ىف التوضيح ، و اإلشارة ، و املشاركة لدى الطفل التوحدى بعـد  

                                                   كما تبني أيضا أن التدريب على االنتباه املشترك من شأنه   . (Kasari , 2012:487)                        تدريبات االنتباه املشترك



 

 - ٨١ - 

 

  . (Kasari & Patterson, 2012 : 715)                                                          أن حيسن من املهارات اللغوية مبا فيها مهارات التواصل االجتماعى 
    إىل    رة    مباش          وتوجيهها     طفل    كل     وجه     على         األطفال       أيدي      ضع                                     ففى بعض جلسات الربنامج ، قام الباحث بو

    إىل          األشـاره  و      بيده      األخذ       املمكن     ومن     مره    من      أكثر       صورته        ملشاهده       الطفل        انتباه       تركيز     يتم    حىت       صورته
      عادل  "     له      قال  و         الطاولة     على       الطفل      صورة          الباحث    ضع  وو       للطفل       أولية        مساعده     هذه     تعد     حيث   ه     الصور

     هذه       أعطيين        عادل    يا     مسحت    لو  "     له      نقول    وال       فهمها       الطفل        يستطيع    حىت      قصرية       عبارة     هذه  "         الصورة
      فيجب   ،         الطويلة      اجلمل     هلذه          والتركيب         التحليل     على        القدرة      لديه     ليس          والطفل       طويلة     مجلة     ألا  "         الصورة

   .      بسيطة     مجلة     على       احلديث       يقتصر    أن

       ذالـك             مما يـنعكس                                                                      ومن هنا يتضح أن األطفال التوحديني يستفيدون من تدريبات االنتباه املشترك
    .      تواصل                          اللغوية  مبا فيها مهارات ال   م   را  ها م     ً     إجياباً على 
           الربنـامج       مـع           تعاملـت      الىت           التجريبية        اموعة       أفراد       حققها     الىت       الكسب      درجة          الباحث       ويعزو

          بالتـايل    و   ،         أفرادها     على         التدريىب         الربنامج       تطبيق     يتم   مل     الىت         الضابطة        اموعة        بأفراد        مقارنة  –    يىب     التدر
          القـائم          التدريىب         الربنامج      إىل  –        القبلي        القياس   ىف        درجام    مع        متشاة    ما    حد    إىل         أفرادها       درجات      بقيت
            باسـتخدام      ذلك   و       اليه،       السعى    من     البد    بل            بالصدفة،       يتحقق   ال         فالتعلم   ،              االنتباه املشترك         تدريبات     على

   .      متعددة      جماالت   ىف       معينة      بطرق       العقل       تستثري       فنيات
        خصـبة            تعليميـة         خـربات           تنقصـهم    و   ،        املدرسة ب         يلتحقون       الذين         التالميذ  "     أن    اىل     يشري     هذا   و

          حجـرام    ىف         اخلصـبة        اخلربات       وجدوا     إذا                                 مامت خسارته قبل ألتحاقهم باملدرسه        يعوضوا    أن          يستطيعون
     ) .  ٤١  :       ٢٠٠٥       جابر،  (        سية ا  در ل ا

                                                                                      وقد يرجع النموالذي طرأ على  التواصل اللفظى لدى أفراد اموعة التجريبية من األطفـال ذوى  
                                                                               حد  إىل استفادم من الربنامج التدريىب القائم على األنشطة املختلفـة، والـيت تضـمنت            راب التو   اضط

                                                                                            جمموعة من األنشطة والفنيات واملعززات وأساليب التوجيه املختلفة مع االهتمام بدور التغذية الراجعـة  
   .       الفورية

                 احـث  ، الطفـل                                                                       حيث أتاح الربنامج املقدم فرصا كبرية من التفاعل االجتماعي بني الطفـل والب 
                                                                                         واملعلم ، الطفل واألقران وأثر هذا التفاعل يف تنمية مهارات التواصل لدى األطفـال ذوى اضـطراب   

                                                                              و على مدار كل جلسات الربنامج ، كان هناك ترابط و تواصل مع األسرة ، حبيث يتم إشراك    .  د      التوح
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                         ن شأنه أن خيفف عن األسـرة                                                            األسرة ىف تدريب الطفل مع الباحث من خالل الواجب املرتىل ، و هذا م
                                                                                       عبء اهلموم النفسية الىت تالحقها نظرا لوجود طفل من ذوى اضطراب التوحد لديهم ىف األسرة ، و قلة 
                                                                                           حيلة األسرة ىف كيفية التعامل معه و تدريبه ن و تعليمه ، حيث قامت  بعض األسـر باالتواصـل مـع    

    .        التعليم                                                    الباحث عندما تواجههم بعض الصعوبات املتعلقه بنقل أثر
                                                                                     وقد ركز الربنامج على األنشطة اجلذابة واملرغوبة من جانب هؤالء األطفال ، مما يلقى القبول مـن  
                                                                                       جانبهم ويزيد من دافعيتهم يف تنفيذ واالشتراك يف هذه األنشطة يف ظل وجود معززات فورية وتشـجيع  

                         ت املقدمة للتأكد من إكساب                                                             ر وخطوات متتابعة من السهل إىل الصعب مع التكرار الدائم للمهارا    مستم
   .                  الطفل هذه املهارات 

   ه                                                                                   وأيضا كان لتعاون املعلم مع هؤالء األطفال يف الربنامج املقدم عظيم األثر ، وذلـك ألمهيـة دور  
                هذا التأثري أفضل     كان                  اضطراب التوحد   ف   ي                                                  القائم على رعاية الطفل يف االشتراك يف برامج األطفال ذو

   .                   التواصل عند األطفال                         على الطفل ىف حتسن مهارات
                                                                                   ويستخلص الباحث من ذلك ، على الرغم من  أن الطفل التوحدي  يكون منغلقـا علـي نفسـه    

                                               ، وتبدو استجابته لألصوات األخـرى غـري الكالميـة                                        ة جتعله يبدو كما لو كان يسمع األخريني    بدرج
                    إال أن الفنيات الـىت      ،      ق                              األخرى  مثل النظر واللمس والتذو   ك                          وينطبق هذا علي وسائل اإلدرا       أفضل،

                                             و املتمثلة حىت ىف بعض املهارات الىت قـد تصـل إىل                                               استخدمت ىف البحث احلاىل أثناء تطبيق الربنامج
                                                                     أثناء التفكري و التحدث ، قد أدت إىل حتسن مستوى التواصـل اللفظـى لـدى              بالذات            درجة الوعى

    .      الطفل
                       ، حيـث تتفـق نتـائج                     الدراسات السابقة                                             و ميكن تفسري النتائج ىف ضوء و أسفرت عنه نتائج    

           حدوث حتسـن               الىت أشارت إىل   ،    )    ٢٠٠٥ (          عبد املنعم                                               الدراسة احلالية مع ما توصلت إليه نتائج دراسة 
                                                                                   واضح ىف مهارات التواصل لدى اموعة التجريبية دون اموعة الضابطة مع مالحظة اختالف قدرات 

   Whalen & Schreibman                      ة وولـني و سـكريبمان       دراس    ، و                             ل طفل عن اآلخر ىف حتقيق التواصل ك
                                                                           أشارت النتائج إىل أن التدريب على االنتباه املشترك قد أدى على حتسن ىف  التلقينات       ، حيث   (2006)

                 الجتمـاعى  لـدى                       و مهارات التواصـل ا    ،                          التقليد، و التحدث التلقائى   ،             الوجدان املوجب   ،         االجتماعية
                        أشـارت النتـائج إىل أن           ، حيـث    Toth et al.   (2006)    اقه               دراسة توث و رف  و   ،                األطفال التوحديني
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                     كما أن اللعب باأللعاب   .                                                                  األطفال ذوي املهارات األفضل يف االنتباه املشترك أظهروا قدرات لغوية أفضل
                                                                                   واحملاكاة كانت هلا عالقة كبرية يف اكتساب مهارات االتصال أي يكتسبون مهارات االتصـال مبعـدل   

                                                                ارات االنتباه املشترك األدىن، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضـع بـرامج                        أسرع من األطفال ذوي مه
  IADAROLA                    دراسـة  ايـاداروال     و   ،                             االنتباه املشترك ومهارات اللعب                        تدخل مبكر لتحسني مهارات

                            ،                                                                          أشارت النتائج إىل حتسن مهارات االنتباه املشترك لدى األطفال التوحـديني الثالثـة        ، حيث   (2008)
                                                                أشارت النتائج إىل فاعلية الربنامج التدرييب املستخدم لتنمية مهـارات        ، حيث    )    ٢٠٠٨ (          اسة خليفة   در  و 

                                                                                           التواصل باستخدام احلاسوب يف االنتباه البصري والسمعي والذاكرة العاملة لدي األطفال التوحديني عينة 
                    أظهر فعالية ىف تنمية                                    أسفرت نتائج الدراسة  إىل أن الربنامج       ، حيث    )    ٢٠٠٩ (             دراسة منجود    ، و      البحث

                      وكـذلك تنميـة بعـض       ،                                                                   مهارات التواصل ومعرفة أثره على االنتباه االنتقائى لدى الطفال التوحديني
  ،   Bailes   (2011)             دراسة بايليز     ، و                                                          مهارات التواصل اللفظى وغري اللفظى ومهارات التفاعل االجتماعى

                                      و االنتباه املشترك مدخل للتنبؤ بنـواتج     ،   ليد      و التق   ،                         ىف جمملها إىل أن مستوى اللعب        النتائج       أشارت     حيث 
   .Poon et al                    دراسة بون و رفاقـه     و  ،       التوحد                                ستقبالية لدى األطفال ذوى اضطراب   واال   ،              اللغة التعبريية

                                      والتقليد، و سلوكيات اللعـب باألشـياء                                             أشارت النتائج إىل  أنه ميكن لالنتباه املشترك       ، حيث  (2013)
   .        التوحد                               عقلى  لدى األطفال ذوى اضطراب        األداء ال و                التنبؤ بالتواصل 

           التجريبية        اموعة       أطفال     لدى                  التواصل اللفظى     ىف     حتسن      حدوث    هي          النهائية         النتيجة     فإن   مث     ومن  
       قـام        حيـث            النتـائج        هـذه          موضوعية    إيل          الباحث         اطمأن     وقد          تعترب جيده          الربنامج    مع        تعاملت     اليت

    .         التعلم       أثر      بقاء     رار    استم    من        للتأكد         التتبعى        القياس          باستخدام
  ن                                                                                  ويرى الباحث أن هذا يعترب مؤشر على نوعية الربامج املقدمة ألطفال التوحد واليت جيب أن تتضم

                                                                                          جمموعة من األنشطة املتنوعة، حيث أظهر أطفال عينة الدراسة قدرة علـى التفاعـل مـع األنشـطة     
                                  املستخدمة لتحقيق أهداف هذا الربنامج     ترك                                                     املستخدمة ىف الربنامج، كما كانت استراتيجية  االنتباه املش

                                                                                         من أكثر االستراتيجيات فعالية يف حث الطفل التوحدي على التواصل، واستخدام شىت الطـرق للتعـبري   
    .             عن احتياجاته
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   :                                      التوصيات و أوجه االستفادة من البحث احلاىل  )  ١ (

  :هناك مجموعة من التوصیات التربویة كاالتى، الحالى  في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحث

   :                           توصيات نابعة من نتائج البحث    )  أ (
   .                                                         تطبيق تدريبات االنتباه املشترك على عينات خمتلفة و مدارس أخرى    - ١
                                                                                     مدخل االنتباه املشترك  مفيد ىف حتسني التواصل اللفظى و بالتاىل ينبغـى تـدريب األطفـال ذوى      - ٢

   .    عليه  )                      مثل ذوى اضطراب التوحد  (   ة                 الصعوبات النمائي
   :           توصيات عامة  )  ب (
               و املاجسـتري أن                     و باحثي الدكتوراه    ،   )  ة                           خاصة األساتذة ىف كليات التربي (                   على أساتذة اجلامعات   - ١

  .                                                      يعتربوا  موضوع   االنتباه املشترك  مادة خصبة للبحث العلمي

                                       ة ألبنائهم بغية التخفيف من األمل النفسـي                                                   ضرورة اطالع أولياء األمور على نتائج التدريبات املقدم  - ٢
                                                    الذي يلحق م عندما يبتلوا بطفل من ذوى اضطراب التوحد

                            و ذلك كله بغرض مساعدة هـذا     ،                                                         العمد إىل االستراتيجيات املختلفة و األساليب التدريبية املتنوعة  - ٣
  .               النوع من األطفال

                                          الربامج التعويضية الىت تطبق على األطفـال، و                       و املدرسة فيما يتعلق ب   ،                      ضرورة التواصل بني األسرة  - ٤
  .                                                               تدريبهم عليها من خالل ندوات و لقاءات مع املعلمني أو الباحثني أنفسهم

                                               وتدريبهم على استخدام تدريبات االنتباه املشـترك      ، )                    معلمى التربية اخلاصة  (                    تأهيل معلمى املستقبل   - ٥
   .     عملية                                             ىف التدريس من خالل ورش العمل ىف أثناء التربية ال

   :          حبوث مقترحة   )   ٢ (
      يقدم     ،     البحث                                                                             بعد أن انتهى الباحث من تقدمي بعض التوصيات التربوية يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج 

  - :                   وذلك على النحو االتى        املستقبل                         لبحوث اليت ميكن إجراؤها يف                          يف هذا اجلزء مقترحات ببعض ا

                                     اضطراب التوحد من خالل االنتباه املشترك                                               التنبؤ بالتواصل و األداء العقلى  لدى األطفال ذوى   - ١
  .                                                                                         فعالية برنامج تدخل سلوكى عن طريق الوالدين ىف تعليم االنتباه املشترك لألطفال ذوى اضطراب التوحد  -  ٢
                                                                  التقليد، و اللعب كمنبآت بنمو التواصل لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد   ،              االنتباه املشترك  - ٣
  .                                                على التحدث التلقائى لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد                            أثر تدريبات االنتباه املشترك  - ٤
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  املراجع
                      اللفظى كوسيلة لتحسـني                                         فاعلية برنامج لتنمية مهارات التواصل ٠ )    ٢٠٠٧ (            عفاف الكومى    ،       إبراهيم  -

                               رسالة دكتوراة، معهـد البحـوث    ٠                                            ً                السلوك التكيفى لفئة من األطفال املعوقني عقلياً القابلني للتعليم
   .                  وية، جامعة القاهرة               والدراسات الترب

                                                           فاعلية برنامج تدريىب سلوكى لتحسني بعض مهارات  التواصـل غـري      . )    ٢٠٠٨ (        حممد على    ،   أمحد  -
   ،                 جامعـة عـني مشـس      ،            كلية التربية   ،            رسالة ماجستري   .                                    اللفظى لدى عينة من األطفال ذوى التوحد

   .       القاهرة
   ،       القاهرة   .                و أشجاره السحرية      العقل    . )      ٢٠٠٥  (     عزة    ،    خليل   ،     نادية   ،                صفاء يوسف،  شريف   ،     األعسر  -

   .               دار الفكر العرىب
   .                                                             حتسني مستوى التواصل وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى املـراهقني الصـم     ).     ٢٠٠٤ (     خالد    ،     البالح  -

   .              جامعة الزقازيق   ،          كلية اآلداب   ،            رسالة ماجستري
             نميـة بعـض                                                 فعالية برنامج سلوكى وبرنامج النشاط املصـور ىف ت   ).    ٢٠٠٨ (                       اجليزاوى، فايزة إبراهيم   -

              جامعـة كفـر    ،              كليـة التربية  ،             رسالة دكتوراة  .                                               التعبريات االنفعالية لدى عينة من األطفال التوحديني
   .     الشيخ

   .       دار حنني  :     عمان  .                   دليل اآلباء واملعلمني  ،                         تعديل سلوك األطفال املعوقني   ).     ٢٠٠١ (       ب، مجال     اخلطي  -
   .               مركز جدة للتوحد   ،     ، جدة  صه                                    خفايا التوحد، أشكاله، وأسبابه، وتشخي   ).     ٢٠٠٤ (    وفاء ,       الشامي  -
ــز    - ــد العزي ــخص، عب ــالم   ).    ١٩٩٧ (                         الش ــق والك ــطرابات النط ــاض .                            اض ــركة                          ،        الري                              ش

   .      املصرية            مكتبة ألجنلو   ،                                        الصفحات الذهبية احملدودة وتأهيل غري العاديني
                                قـاموس التربيـة        . )    ١٩٩٢ (                                        الـدماطي، عبـد الغفـار عبـد احلكـم          ،                   الشخص، عبد العزيـز   -

   .         دار القلم   ،      الكويت .     اخلاصة
             والتربويـة            النفسـية           البحـوث    ىف           التجـارب         وتصميم        اإلحصاء   ).     ١٩٩٥ (              ، زكريا أمحد        الشربيىن  -

   .        املصرية       االجنلو       مكتبة  ،          القاهرة    ،            واالجتماعية
     كتبة م                 ة ي      السعود  ة ي             اململكة  العرب   ،      الرياض .       التوحد       و طيف          التوحد .)     ٢٠٠٣ (  اهللا    عبد ,     الصيب  -

   .     النشر      أثناء            فهد الوطنية      امللك
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                                  دار الراتـب                        ،      بـريوت  .                               فـن اإلرشـاد والعـالج النفسـى      ).    ١٩٩٩ (              عبـد الـرمحن      ،       العيسوى  -
         اجلامعية

                                     مراجعة نقدية ضمن متطلبـات الترقيـة      ، "                   الذاتوية لدي األطفال   . )    ١٩٩٩ (                 إهلامى عبد العزيز    ،    إمام  -
   .    ١٩٩٩       فرباير   ،                                        عهد الدراسات العليا للطفولة  جامعة عني مشس م   ،                       لدرجة أستاذ يف علم النفس

   .                 مكتبة زهراء الشرق ،            إعاقة التوحد  ).    ٢٠٠٢ (           عبد العزيز    ،     الشخص  -
                           مكتبـة                        ،         القـاهرة    .                             اضـطرابات التواصـل وعالجهـا    . )    ٢٠٠٣  (                       آمـال عبـد السـميع       ،    باظه  -

   .            األجنلو املصرية
   .         عامل الكتب   ،       القاهرة   .                               حجرة الدراسة الفارقة و البنائية   . )    ٢٠٠٥  (                       جابر،  عبد احلميد جابر   -
       اجلـزء     ،                               معجم علم النفس والطـب النفسـى     ٠  )     ١٩٩٥ (          عالء الدين  ،    كفاىف       ،              جابر عبد احلميد  -

   .          دار النهضة   ،       القاهرة   ،     اخلامس
                                                            فعالية برنامج تدرييب سلوكي لتنميـة االنتبـاه لـدي األطفـال        . )      ٢٠٠٥ (          رأفت عوض     ،    خطاب  -

  .                                                    ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية، جامعة عني مشس  يني      التوحد

                                                              فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارات التواصل باستخدام احلاسـوب يف    )     ٢٠٠٨ (  يد س       وليد ال     ،     خليفة  -
            جامعة كفـر     ،                جملة كلية التربية                                                             االنتباه البصري والسمعي والذاكرة العاملة لدي األطفال التوحديني، 

   .  ٦٣-  ٣٨      ، ص ص   ١٦    جملد    ،  ٣٨      العدد    ،     الشيخ
   ،                           مفهومها تشخيصـها  وعالجهـا  -      تارخيها  -             صعوبات التعلم  )     ٢٠٠٠ (                         سليمان،  عبد احلميد السيد   -

   .               دار الفكر العرىب   ،       القاهرة
                  مكتبـة  النهضـة      ،         القـاهرة    .                                    سلسلة سيكولوجية الفئات اخلاصة واملعوقني   . )    ٢٠٠٢ (     زينب    ،   شقري  -

   .      املصرية
                                                                         فعالية برنـامج إرشـادي فـردى لتنميـة بعـض مهـارات                           ).   ٠٥  ٢٠ (         شوقى حممد    ،         عبد املنعم  -

                      كلية التربيـة بكفـر      ،            رسالة ماجستري    ).       األوتيزم (                                           التواصل اللغوى لدى عينة من األطفال التوحديني 
   .          جامعة طنطا   ،     الشيخ

   ات                                                             اثر التدريب القائم على القصـص االجتماعيـة يف تنميـة املهـار       ).     ٢٠٠٨ (          عبد احلميد    ،   على  -
  ،   ٣٧        العـدد     ،          جامعة طنطا   ،                جملة كلية التربية                                               االجتماعية والتواصل اللفظي لدى األطفال التوحديني، 

   .   ١٥٤-   ١٢٨    ص ص    ،            الد الثالثون
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        األطفال       لدى                                                      أثر برنامج تدرييب ملا وراء الذاكرة ىف  عمليات  الذاكرة    )    ٢٠٠٨ (         مراد على    ،    عيسى  -
  -   ١٩٥      ، ص ص     ٢٠٠٨  ،   ٧٤        العـدد     ،               الد الثامن عشر   ،  ها        جامعة بن   ،                جملة كلية التربية  .         التوحديني

٢٢٥   .   
          ، كراسـة                                                        مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى الطفـل التوحـدى     ).     ٢٠١٣ (         مراد على    ،    عيسى  -

   .          دار الوفاء   ،         اإلسكندرية   .         التعليمات
    لمني               دليل عملى للمع  :                                        التعليم العالجى لألطفال ذوى اضطراب التوحد   ).     ٢٠١٤ (         مراد على    ،    عيسى  -

   .         دار الفكر   ،    عمان   ، ن      و املريب
    دار    ،           اإلسـكندرية    ،                         كيف يتعلم املـخ التوحـدى     ).     ٢٠٠٧ (            وليد السيد   ،               مراد على، خليفة   ،    عيسى  -

   .      الوفاء
                               حنو رعاية نفسية  وتربوية أفضـل     ،                طبيعتها وخصائصها ،            إعاقة التوحد . )    ٢٠٠٠ (                  قنديل، شاكر عطية    -

     ١١٣  –    ٤٨ ص   ،             جامعة املنصورة ،         ة التربية                 املؤمتر السنوى لكلي   .                    لذوى االحتياجات اخلاصة
  :       عمـان   .                 الربامج العالجيـة   ،    خيصـ     التش  ،                            االتصال اللغوي للطفل التوحدي   ).     ٢٠٠٢ (    سهى   ،    نصر  -

   .         دار الفكر
                 مكتبـة النهضـة      :       القاهرة .                               هم ذوى األوتيزم وكيف نعدهم للنضج   من    ).     ١٩٩٨ (              كامل، حممد على   -

   .      املصرية
                                                      عض اخلصائص النفسة االجتماعية لألطفال  التوحديني وأقـرام   ب   ٠ )      ٢٠٠١ (            عادل عبد اهللا    ،   حممد  -

-  ٤٣    ،ص ص  ٣٢  ،ع  ١١ م                                 الة  املصرية للدراسات النفسـية  .            ً                     املعاقني عقلياً دراسة تشخيصية مقارنة
٧١  .   

                                                 ،         القـاهرة   .                                             جـداول النشـاط املصـور لألطفـال التوحـديني      ٠ )    ٢٠٠٢ (              عادل عبـد اهللا     ،   حممد  -
   .         دارالرشاد

   .               ،  دار الرشـاد                                          األطفال التوحديون دراسات تشخيصية وبراجميـة    ٠  )     ٢٠٠٨ (           عادل عبد اهللا   ،   حممد  -
   .       القاهرة

                                                                أثر برنامج لتنمية مهارات التواصل ىف حتسني االنتباه االنتقـائى لـدى      )    ٢٠٠٩ (                  منجود، إميان السيد   -
   .                     معهد الدراسات العربية   ،       القاهرة   ،            رسالة ماجستري  .                األطفال التوحديني

   .                  مكتبة األجنلو املصرية   ،       القاهرة   ٠                اإلعاقة العقلية   ٠  )     ٢٠٠٢ (         رشاد على    ،    موسى  -
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                   قلـى مشـترك بـني                                      أحدمها هو أن االنتباه املشترك تركيز ع   ،                               توجد عدة تعريفات لالنتباه املشترك

                             هذا االنتباه املشـترك ضـرورى     . (Kasari, 2012)                                      املشاركني هلدف واحد و هو املشاركة ىف اخلربات 
                                                                             كما أنه متنبأ بالقدرة اللغوية لدى األطفال العادين واألطفال ذوى اضطراب التوحـد     ،            الكتساب اللغة

(Jones & Carr, 2004).   ا أن الدافعية االجتماعية هى الىت                     بسبب احلقيقة اىل مؤداه   ،              باإلضافة إىل ذلك                               
                                               فمن املفترض أن ظهور االنتباه املشترك مؤشـر علـى      ،                                     متثل األساس الذى يقف خلف االنتباه املشترك

                                                ،  ويرتبط مبستويات كفـاءة التفاعـل االجتمـاعى     (Jones & Carr, 2004)                     ظهور التفاهم االجتماعى
(Travis, Sigman & Ruskin, 2001) .  املشترك مؤشر على منو نظرية العقـل                 كما أن االنتباه                                (Wilde 

Astington & Barriault, 2001).   

     
   :       التالية      سئلة            لإلجابة عن األ   ية     احلال       دراسة      سعى ال ت

                                                                                 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات أطفـال اموعـة التجريبيـة       - ١
                            اه املشترك يف القياس البعدي؟                       واموعة الضابطة يف االنتب

                                                                                 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجـات أطفـال اموعـة التجريبيـة       - ٢
                                           واموعة الضابطة يف التواصل يف القياس البعدي؟

                                                                                 هل توجد توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة     - ٣
                                شترك يف القياسني القبلى والبعدي؟            يف االنتباه امل

                                                                                 هل توجد توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة     - ٤
                                              يف التواصل اللفظى  يف القياسني القبلى و  البعدي؟

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٥
  ؟ )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                            تباه املشترك يف القياس البعدي والقياس التتبعي    االن

                                                                               هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعـة التجريبيـة يف     - ٦
   ؟ )    ً                 يوماً من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                               التواصل اللفظي يف القياس البعدي والقياس التتبعي 
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   :      ىف االتى       دراسة                           ميكن حتديد األهداف اإلجرائية لل

                                                                                الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية واموعة الضـابطة يف    - ١
   .                              االنتباه املشترك يف القياس البعدي

                         عة الضابطة يف التواصـل يف                                                          التعرف على متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية وامو  - ٢
  .             القياس البعدي

                                                                                  الكشف عن الفروق بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية   يف االنتباه املشـترك يف    - ٣
   .                      القياسني القبلى والبعدي

                                                                                الكشف عن الفروق بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية   يف التواصل اللفظى يف   - ٤
   .          لى والبعدي            القياسني القب

                                                                                  الكشف عن الفروق بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف االنتبـاه املشـترك يف     - ٥
  ؟ )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                              القياس البعدي والقياس التتبعي 

                                                                                  الكشف عن الفروق بني  متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف التواصل اللفظـي يف   - ٦
   ؟ )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                              القياس البعدي والقياس التتبعي 

     
   :              يف النقاط اآلتية    ية    احلال       دراسة                ميكن حتديد أمهية ال

                                                                                      أمهية فئة من فئات اتمع وهي فئة األطفال التوحديني واليت بلغت نسبة اإلصابة ا يف العديد مـن    - ١
  :     ٢٠٠٨         مصـطفى،     (   .   ً   طفـالً     ٢٥      ً        ل وطفلًا من كل                   أطفال من كل ألف طف   ٦- ٢              البلدان ما بني 

    ).  ٢٣ :    ٢٠٠٧           هشام اخلويل،  (  ،  )  ١٢
                                                             بتنمية مهارات االنتباه املشترك، وهو من املوضوعات احلديثة اليت بدأ    ا          ، واهتمامه      دراسة         موضوع ال  - ٢

                          لتواصل سـواء اللغـوي أو                                                                      االهتمام ا يتزايد، ملا ينتج عنها من إعاقة لعملية التفاعل االجتماعي وا
   .                          االجتماعي لدى الطفل التوحدي
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                                                                                                  ميثل االنتباه املشترك أساسا يقوم عليه تعلمهم للتواصل سواء االجتماعي أو اللغوي، والـذي يعتمـد عليـه      -  ٣
  .                                                                                         مستواهم الالحق يف التفاعالت االجتماعية واللغة واللعب، وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات السابقة

   .                                                    برنامج تدرييب ميكن  تطبيقه على حاالت مماثلة يف مدارس أخرى     توفري   - ٤

     
    :       العينة

   .                          أطفال من ذوى اضطراب التوحد  )   ١٠  (                     يف صورا النهائية من     ية    احلال     دراسة             تكونت عينة ال

   :      األدوات
                                                    مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى الطفل التوحدى  - ١
                                       املعلم للتواصل اللفظي لدى الطفل التوحدي            مقياس تقدير   - ٢

                           مقياس تشخيص اضطراب التوحد  - ٣

     
                                                                                  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة واموعـة     -

   .                                                                         الضابطة يف االنتباه املشترك يف القياس البعدي لصاحل متوسطى رتب اموعة التجريبية
                                                                                 وجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة واموعـة    ت  -

  .                                                                  الضابطة يف التواصل يف القياس البعدي لصاحل متوسطى رتب اموعة التجريبية

                                                                                     توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبيـة  يف االنتبـاه     -
   .                                           القياسني القبلى و  البعدي لصاحل القياس البعدى         املشترك يف 

                                                                                   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية  يف التواصـل    -
   .                                                    اللفظى يف القياسني القبلى و  البعدي لصاحل القياس البعدى

-  موعة التجريبية يف االنتبـاه                                                           ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال ا                           
  . )    ً                  يوماً  من تطبيق الربنامج    ٢١         بعد مرور  (                                       املشترك يف القياس البعدي والقياس التتبعي 

                                                                                  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات أطفال اموعة التجريبية يف التواصل   -
   . )                من تطبيق الربنامج      ً يوماً    ٢١         بعد مرور  (                                       اللفظي يف القياس البعدي والقياس التتبعي 
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SUMMARY 

1. INTRODUCTION 

   There are many definitions of JA; one is that JA is a mutual mental focus 

between participants for the sole purpose of shared experience (Kasari, 2012). 

This shared attention is vital for language acquisition, and has been concurrently 

and predictively linked to language ability in both typically developing (TD) 

children and children presenting with autism spectrum disorders (ASD) (Jones 

& Carr, 2004). In addition, due to the fact that social motivation is thought to 

underlie JA, the emergence of JA is proposed to indicate the emergence of social 

understanding (Jones & Carr, 2004), and has been linked to levels of social 

interaction competence (Travis, Sigman & Ruskin, 2001). JA is also proposed to 

be a necessary precursor in the development of theory of mind. 

 (Wilde Astington & Barriault, 2001) 

2. PROBLEM STATEMENT 

The recent study seeks to give answers to the following questions 

1. Are there statistically significant differences in  post – test scores ranks  between 
 control   and experimental groups on Joint Attention? 

2.  Are there statistically significant differences in  post – test scores ranks between 
 control and experimental groups on Verbal Communication ? 

3.  Are there statistically significant differences between pre- and post test scores ranks 
of experimental group on Joint Attention? 

4. Are there statistically significant differences between pre- and post test scores ranks 
of experimental group on Verbal Communication? 

5. Are there statistically significant differences between post- and follow up test scores 
ranks of experimental group on Joint Attention. ( After 21 days of administering 
the program) ? 

6. Are there statistically significant differences between post- and follow up test scores 
ranks of experimental group on Verbal Communication (After 21 days of 
administering the program)? 
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PURPOSES OF THE STUDY 

1. Investigating the  differences in  post – test scores ranks  between  control   and 
experimental groups on Joint Attention 

2. Finding out the differences in  post – test scores ranks  between  control   and 
experimental groups on Verbal  Communication. 

3. Knowing the differences between pre- and post test scores ranks of experimental 
group on Joint Attention. 

4. Exploring the differences between pre- and post test scores ranks of experimental 
group on Verbal Communication. 

5. Investigating the differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Joint Attention( After 21 days of administering the 
program". 

6. Investigating the  differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Verbal  Communication           ( After 21 days of 
administering the program" 

SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

1. The importance of the population of the recent  study (children with autism 
disorder). 

2. Joint attention has become increasingly important in autism research because it is 
one of the earliest emerging social behaviors and deficits in joint attention are 
apparent prior to language acquisition. 

3. In addition, due to the fact that social motivation is thought to underlie JA, the 
emergence of JA is proposed to indicate the emergence of social understanding  
and has been linked to levels of social interaction competence. 

4. Designing A program to be used with other population. 

METHODS 

Participants 

10 children with Autism Disorder were selected randomly to participate in the 

recent study. 

Instruments 

1. Teacher's Rating Of Autistic Child Joint Attention Scale. 
2. Teacher's Rating Of Autistic Child Verbal Communication  Scale. 
3. Autism Diagnostic Scale 
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Findings 

1. There were differences in  post – test scores ranks between control and experimental 
groups on Joint Attention in favor of experimental group. 

2. There were differences in  post – test scores ranks  between  control   and 
experimental groups on Verbal  Communication in favor of experimental group. 

3. There were differences between pre- and post test scores ranks of experimental 
group on Joint Attention in favor of post test. 

4. There were differences between pre- and post test scores ranks of experimental 
group on Verbal  Communication in favor of post test. 

5. There were no  differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Joint Attention( After 21 days of administering the 
program". 

6. There were no differences between post- and follow up test scores ranks of 
experimental group on Verbal  Communication. (After 21 days of administering the 
program).
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  )١(ملحق 
   .            لطفل التوحدى                                      مقياس تقدير املعلم لالنتباه املشترك لدى ا

                      ىف اخلانة الـىت تناسـب     )  √   (            مث  ضع عالمة   ،   ً                      فضالً اقرأ العبارات التالية   ،         أخى املعلم  :          التعليمات
                                                                          علما بأنه ال توجد إجابة صحيحة و األخرى خطأ املهم هو أن جتيب على العبارات مبـا     .  فل        تصرف الط

   .         دون إجابة   ً               فضالً ال تترك عبارة ب   .                                     يتناسب مع تصرفات الطفل وفقا ملالحظتك له
    .                    شكرا على حسن تعاونك

         

يىن
 الع

صل
لتوا

ا
  

                                                   يتواصل بالعني مع ارب أثناء تعامله مع اللعبة  - ١
                    ً                          يتواصل عينياً بعدما يتوقف ارب عن اللعب  - ٢
                    ً                           يتواصل عينياً بعدما يأخذ ارب منه اللعبة  - ٣
                                          ال يستوعب أى تواصل عيىن يقوم به ارب  - ٤
            ً                                 ً     يتواصل عينياً بعد مداعبة ارب له، و يتوقف قليالً قبل   - ٥

         .               املداعبة التالية

ارة
إلش

ا
  

                                     يتبادل النظر بني اللعبة و ارب  - ٦
                          يشري إىل لعبة متحركة  - ٧
                          يشري إىل صورة ىف كتاب  - ٨
            حلائط                   يشري إىل ملصوقة على ا  - ٩

                                    حتدث املشاورة مع التواصل العيىن  -  ١٠
                                                   يستخدم اإلصبع السبابة ىف اإلشارة إىل لعبة معينة  -  ١١

ات
ليم

التع
ع 

إتبا
  

         "       أعطها ىل  "              يستجيب لعبارة  -  ١٢
                                                يعطى الشئ املطلوب مع إشارة لفهم التعليمات  -  ١٣
          عب                                        يفهم نربة صوت املعلم بأا لطلب شئ وليست لل  -  ١٤
                                                       يتحرك حنو املعلم إلعطائه اللعبة عندما يطلب منه ذلك  -  ١٥

عبة
ملدا

ل ا
هال

است
 /

غىن
الت

  

                      ً و يتواصل عينياً   ،                    حيرك أصبعه على املائدة  -  ١٦
                                 يقوم بعمل إشارات و دعابات  -  ١٧
            يصفق  -  ١٨
           يغىن  -  ١٩
                    ً يتمتم مداعباً  -  ٢٠
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  )٢(ملحق 
   .                                للتواصل اللفظي لدى الطفل التوحدي                   مقياس تقدير املعلم

                                                                 فيما يلى جمموعة من العبارات الىت ينبغى عليك أن تقوم بتقييم كل منها    .           عزيزى املعلم   :         التعليمات
                                            علما بأنه يوجد أمام كل عبارة ثالث خيارات تدل   ،                                             وفقا ملدى انطباقها على الطفل كما تراه و حتدده 

       أمـام    )    √  (                   املرجو منك وضع عالمة   .      ُ ال أبداُ  –       أحيانا   –      دائما    :                                 ىف الواقع على مدى انطباقها عليه هى
                               علما بأنه ال توجد عبارة صحيحة و    .                                                         العبارة ىف اخلانة الىت ترى أا هى الىت تعرب بدقة عن سلوك الطفل

   .                                   كما نرجو أال تترك عبارة غري مجاب عنها  ،           األخرى خطأ 
            .......... .                      و نشكر لكم حسن تعاونكم

              
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  

                        يستجيب بشكل جيد لزميله
                               ميكنه أن يتعامل لفظيا مع زميله

   .                                  يستخدم كلمة واحدة ىف احلديث مع زميله
                                        يستخدم كلمتني ىف كل مرة ىف احلديث مع زميله

                                             يستخدم ثالث كلمات  ىف كل مرة ىف احلديث مع زميله
                                رف عشر كلمات على االقل بشكل جيد  يع

                             يستخدم جمال ىف احلديث مع زمالئه
                        ال يتكلم مع زمالئه باملرة

                                  ال يلتفت اىل زمالئه و ال يتعامل معهم
                    ينظر فقط اىل الزمالء

                                          ميكنه أن يوضح لزميله ما يريد بطريقة مالئمة
                           يسأل زميله أسئلة ذات مغزى

                            يتواصل بشكل عادى مع الزمالء
                        ن يكون صامتا طول الوقت        مييل اىل أ

                                    يفضل لغة االشارة عن احلديث مع الزمالء
                                 ميكنه االستمرار ىف احلوار مع الزمالء

             ً          يتكلم اذا طًلب منه ذلك
                              يلفت نظر زميله اىل أشياء مهمة

                     ال يهتم بوجود الزمالء
                                  يستخدم عدة جمل ىف احلديث مع الزمالء
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  )٣(ملحق 
   . )    ٢٠٠٨   ،             مراد على عيسى  /   د     إعدا  (                           مقياس تشخيص اضطراب التوحد 

                         وضـع عالمـة                 ،                  ً   اقرأ كل سؤال جيـداً    ،         من فضلك    .     املعلم  /     األم   /           عزيزى األب   :          التعليمات
                تـذكر ان هـذا      .                                السلوك املشابه الذى يقوم به الطفل  –          بشكل أفضل   –                 حتت اخلانة الىت تصف   )  √  ( 

ً  أن تسترجع سل  ،                         املقياس استبيان استرجاعي  ً              ولذا رجاء                             إذا كان السؤال يصـف سـلوك      .        وك الطفل         
   حتت   )  √  (    ً     اذاً  ضع   ،                           و اذ مل يكن يصف سلوك الطفل   ،   )           صحيح دائما  (    حتت   )  √  (    ً     اذاً  ضع   ،       الطفل 

   ً  اذاً    ،                                                           وإذا كان يصف سلوك الطفل ىف بعض األحيان و  يصفه ىف أحيان أخرى   ،   )              غري صحيح دائما  ( 
   .           ى كل األسئلة              من فضلك أجب عل   . )            صحيح أحيانا   (    حتت   )  √  (     ضع  

   
 


 

         ؟                                         هل بدا طفلك أخرق مقارنة باألطفال من بىن سنه  ١
                                      ً      هل الحظت أن طفلك يحرك نفسه أو يحرك شيئاً مـت    ٢

   ؟                                       حىت ينظر إليه مرات و مرات من زاوية معينة
      

ـ   ٣       ه إذا                                              هل قام طفلك بوضع أصبعه يف أذنه أو غطاها بيدي
   ؟               مسع أصواتا صاخبة

      

ً  بشـكل غـري عـادى بأشـياء       ٤ ً                              هل بدا طفلك مهتما                  
            فتح و غلـق    ،                                        ميكانيكية معينة مثل املفاتيح الكهربائية 

   ؟                    أو املكنسة الكهربائية  ،        األبواب 

      

                 ً                                 هل بدا طفلك مهتماً  على غري العادة مبشاهدة التلفزيون   ٥
         مشـاهدة      أو  ،                         ً          و تفضيل برامج معدة أساساً للكبـار    ، 

   ؟                 أعمال جتارية معينة

      

                                                 هل بدا طفلك و كأنه قد نسى الكلمات القدمية عنـدما    ٦
   ؟                تعلم كلمات جديدة

      

         ؟                                  هل ردد طفلك األشياء متاما مثلما مسعها  ٧
   أو   ،                                    هل الحظ شخص آخر أن صوت طفلـك حـاد     ٨

   ؟           و أخربك بذلك  ،       مرتفع 
      

                        آلخـرين                                                           هل بدا طفلك غري قادر على التعلم بتقليـد ا   ٩
   ؟ )                             مثل تشغيل لعبة أو ركوب دراجة   ( 

      

                                                 هل بدا طفلك  على أن لديه كمالية أكثر من األطفـال    ١٠
   ؟         من بين سنه

      

ً  أكثر مما تتوقع بترتيب اللعـب    ١١ ً                               هل بدا طفلك مهتما                           ،          
   ؟                     ووضع األشياء ىف أماكنها  ،           و تصنيفها 

      

         ؟                       ندما يتغري روتينه اليومى                      هل تشعر بان طفلك حيزن ع  ١٢
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                                              هل يتعرف طفلك على الطرق و بالتـايل يغضـب إذا     ١٣
   ؟                          سلكت طريقا آخر أثناء السفر

      

                                        هل يتغري مزاج طفلك فجأة بدون سبب؟  ١٤
         ؟                                         هل يستخدم طفلك يده ملوحا ها إذا ما يستثار  ١٥
                                               هل يستخدم طفلك اللعبة بطريقة غري تلك الـىت مـن     ١٦

                 أن يستخدمها ا؟       املفترض 
      

                 و لكـن ال يالحـظ     ،                            هل يبكى طفلك عندما تتركـه    ١٧
   ؟     عودتك

      

         ؟                                           هل حتاول لفت نظر طفلك إليك و لكنه ال يفعل ذلك  ١٨
                                                  هل ال يتخيل طفلك اللعب االيهامى و ال النـاس أثنـاء     ١٩

        اللعب؟
      

      جـزء   (                                          هل يصر طفلك على االحتفاظ بأشياء معينة مثل  ٢٠
   )   خيط    أو  –        من لعبة 

      

                                                هل يأخذ طفلك بيدك لرييك شيئا معينا بدال من أن يشري   ٢١
       اليه؟

      

                ولكن مل يكررهـا    ،                             هل هناك كلمات مسعتها من طفلك   ٢٢
   ؟                              مرة أخرى حىت و إن شجعته على ذلك

      

                                                 هل انتابك اعتقاد بان طفلك ال يهـتم بوجـودك مـن      ٢٣
   ؟    عدمه

      

                            ملتحركـة                                                             هل بدا طفلك شـديد االهتمـام باألشـياء ا     ٢٤
        تقليـب    ،                  مشـاهدة امليـاه     ،                الرمال املتحركة    :   مثال  ( 

   ؟ )             تدوير األشياء   ،              صفحات الكتاب 

      

                                             هل الحظت أن طفلك يفهم كل ما يقال له و لكـن ال    ٢٥
                        يستخدم إال كلمات قليلة؟

      

         ؟                            ً                هل بدا طفلك على انه يفهم جزءً  فقط مما يقال له  ٢٦
          و لكـن ال    ،                              لك على انه يفهم ما تقول لـه           هل بدا طف  ٢٧

   ؟                        يستطيع أن يتبع التعليمات
      

                                               هل يفضل طفلك اللعبة الىت يستخدمها كل مـرة عـن     ٢٨
   ؟             اللعبة اجلديدة

      

         ؟                                             هل بدا طفلك غري خائف من و ال يعبأ باألشياء اخلطرية  ٢٩
                                          هل اتسم طفلك باخلمول ىف اغلب األحيان؟  ٣٠
         بأشـياء    –            على حنو مدهش   –       القيام                 هل استطاع طفلك  ٣١

   ؟                                     ىف حني مل يستطع القيام بأشياء أكثر سهولة
      

        ؟                                          هل بدأت تقلق الن طفلك ال يهتم باألطفال اآلخرين  ٣٢
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  )٤(ملحق
 

 
                            التعارف بني الباحث  واألطفال   :            عنوان  اجللسة
   :         هدف اجللسة

   . )      العينة (           على األطفال                  أن يتعرف الباحث  
  .                                                          تبادل اللعب بني  الباحث  واألطفال  حىت يتم التعرف بسهولة ويسر  - ١

  .                                                               أن يتعرفوا على وجه الباحث  من خالل التفاعل احلر حىت يعقبه حب ومودة  - ٢

   .            املناقشة احلرة   ،     اللعب   :           فنيات اجللسة
   .     الصور   ،                      البازل  لألشياء املختلفة   :           أدوات اجللسة

   : ة            إجراءات اجللس
  .                                                            ً                    يقوم الباحث باجللوس مع أفراد  العينة   وتبادل احلوار معهم طبقاً لكل حاله حسب حالتها  - ١

                          وذلك لكـي يـتم التعـرف       ،                                                         يقوم الباحث بإعطاء األطفال  بعض اللعب وحماولة مشاركتهم فيها  - ٢
  .                       والتقرب هلم من خالل اللعب

  .                         ل الصور واللعب فيما بينهم                                                 يتم التواصل اللمسي بني الباحث واألطفال عن طريق تباد  - ٣

  .                                                                      تكرار حماولة التواصل اللمسي بني الباحث  واألطفال الذين مل يستجيبوا ألول مرة  - ٤

  .                   ومناداة كل طفل بامسه   ،                                  يتم تعرف الباحث على األطفال وأمسائهم  - ٥

         لباحـث                                                                                 االشتراك مع األطفال فيما حيبونه من اللعب حيث يترك األطفال يلعبون حبريتهم ويشتركوا ا  - ٦
   .                                   معهم فيما هو حمبب لديهم ومصدر إعجام

  - :          تقومي اجللسة
                                                                                       يقوم الباحث  بالتعرف على  األطفال وقد أصبح  يتقرب  إليهم وعندما يبدأ الباحث  معهم احلوار 

                                                                           وجند أن بعض األطفال قد ال تستجيب يف اجللسة األوىل ولكنهم يف اجللسات القادمة سـيكون     ،      يبادهلم
   .  ثري               تواصلهم أحسن بك



 

 - ١٠٧  - 

 

   :           الواجب املرتيل
                                                                                   إن تقوم األسرة مبعرفه أن الطفل خيضع لربنامج للتواصل اللغوي وجيب أن يكون لديهم اسـتعداد  
                                                                                          لتكمله ما يفعله الباحث  معهم حىت نصل إىل أحسن مستوى هلم وتأهيلهم من الناحية اللغوية والتواصل 

   .       مع اآلخر

 
   :    طفال             التواصل بني األ   :           عنوان اجللسة
  - :         هدف اجللسة

   .                                 أن يتم التفاعل بني الباحث  واألطفال  - ١
  .                               أن يقوم الباحث باللعب مع األطفال  - ٢

  .                                                  أن يتم التواصل اللفظي وغري اللفظي بني الباحث واألطفال  - ٣

  .                                  أن يتم التواصل بني األسرة وبني الباحث  - ٤

  - :           فنيات اجللسة
   .         اللعب احلر  - ١
  .            اللعب اجلماعي  - ٢

  .     واخلطأ        احملاولة  - ٣

  - :           أدوات اجللسة
   .                  صورة خمتلفة ومتنوعة  - ١
   .                      البازل باألشكال املختلفة  - ٢

  - :             إجراءات اجللسة
   .                                                                ً                    يقوم الباحث  باجللوس مع األطفال وحماولة تبادل احلوار فيما بينهم طبقاً لكل حالة حسب حالتها  - ١
                    مث تقلب هذه اللوحـة                          وهي عبارة عن جسم اإلنسان    ،                                      يقوم الباحث بوضع لوحه بازل على الطاولة  - ٢

                                                                                  على الطاولة  ونطلب من األطفال  أن  يضعوا كل جزء من أجزاء جسـم اإلنسـان  يف املكـان    
                                                                          وإذا مل يستطيعوا يقوم الباحث  بعمل مساعدة أولية وهي مسك يد الطفـل بـاجلزء      ،        املخصص له

  .               للمسي مع األطفال                  وهنا يتم التواصل ا   ،                                                 املفقود من البازل ووضعه يف املكان املخصص  له يف البازل

  . ل                                       تكرار تلك اإلجراءات إذا مل يستجيب هلا الطف  - ٣



 

 - ١٠٨  - 

 

   .                                                يقوم الباحث  مبحاولة تدريبهم عن طريق احملاولة واخلطأ  - ٤
     :          تقوم اجللسة

                      مث نـرى مـاذا يفعـل       ،                                                              يف اية اجللسة يقوم الباحث  بقلب البازل جلسم اإلنسان على الطاولـة 
                وهل حيتـاجوا إىل     ،                                  طريق السليمة  كل جزء يف مكانه املخصص                          هل يستطيعوا أن يعيدوها بال   ،      األطفال

   ٠                        أم يفعلوها بسلوك استقاليل    ،            مساعدة أولية
   :           الواجب املرتيل

                وذلك ألن الطفـل     ،                                                              أن تقوم األسرة بتدريب الطفل على كيفية فك وتركيب بازل جسم اإلنسان
   .           ً ساعات يومياً   ٨                       حيتاج إىل تدريب ال يقل عن 

 
  - :             التوصل البصري   :       ن اجللسة    عنوا

  - :           أهداف اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
   . )              التواصل البصري (                                 ً أن يتواصل التالميذ مع الباحث بصرياً   - ٢

  :أدوات الجلسة

   .                      قطعتني من األلواح اخلشبية   ،                 أو من الورق املقوي   ،                صندوق من الكرتون

  - :             إجراءات اجللسة
                    مث يضع الصندوق علـى     ،                        عه أمامه يف  املقعد مباشرة                                    يقوم الباحث  بأخذ كل طفل على حده ويض

                                                                                    رأس الباحث والطالب حبيث يصبح الصندوق كعامل مشترك بني رأسيهم مما جيعل الطفـل  ينظـر إىل   
       فـإذا     ،                               ويقوم الباحث بقياس املدة الزمنية   ،            ً                                        الباحث  رغماً عنه ولفترة زمنية تالءم كل فرد حسب قدراته

                            ثانية يقوم الباحث بعمل جدول     ٣٠                           لبصري عن طريق الصندوق  ملدة                              استطاع أن يستمر هذا التواصل ا
   ٠                                  زمين لكل يوم يتم فيه التواصل البصري

          وميكـن أن     ،                                                                          يقوم الباحث  بإزالة الصندوق ووضع مكانه ورق على اجتاهي العينني ومالئمته للبيئة  - ١
                      تم تركيزه مع الباحـث                                                                   يقوم الباحث  بتنظيم البيئة للطفل حبيث حيجب عنه املشتتات البصرية حيت ي

   ٠                     ً الذي يتواصل معه بصرياً



 

 - ١٠٩  - 

 

                        وأن يكون التواصـل حـر      ،                                                         يقوم الباحث بإزالة مجيع احلواجز اليت كانت تضع جبانب عيين الطفل  - ٢
                                                                               وبدون أي حواجز، ولكل طفل حسب درجة عدم التواصل البصري لديه وما حيتاجه مـن طـرق   

  ٠          تواصل بصري

         كل طفـل    (       دقيقة    ٢         ثانية إىل     ٣٠                     طفل أن يزيد الزمن من                                  يستمر التواصل البصري حىت يستطيع ال  - ٣
  . )                     حسب قدراته وإمكانياته

  - :          تقومي اجللسة
                 أو مساعدات أولية    ،                                                                 يقوم الباحث بتدريب الطفل على التواصل البصري بدون أي معينات خارجية

   .                                     ويستجيب الطفل للتواصل إذا طلب منه ذلك
   .           بقدر اإلمكان                                         ً العمل على زيادة فترة التواصل البصري زمنياً 

   :           الواجب املرتيل
   ،       واألخـت    ،                                                                      إن تقوم األسرة بتدريب الطفل على التواصل البصري على وجوه خمتلفة مثـل األخ 

          ً                                                                                 وذلك بعيداً عن وجه بعينه هو املدرس وذلك حىت يتم التعميم أو نقل أثر التدريب من املدرسة إىل احلياة 
   ٠      العامة

 
  - :     لبصري         التواصل ا   :           عنوان اجللسة
   :           أهداف اجللسة

   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
  ٠                                   زيادة الفترة الزمنية للتواصل البصري  - ٢

   ٠                                       أن يصبح سلوك عام يتبعه الطفل دون تدريب   - ٣
  - :           أدوات اجللسة

   ٠                        أدوات له لون فسفوري معني   - ١
  ٠              جنوم له لون مثري  - ٢

   :             إجراءات اجللسة
                       حيث يقوم الباحث بأخـذ     ،               لبصري مع الباحث                                         تتضمن هذه اجللسة تدريب الطفل على التواصل ا



 

 - ١١٠  - 

 

       ً                                                                                جنمة مثالً وأن يضعها أمام عني  الطفل وعني الباحث فينظر هلا الطفل حيث ينظر الطفل للنجمة وعـني  
                  ً     ً                                                مث يقوم الباحث شيئاً فشياً بإبعاد النجمة حىت ينظر له الطفل وحيـدث التالقـي      ،                الباحث يف أن واحد

                                                     ن مرة حبيث يقوم الباحث باستخدام أدوات له لون فسـفوري                           وهذه اإلجراءات تكرر أكثر م   ،      البصري
   .                                                                         جذاب حىت يستطيع الطفل أن ينظر إىل الباحث بدون هذه الوسائل  ويصبح سلوك إرادي

                                                                       ً           مث يتم تدريب التواصل البصري مع الطفل بدون أي مساعدات حيت يصبح الطفـل قـادراً علـى    
                            ً           اإلجراءات حيت يصبح الطفـل قـادراً علـى                                                     التواصل البصري  مع الباحث ويتم ممارسة وتكرار هذه

   .                            التواصل البصري مبفرده واستقاليل

  - :          تقومي اجللسة
   .                                                                                   يقوم الباحث  مبعرفه قدره الطفل على التواصل البصري ولفترة زمنية طويلة إذا طلب منه ذلك

                                                                   والعمل على تعميم التواصل البصري بقدر اإلمكان مع كل األفراد احمليطني به
   :           الواجب املرتيل

                  ويبدأ بالفرد احملبب    ،                                                                  أن تقوم األسرة بتدريب الطفل على التواصل البصري على وجوه أفراد األسرة
   .                                   ً لدى الطفل حىت يستطيع أن يتواصل بصرياً

 
  - :                         عنوان اجللسة  الوعي بالذات

   :         هدف اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
  .                               ً أن يتعرف الطفل على صورته منفرداً  - ٢

   .                صورة شخصية للطفل   :  ات    األدو
   .    مرآة  - ١

  - :             إجراءات اجللسة
                                                                                  يقوم الباحث بأخذ صورة مكربه للطفل ووضعها أمامه  حبيث ينظر الطفل إىل صورته ونقول لـه  

   .                                                    وتكرر له هذه العبارة أكثر من مره مع اإلشارة إىل الصورة   )            اسم الطفل   (            صورة عادل  
                                            ا مباشرة إىل صورته حىت يتم تركيز انتباه الطفل                                         يضع الباحث أيديهم على وجه كل طفل وتوجيهه  - ١



 

 - ١١١  - 

 

                                                                                  ملشاهده صورته أكثر من مره ومن املمكن األخذ بيده وإشارا إىل الصورة حيث تعد هذه مساعده 
   .           أولية للطفل

                        هذه عبـارة قصـرية حـىت      "             عادل الصورة   "                                             يضع الباحث  صورة الطفل على الطاولة ونقول له   - ٢
                ألا مجلة طويلـة    "                                  لو مسحت يا عادل  أعطيين هذه الصورة   "    له                             يستطيع الطفل فهمها وال نقول

                      فيجب أن يقتصر احلـديث     ،                                                             والطفل  ليس لديه القدرة على التحليل والتركيب هلذه اجلمل الطويلة
  .             على مجلة بسيطة

               وعندما نقول له    .                                                                إذا جيب أن تكون اجلملة املوجهة للطفل  ال تتعدي ثالث كلمات بقدر اإلمكان
                                                                                  يلة فال يستوعب إال أخر كلمة فقط من اجلملة إذا انتبه لسماعها  مث يطلب الباحث  من الطفل       مجلة طو

   .    احلسي   ،                                                         وعندما يعطي بندر هلم الصورة إذا تعلم التواصل السمعي البصري   ،                    أن يعطي له صورة عادل
  ل            أي حدث تواص   ،                                                                   يضع الباحث صورة عادل على الطاولة  ونقول له أين صورة عادل فيشري إليها

   .         بصري حركي

  - :          تقومي اجللسة
   .                                وتطلب أما أن يعطيها أو يشري إليها   ،                           أن يستطيع الطفل معرفة صورته

   :           الواجب املرتيل
                                              ً                                        تقوم األسرة بتدريب الطفل على معرفة صورته منفرداً وتدريبه على كيفية التعرف عليها ألكثر من 

   .                                وأن يشري إليها عندما يطلب منه ذلك   ،               صورة منفردة  له

 
   .              التمييز البصري     :           عنوان اجللسة
   :         هدف اجللسة

   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
  .                                                                 تدريب الطفل على أن مييز صورته من بني أخواته أو أقرانه أي صورة مجاعية  - ٢

  - :      األدوات
  .                    صورة للطفل مع أقرانه  - ٢     .                   صورة للطفل مع أخوته  - ١
   .          صورة فردية  - ٣



 

 - ١١٢  - 

 

  - :             إجراءات اجللسة
       وعندما    ،                                                               ى الطاولة أمام الطفل مث نطلب منه أن يشري إىل صورة عادل  فيشري إليها             تضع الصورة عل

                                                                         ً                     نطلب منه أن يعطي لنا صورة عادل فيعطيها إذا تأكدنا أنه يدرك ويعي ذاته متاماً فتنتقـل إىل اخلطـوة   
   .             صورة مجاعية له   :           التالية وهي

                           ه وتوجيهها حنو الصورة ونطلب                                                       عندما نضع صورة مجاعية فيها عادل  وإخوانه مث نقوم مبسك رأس
                    وإذا مل يستطيع معرفه    ،                           وتكرر هذا الطلب أكثر من مرة   ،                                       منه أن يشري بأصبعه إىل عادل  يف هذه الصورة

                                                                                          صورته نشري له بأن منسك السبابة ونشري إىل الصورة ونقول له صورة عادل  مع مراعاة أنـه ينظـر إىل   
   .                        أكثر من مرة حىت يتم تعلمه               وإعادة احملاولة     ،                      الصورة أثناء اإلشارة هلا

                                                      وإذا مل يستطيع أقوم مرة أخرى بتحريك أصبعه السـبابة إىل     ،                             نطلب من الطفل اإلشارة إىل صورته
           فيستطيع أن    ،                                                                    وتعد هذه مساعدة أولية حىت عندما أطلب منه أكثر من مرة اإلشارة إىل الصورة   ،      الصورة

   .                                                يقوم باإلشارة إىل الصورة بالسبابة دون مساعدة أولية
                        وللعلم من املمكن أن ختتلف   )     مسعي   /      حركي   /      بصري   (                                وعندما يشري إىل الصورة حدث تواصل 

   .                                   فترة االستجابة الزمنية من طفل إىل آخر
   :          تقومي اجللسة

   .                                                     يطلب الباحث من الطفل أن يشري إىل صورته من بني صور أخواته

  - :           الواجب املرتيل
           وأن تكـون     ،                         رته يف  أكثر من صورة مجاعية                                          يطلب من األسرة تدريب الطفل على إشارته إىل صو

   ٠                                                                  صورته بداخلها ويستطيع أن يتعرف على نفسه من خالل اإلشارة هلا بالسبابة 

 
  - :         التوكيدية   :           عنوان اجللسة
  - :         هدف اجللسة

   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
  .                                                أن يقوم الطفل باإلشارة إىل نفسه عندما يطلب منه ذلك  - ٢

  .                                                   ب الطفل على اإلشارة إىل نفسه عندما يشاهد نفسه يف املرآه       أن يتدر  - ٣



 

 - ١١٣  - 

 

 -   :           أدوات اجللسة
  .    مرآه  - ١

   :             إجراءات اجللسة
   .                                                                                  أن يقوم الباحث  مع الطفل بإشارة أصبعهم إىل االسم عادل  أكثر من مرة حىت يدرك الطفل أمسه  - ١
                     تواصـل مسعـي بصـري                                                                  يقوم الباحث مبسك السبابة للطفل واجتاها حنو ذاته بقوهلم عادل  وهو  - ٢

  .                      وتكرار ذلك أكثر من مرة   ،    حركي

                                                                                       عندما نطلب من الطفل باإلشارة إىل ذاته ومل يستجيب فنقوم بتحريك أصـبعه السـبابة إىل ذاتـه      - ٣
                                                                                     ونقول له عادل وهذه تعد مساعدة أوليه  حىت يدرك الطفل اإلشارة إىل نفسـه بـدون املسـاعدة    

  .      األولية

  .                                                       وجيه رأسه حنوها وتضيق املسافة بينه وبني املرآة بقدر املستطاع                        حتضر مرآه للطفل مث أقوم بت  - ٤

  .                                                          مث يقوم الباحث  باإلشارة بأصابعه بقول صوره عادل  أكثر من مرة  - ٥

                                                                                     يقوم الباحث  بإحضار املرآة ووضعها أمام وجه الطفل بالقدر املناسب ونطلب أن يشري إيل صـورة    - ٦
  .            عادل  باملرأه

                    وتكرار  أكثـر مـن      ،                                            يك السبابة جتاه املرآة مع قول صورة عادل باملرآة                       وإذا مل يستطيع نقوم بتحر
        مث تكرار    ،                                              حىت يتعلم مهارة اإلشارة إىل نفسه مبفرده دون مساعدة   ،                           وإذا مل حيتاج للمساعدة األولية   ،   مرة

   .                                          تلك اإلجراءات إذا مل يتقن الطفل تلك اإلجراءات

  - :          تقومي اجللسة
   .                            نطلب من الطفل اإلشارة إىل نفسه
   .                              نطلب منه اإلشارة إىل نفسه باملرآة

   :           الواجب املرتيل
   ،                    وبتكرار وأكثر من مرة   ،                                                          نطلب من األسرة أن تكرر ممارسة تدريب الطفل على أن يشري إىل نفسه

   ٠                                        وليس هذا فحسب بل وأن يشري إىل نفسه يف املرآه



 

 - ١١٤  - 

 

 
   . )     املثلث (    شكل   :            عنوان اجللسة
   .             على شكل املثلث                أن يتعرف الطفل   :         هدف اجللسة

   .    مربع   ،                      بازل عبارة عن مثلث خشب   :      األدوات
  

  
  

  

  

  - :             إجراءات اجللسة
         مث أظهـر     ،                                      ويقومون بوضع مثلث من البازل  على طاولة   ،                                جيلس الباحث  مع األطفال عينه البحث  - ١

   .                                                                   هلم شكل املثلث على حدة وأقوم بتعريفه للطفل وأضعه أمام عينية بقول مثلث
                                       مث تردد مثلث أكثر من مـرة إىل ان يـردد      ،                           ح الطفل وتتحرك ا حول املثلث               ميسك الباحث  أصب  - ٢

  .                     الطفل وراءه اسم املثلث

             وإذا مل يستجب    ،                                                                     يقوم الباحث  بوضع املثلث على الطاولة ونطلب من الطفل إعطاء املثلث للباحث  - ٣
               ه حنـو املثلـث                                                                            الطفل بتكرار الطلب أكثر من مرة وإذا مل يتجاوب الطفل يقوم الباحثون بأخذ يدي

                                                                                         ومحله وإعطائه للباحث وهكذا أكثر من مرة إىل أن يقوم من تلقاء ذاته بإعطاء املثلث لـه عنـدما   
  .            يطلب منه ذلك

                                                                                        مث يقوم الباحث  برسم املثلث بالتنقيط للطفل يف الكراسة ويطلب منه أن يقوم برسم وتكمله النقاط   - ٤
  .                     إىل أن يتكون شكل املثلث

                                                                   أن يقوم الطفل برسم املثلث وحماولة معرفه الطفل بأن املثلث يتكـون مـن                       مث يقوم الباحث بطلب  - ٥
  .                                                               قاعدة وضلعني متقابلني  من أعلى يسمي رأس املثلث مرتبطني بطريف القاعدة

                                                                                       ويقوم الباحث بتعليم الطفل رسم املثلث بأن يقوم الطفل برسم القاعدة مث  أحد الضلعني وتكملـه    - ٦
  .                      ويقوم برسم املثلث مبفرده   ،                                   اولة أكثر من مرة إىل أن يتقنها الطفل             وتكرار هذه احمل   ،          الضلع اآلخر



 

 - ١١٥  - 

 

   :          تقومي اجللسة
   .                                 أن يتعرف الطفل على اسم وشكل املثلث

                                                                           نطلب من األسرة أن تقوم بتدريب الطفل على رسم املثلث ومعرفته وتكرار احملاولة معه    :           الواجب املرتيل
   .                        أكثر من مرة إىل ان يتقنها

 
   :           شكل الدائرة   :         وان اجللسة  عن

   .                          أن يتعرف الطفل على الدائرة   :         هدف اجللسة
  أو أي شكل دائري مجسم ،دائرة من البازل :األدوات

  

  

  

  

   :             إجراءات اجللسة
          ويقومـون     ،                                       بوضع بازل على شكل دائرة علـى الطاولـة     ،                                يقوم الباحث مع األطفال عينة البحث

                                                   ورة وأكرر هذه اجلملة أكثر من مرة إىل ان يكرر ورائـي                                             بتعريفه للطفل وأضع أمام عينيه بقول دائرة مد
   .                                                الطفل عندما أقول له دائرة فيكرر نفس الكلمة دائرة

   .                           مث تردد له أكثر من مرة دائرة   ،                                             ميسك الباحث أصبع الطفل وحتركها حول حافة الدائرة  - ١
   ،              الدائرة للباحث                                                                      يقوم الباحث بوضع بازل على شكل  دائرة على الطاولة ونطلب من الطفل إعطاء   - ٢

                                         وإذا مل يتجاوب الطفل يقوم الباحـث بأخـذ      ،                                           وإذا مل يستجيب الطفل يتكرر الطلب أكثر من مرة
                                                      وهكذا  أكثر من مرة إىل أن يقوم الطفل من تلقـاء ذاتـه      .                                   يديه حنو الدائرة ومحلة وإعطائه للباحث

  .                                        بإعطاء الدائرة  إليهم عندما يطلب منه ذلك

                                                                     ائرة بالتنقيط للطفل يف الكراسة ونطلب منه أن يقوم برسم وتكمله النقـاط                      مث يقوم الباحث برسم د  - ٣
  .                     إىل أن يتكون شكل دائرة

                                                                                        مث يقوم الباحث بطلب أن يقوم برسم الدائرة وحماولة معرفة بأن رسم الدائرة يكون حبركة دائريـة    - ٤
  .                                             ونعطي له أمثلة على ذلك مثل عمله النقود الفضية



 

 - ١١٦  - 

 

  .                                                         ل بوضع عمله نقود وأن يلف القلم حوهلا إىل أن يتم رسم الدائرة                     من املمكن أن يقوم الطف  - ٥

  .                                           وامسها وذلك باحملاولة والتكرار معه أكثر من مرة   ،                                       وعندما يتمكن الطفل من معرفة شكل الدائرة  - ٦

  - :          تقومي اجللسة
   )        التعميم   (                                                        أن يتعرف الطفل على اسم وشكل الدائرة واألشياء اليت تشبهها 

     :           الواجب املرتيل
                     ومعرفة الطفـل اسـم      ،                                                          لب الباحث  من األسرة أن تقوم بتدريب الطفل على رسم شكل دائرة  يط

   .                    وذلك بالتدريب يف املرتل   ،            دائرة وشكلها

 
           شكل املربع   :           عنوان اجللسة
   :         هدف اجللسة

   .                            أن يتعرف الطفل على شكل املربع  - ١
  .                                    وتعميم هذا الشكل على أشياء من البيئة  - ٢

   .                  أو أي شكل مربع آخر   ،                ازل على شكل مربع ب   :      األدوات
  

  

  

  

  

  - :             إجراءات اجللسة
   . ة                                 بوضع بازل على شكل مربع على الطاول   ،                                يقوم الباحث مع األطفال عينة البحث  -

      وأكرر    ،                                                           ونضعه أمام عينية على مسافة قريبة جدة يقول مربع له أربع أضالع   ،                     ويقومون بتعريفه للطفل
   .                                                        كرر ورائي الطفل عندما أقول له مربع فيكرر نفس الكلمة مربع                             هذه اجلملة أكثر من مرة إىل أن ي

   .                                       مث تردد له أكثر من مرة مربع له أربع أضالع   ،                                           ميسك الباحث أصبع الطفل وحتركها حول حافة املربع  - ١
   ،                                  ونطلب من الطفل إعطاءه املربع للباحث   ،                                              يقوم الباحث بوضع بازل على شكل مربع على الطاولة  - ٢

                                         وإذا مل يتجاوب الطفل يقوم الباحثون بأخـذ     ،                             لطفل بتكرار الطلب أكثر من مرة               وإذا مل  يستجب ا



 

 - ١١٧  - 

 

                                                     وهكذا أكثر من مرة إىل أن يقوم الطفل من تلقـاء ذاتـه      ٠                                  يديه حنو املربع ومحله وإعطائه للباحث 
  .                                      بإعطائه املربع إليهم عندما يطلب منه ذلك

                               ونطلب منه أن يقوم برسم وتكملة     ،                                                   مث يقوم الباحث  برسم شكل مربع بالتنقيط للطفل يف كراسه
             وتكرار هـذه     ،                                                                         النقاط إىل أن يتكون شكل املربع يقوم الباحث بطلب من الطفل أن يرسم مربع مبفردة

                                                                  وإذا مل يستطيع يف بداية األمر من املمكن للباحث  مبسك يديه ومعاونتـه يف     ،                      احملاولة معه أكثر من مرة
   .        ر من مرة                                      رسم املربع إىل أن يرسم بذاته ويكررها أكث

  - :          تقومي اجللسة
   .                                                              أن يتعرف الطفل على اسم وشكل املربع واألشياء املربع حوله من البيئة

   :           الواجب املرتيل
                 ومعرفة الطفل اسم    ،                                                               يطلب من األسرة أن تقوم بتدريب الطفل على رسم شكل مربع أكثر من مرة

   .     قتنها                                                   وكيفية رمسه وذلك بالتدريب يف املرتل ألكثر من مرة إىل أن ي   ،     املربع

 
   .           شكل املستطيل   :           عنوان اجللسة
   .                             أن يتعرف الطفل على شكل مستطيل   :         هدف اجللسة

  .                                 أن يعمم هذا الشكل من البيئة احمليطة  - ١

   .                   بازل على شكل مستطيل   :      األدوات
  

  

  

  

     :             إجراءات اجللسة
          ويقومـون    ،     اولة                          ازل على شكل مستطيل على الط                                        يقوم الباحث  مع األطفال عينة البحث بوضع ب

                                    ً                                       ونضعه أمام عينية على مسافة قريبة جداً بقول مستطيل له ضلعني طولني وضلعني أقصـر     ،             بتعريفه للطفل
                                                                                  وأكرر هذه اجلملة أكثر من مرة إىل أن يكرر ورائي الطفل عندما أقول له مستطيل فيكرر نفس    ،     منهما

   .             الكلمة مستطيل



 

 - ١١٨  - 

 

                                  مث تردد له أكثر من مرة مستطيل لـه     ،       املستطيل                                       ميسك الباحث  أصبع الطفل وحنركها حول حافة   - ١
   .                               أربع أضالع ضلعني طوليني وضلعني أقصر

                               ونطلب من الطفل إعطاء املسـتطيل     ،                                                 يقوم الباحث  بوضع بازل على شكل مستطيل على الطاولة  - ٢
                             وإذا مل يتجاوب الطفـل يقـوم      ،                                                وإذا مل يستجب الطفل يقوم بتكرار الطلب أكثر من مرة   ،      للباحث
                                     وهكذا أكثر من مرة إىل أن يقوم الطفـل     ،                                          ن بأخذ يدية حنو املستطيل ومحلة وإعطائه للباحث       الباحثو

                                                                                         من تلقاء ذاته بإعطائه املستطيل اليه  عندما يطلب منه ذلك مث يقوم الباحث  برسم شكل املسـتطيل  
   ،    تطيل                                                        ونطلب منه أن يقوم برسم وتكملة النقاط إىل أن يتكون شكل املس   ،                      بالتنقيط للطفل يف كراسة

                         إىل أن يستطيع الطفل رسـم     ،                                                        ويقوم الباحث برسم املستطيل ناقص ضلع ويكمل الطفل هذا الضلع
  .                                                                        مستطيل مبفرده وكل طفل حسب قدراته وإمكانياته وتكرار هذه احملاولة أكثر من مرة

   .                           املستطيلة من البيئة احمليطة به                                            أن يتعرف الطفل على اسم وشكل املستطيل واألشياء    :          تقومي اجللسة
   :           الواجب املرتيل

         وإعطـاء     ،                                                                         أن يطلب الباحث من األسرة بالتدريب الطفل على املقارنة بني الشكلني املثلث واملربع
   .                                أمثلة بالبيئة احمليطة تشبه  الشكلني

 
   . )           دائرة ومثلث (                  التمييز بني الشكلني    :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة
   .                           لطفل بني شكلني الدائرة واملثلث        أن مييز ا

   :           أدوات اجللسة
   .               املثلث من البازل   ،                         أن حنضر للطفل شكلني الدائرة

  

  

  



 

 - ١١٩  - 

 

  - :             إجراءات اجللسة
                             املثلث مث نطلب من الطفل أن يشري    ،                                                         يقوم الباحث  مع أفراد العينة بوضع قطعيت البازل ومها الدائرة

                                             لث وإذا مل يستطيع فنقوم مبسك يديه ووضعها علـى                              ونطلب منه أن يعطي يل بازل املث   ،               إىل بازل الدائرة
   .                                                        إىل أن يدرك الفرق بني الشكلني بتكرار هذه احملاولة أكثر من مرة   ،                الشكل املطلوب منه

              وهكذا الوضـع     ،                                    فيقول دائرة إىل أن نتأكد من معرفته هلا   ؟                                   وعندما منسك الدائرة ونقوله له ما هذا
                                                       لث إىل أن نتأكد من معرفته له مث يقوم الباحثون بتعميم شكل         فيقول مث   ؟                             بالنسبة للمثلث نقول له ما هذا

                                                                                               املثلث على األشياء اليت تشبهه يف البيئة احمليطة به مث يقوم الباحثون بتعميم شكل الدائرة على األشياء اليت 
    .  ه                      تشبهه يف البيئة احمليطة ب

   :          تقومي اجللسة
                                         وأن يأيت باألشياء بالبيئة احمليطة به مثلـها     ،                                               أن يتعرف الطفل على الفرق بني شكلني الدائرة واملثلث

   .       يف الشكل

   :           الواجب املرتيل
          وإعطـاءه     ،                                                                        أن يطلب الباحث من األسرة تدريب الطفل على املقارنة بني الشكلني الدائرة واملثلث

   ٠                                     أمثلة بالبيئة احمليطة اليت تشبهه كل شكل 

 
   . )         ع ومستطيل   مرب (                التمييز بني شكلني    :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

   .                                            أن يتعرف ويتميز الطفل بني شكلني املربع واملستطيل

   .                وشكل بازل مستطيل   ،                    أن حنصر شكل بازل مربع   :           أدوات اجللسة
  

  

  

  

  



 

 - ١٢٠  - 

 

  - :             إجراءات اجللسة
     مـن          مث نطلب   ،            وبازل مستطيل   ،                                                        يقوم الباحث  مع أفراد العينة بوضع قطعيت بازل على شكل مربع

                                                               و إذا مل يستطيع بأن منسك يده إىل بازل املربع ونشري بالسبابة إىل بازل    ،                          الطفل أن يشري إىل بازل املربع
                                 مث يطلب الباحث  أن يعطي الطفل له     ،                                                    إىل أن يقوم الطفل من تلقاء نفسه باإلشارة إىل بازل املربع   ،     املربع

                                          ع وميسكها ويعطيها له  إىل أن يقوم ذه املهمة                                      وإذا مل يستطيع يأخذ يديه حنو الشكل املرب   ،         شكل املربع
   .     مبفردة

                                    وإذا مل يستطيع بأن ميسك يده إىل بـازل     ،                                            يطلب الباحث  من الطفل أن يشري إىل بازل املستطيل
                                              إىل أن يقوم الطفل من تلقاء نفسـه باإلشـارة إىل      ،                                   ونشري بالسبابة للطفل إىل بازل املستطيل   ،       املستطيل

                   وإذا مل يستطيع يأخذ    ،                                               ب الباحث  أن يعطي له شكل املستطيل من على الطاولة     مث يطل   ،            بازل املستطيل
   .                                                                  يديه حنو الشكل املستطيل وميسكها ويعطيها هلم إىل أن يقوم ذه املهمة مبفردة

   .                                                              يقوم الباحث  بتعميم شكل املربع على األشياء احمليطة بالبيئة من حولة  - ١
  .                            األشياء احمليطة بالبيئة من حولة                                   يقوم الباحث بتعميم شكل املستطيل على   - ٢

     :          تقومي اجللسة
                                     وأن يأيت باألشياء من البيئة احمليطة مـن     ،                                               أن يتعرف الطفل على الفرق بني شكلني املربع واملستطيل

   .         حيث الشكل
   :           الواجب املرتيل

         وأمثلـة     ،                                                                           يطلب الباحث  من األسرة أن تدرب الطفل على شكلني املربع واملستطيل واملقارنة بينهما
   .               من البيئة احمليطة

 
    .  )    مربع   ،     دائرة (                التمييز بني شكلني    :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

   .                                      أن يتعرف الطفل على شكلي الدائرة واملربع

   .              وشكل بازل مربع   ،                     أن حتضر شكل بازل دائري   :           أدوات اجللسة



 

 - ١٢١  - 

 

  

  

  

  

  

     :             إجراءات اجللسة
              مث نطلـب مـن      ،          وبازل مربع   ،                                         أفراد العينة بوضع قطعيت بازل على شكل دائري                 يقوم الباحث  مع

                    ونشري بالسبابة لـدي     ،                                         وإذا مل يستطيع بأن منسك يده إىل بازل الدائرة   ،                            الطفل أن يشري إىل بازل الدائرة
   إىل                                          إىل أن يقوم الطفل من تلقاء نفسه باإلشـارة     ،                                               الطفل على قطعة بازل الدائرة املوجودة على الطاولة

                               وإذا مل يستطيع يقوم منسـك يـده      ،                                          مث يطلب الباحث  أن يعطي هلم شكل بازل الدائرة   ،            بازل الدائرة
   .                                                                              ومحل قطع البازل الدائري وإعطاؤها هلم حىت يقوم ذا السلوك مبفرده عندما يطلب منه ذلك
            ازل املربـع                                                                           يطلب الباحث  من الطفل أن يشري إىل بازل املربع وإذا مل يستطيع بتمسك بيديه إىل ب
         مث يطلـب     ،                                                                                  ونشري بالسبابة إىل بازل املربع إىل أن يقوم الطفل من تلقاء نفسه باإلشارة إىل بازل املربـع 

                                             وإذا مل يستطيع ميسكوا يده وجعله حيمل بازل املربع    ،                                            الباحث  أن يعطي هلم بازل املربع من على الطاولة
   .            جة إىل مساعدة                                    إال أن ينفذ هذا األمر أو الطلب دون احلا   ،         ويعطيه هلم

   .                                                يقوم الباحث  بتعميم شكل الدائرة على البيئة احمليطة  - ١
  .                                                                        يقوم الباحث  بتعميم شكل املربع على البيئة احمليطية من حيث األشياء اليت تشبهها  - ٢

   :          تقومي اجللسة
                                        وأن يأيت باألشياء من البيئة احمليطـة مـن     ،                                               أن يتعرف الطفل على الفرق بني شكلني املربع والدائرة

   .         حيث الشكل
   :           الواجب املرتيل

        وربطهما    ،            وشكل الدائرة   ،                                                         يطلب الباحث  من األسرة بأن تدرب الطفل يف املرتل على شكل املربع
   .                                                          بأشياء من البيئة احمليطة من حيث الشكل أي تعميمها بقدر اإلمكان



 

 - ١٢٢  - 

 

 
   .          اللون األمحر   :           عنوان اجللسة
   .  رتيل                مراجعة الواجب امل   :         هدف اجللسة

                               أن يتعرف الطفل على اللون األمحر

   .                       تفاحه طبيعية محراء اللون   ،                          حنضر للطفل بازل باللون األمحر  - :           أدوات اجللسة
  

  

  

  

   :             إجراءات اجللسة
                                                                                    يقوم الباحث  بإحضار بازل باللون األمحر حىت يتعرف الطفل على اللون األمحر ونكرر له أكثر من   - ١

                                       إما إذا مل يكن لديه لغة تكرر أمامه أكثر    ،                    السم إذا كان لديه لغة                               مرة لون أمحر إىل ان ينطق الطفل با
   .                 من مرة اللون األمحر

                                         ونطلب من الطفل أن يشري إىل البـازل األمحـر      ،                                            مث يقوم الباحثون بوضع قطعة البازل على الطاولة  - ٢
  .     مبفرده                                                                            وعندما ال يستطيع بأن نأخذ السبابة لدي الطفل واإلشارة إىل اللون األمحر إىل أن يشري

  .                                                                         مث يقوم الباحث  مبسك بازل اللون األمحر ووضعه أمام عني الطفل وتكرار هذا لون أمحر  - ٣
            وتكرر معـه     ،                                                                        يطلب الباحث  من الطفل أن يعطي هلم البازل ذو اللون األمحر املوجود على الطاولة  - ٤

                   إال أن يقـوم ـذه                                                                       نفس احملاولة إذا مل يستطيع ميسك يده وإعطاء البازل ذو اللون األمحر للباحث
  .                                 مث يقوم الطفل بالتلوين باللون األمحر   ٠            املهمة مبفردة 

              وتكـرر هـذه      ،                                                                      مث يقوم الباحث بوضع تفاحة أمام عني الطفل ونقول له تفاحه مدوره لوا امحـر   - ٥
  .                                     اجلملة أكثر من مرة إىل أن يتقنها  الطفل

     :          تقومي اجللسة
   .      فراولة   ،                                    اللون باألشياء احمليطة بالبيئة مثل تفاح          وربط هذا   ،                             أن يتعرف الطفل على اللون األمحر

   :           الواجب املرتيل
                        ومشاهدته وتكرار لون أمحر    ،                                                        يطلب الباحث من األسرة بأن تدرب الطفل يف املرتل على اسم اللون

    اخل    ٠٠                                    ً                                              أكثر من مرة حىت يتعرف عليها الطفل أوالً مث يعمم هذا اللون على البيئة احمليطة مثل الطماطم



 

 - ١٢٣  - 

 

 
   :           اللون األصفر   :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

   .                              أن يتعرف الطفل على اللون األصفر
    .  ر        لوا أصف  )      املوز   (                                    حنضر للطفل بازل باللون األصفر وفاكهة    :           أدوات اجللسة

  

  

  

  

   :             إجراءات اجللسة
              وتكرر له أكثر    ،                 ل على اللون األصفر                                                   يقوم الباحث  بإحضار بازل باللون األصفر حىت يتعرف الطف

                                  إذا مل يكن لديه لغة تكرر كلمها لون    ،                                       إىل أن ينطق الطفل باالسم إذا كان لديه لغة   ،               من مرة لون أصفر
   .    أصفر

                                                                                      مث يقوم الباحث  بأخذ  البازل األصفر ووضعه أمام عني الطفل ونكرر له لون أصفر أكثر من مـرة    - ١
   .                                  عليه وعدم تشتت انتباه لألشياء األخري                                 مع مراعاة رؤية اللون أثناء عرضه

                                      وإذا مل يستطيع ميسكوا بأصبعه ويشريون  إىل    ،                                          مث يطلب الباحث  أن يشري الطفل إىل اللون األصفر  - ٢
  .                                إىل أن يشري الطفل بنفسه دون مساعدة   ،     اللون

          يسـتطيع                                                                                  يطلب الباحث  من الطفل بأن يعطي هلم البازل باللون األصفر من على الطاولـة وإذا مل   - ٣
  .                                                             يأخذوا يديه وميسك البازل مث يعطية هلم إىل أن يقوم ذه املهمة مبفردة

  .                                                           يقوم الطفل بتلوين أشياء خمتلفة يف الكراسة ويلوا باللون األصفر  - ٤

   .                                                                                     عرض املوز وتقول للطفل موز لونه أصفر أكثر من مرة وتضعها أمام عينه ليدرك اللون يف الفواكة  - ٥
   :          تقومي اجللسة

                                                          وربط هذا اللون باألشياء احمليطة بالبيئة مثل املـوز، الشـمام      ،                           يتعرف الطفل على اللون األصفر   أن 
   .  اخل  ٠٠



 

 - ١٢٤  - 

 

  - :           الواجب املرتيل
                مع تدريبه علـى     ،                                                                 يطلب الباحث من األسرة بأن تدرب الطفل يف املرتل على الرسم باللون األصفر

   . ر                                          اسم اللون وتكراره أمام أكثر من مرة لون أصف

 
   .           اللون األخضر   :           عنوان اجللسة
    .                   مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

                                أن يتعرف الطفل على اللون األخضر

   :           أدوات اجللسة
   .                                 وخضروات لوا أخضر مثل البقدونس اخل   ،                           حنضر للطفل بازل باللون األخضر

  

 

  

  

  

  - :               إجراءات الدراسة
              وتكرر له أكثر    ،                        رف الطفل على اللون األخضر                                           يقوم الباحث بإحضار بازل باللون األخضر حىت يتع

   .               من مرة لون أخضر
                                                                                    مث يقوم الباحث  بأخذ البازل األخضر ووضعه أمام عني الطفل مبسافة قصرية بني عينـه والبـازل   

   ٠                                                                                    وتكرر له لون أخضر مع مراعاة انتباه الطفل للون وأن ينظر له حىت يتم التعلم وعدم التشتت 
   ،                                          وإذا مل يستطيع الطفل أن يشري  إىل اللون األخضر   ،                  ريوا إىل اللون األخضر                     مث يقوم الباحث  بأن يش  - ١

   .                                إىل أن يشري الطفل بنفسه دون مساعدة   ،                               ميسك الباحث بأصبعه ويشري إىل اللون
                                                                                     يطلب الباحث  من الطفل بأن يعطي هلم البازل باللون األخضر من على الطاولة وإذا مل يسـتطيع    - ٢

      إىل أن    ،                                                          ون األخضر من على الطاولة يأخذ  بيديه وميسك البازل مث يعطيه له                       بأن يعطي هلم البازل بالل
  .                     يقوم ذا السلوك بنفسه



 

 - ١٢٥  - 

 

  . ر                                                          يقوم الطفل بتلوين أشياء خمتلفة يف الكراسة ويلوا باللون األخض  - ٣

                                           ً                                    عرض اخلضروات ذات اللون األخضر ونقول للطفل مثالً بقدونس أخضر أكثر من مـرة ويضـعها     - ٤
   .                                      يدرك رؤية اللون األخضر بالبيئة احمليطة به            أمام عينيه ل
   :          تقومي اجللسة

                                                       وربط هذا اللون باألشياء احمليطة بالبيئة مـن حولـة مثـل       ،                              أن يتعرف الطفل على اللون األخضر
   .       اخلضروات

   :           الواجب املرتيل
                        وأن يقوم الطفل بتلـوين     ،                                                          يطلب الباحث  من األسرة بأن تدرب الطفل على معرفة اللون األخضر

   ٠                                   وربطه بالبيئة احمليطة به مثل اخلضروات    ،                                        اللون يف كراسة وتكرار اسم اللون بأنه أخضر    هذا 

 
   .           اللون األزرق  :            عنوان اجللسة
   :         هدف اجللسة

   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
  .                              أن يتعرف الطفل على اللون األزرق  - ٢

   :           أدوات اجللسة
   .         لونه أزرق                                 حنضر للطفل بازل باللون األزرق وقلم 

  

  

  

  

  

  - :             إجراءات اجللسة
                                                                                    يقوم الباحث  بإحضار بازل باللون األزرق حىت يتعرف الطفل على اللون األزرق ن ونكـرر لـه   

   .                    أكثر من مرة لون أزرق
   ،                                                                                   مث يقوم الباحث  بأخذ البازل األزرق ووضعه أمام عني الطفل مبسافة قصرية بني عينـه والبـازل  



 

 - ١٢٦  - 

 

                                                                باه الطفل للون والنظر إليه وعدم التشتت حىت يتم الـتعلم مث يقـوم                                  ونكرر له لون أزرق مع مراعاة انت
                                                        وإذا مل يستطيع الطفل أن يشري إىل بازل اللون األزرق املوجـود     ،                                 الباحثون بأن يشريوا إىل اللون األزرق

   ٠                                 إىل ان يشري الطفل بنفسه دون مساعدة    ،                               ميسك الباحث بأصبعه ويشري إىل اللون   ،           على الطاولة
                وإذا مل يسـتطيع     ،                                                             احث من الطفل بأن يعطي هلم البازل باللون األزرق من على الطاولـة         يطلب الب  - ١

  .                                إىل أن يقوم الطفل ذه املهمة مبفردة   ،                                  يأخذ  بيدية وميسك البازل مث يعطيه له

  .                                                               يقوم الباحث برسم فارغ فيقوم الطفل بتلوين هذا الرسم باللون األزرق  - ٢

      مسـاء     ،                                                   شياء موجودة يف الطبيعة مثل قلم لونه أزرق أو قلم أزرق                              يقوم الباحث بتطبيق اللون على أ  - ٣
  .                               فيدرك اللون األزرق بالبيئة احمليطة   ،            أو مساء زرقاء   ،         لوا أزرق

   :          تقومي اجللسة
   .                                                                    إن يتعرف الطفل على اللون األزرق وربط هذا اللون باألشياء احمليطة يف البيئة

     :           الواجب املرتيل
                        وأن يقوم الطفل بتلـوين     ،                               درب الطفل على معرفه اللون األزرق                           يطلب الباحث  من األسرة بأن ت

   .                                مث تطبيق على البيئة احمليطة من حوله   ،                     هذه اللون على الكراسة

 
   :                 التمييز بني األلوان   :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

    .  ق    األزر     ،     األصفر   ،          األمحر األخضر   ،                      أن مييز الطفل بني األلوان  - ١
  - :           أدوات اجللسة

                                 وأشياء من البيئة احمليطة حتمل نفـس    -             األزرق،  االصفر     ،     األخضر   ،                        بازل خمتلفة من اللون األمحر
   . )         قلم أزرق    ،      بقدونس   ،    تفاح   ،   موز  (            هذه األلوان 

  

  

  

  



 

 - ١٢٧  - 

 

  - :             إجراءات اجللسة
               باحث  من الطفل                                                                         يقوم الباحث  بوضع البازل لأللوان املختلفة أمام الطفل على الطاولة مث يطلب ال

                 مث يطلب منه مـرة     ،                                            وإذا مل يستطيع يأخذ  أصبعه ويشريون به إىل اللون   ،          ً               أن يشري مثالً إىل اللون األصفر
    .  ن                                                            ثانية أن  يشري إىل اللون األصفر بدون مساعدة وهكذا مع باقي األلوا

           يسـتطيعوا         وإذا مل    ،                                                                يطلب الباحث  من األطفال أن يعطي هلم اللون األخضر من علـى الطاولـة    - ١
                                                                                     يساعدهم الباحث  على رفع هذا اللون مع على الطاولة من بني البازل املختلفة األخرى وهكذا إىل 

   .                                                                    أن يتعرف الطفل بنفسه ومييز اللون إما باإلشارة أو بأن يعطي هلم هذا اللون
            تلفـة ممـا                                                                                  يقوم الباحث  برسم فارغ يقوم الطفل بتلوينه هذا الرسم باللون املطلوب من األلوان املخ  - ٢

  .                     جيعله يدرك اللون ومييزة
        مـالون     ؟              مالون التفـاح    ؟                                                                  يقوم الباحث بتطبيق اللون على األشياء املوجود يف البيئة مثل مالون املوز  - ٣

  .                           إىل أن يدرك الطفل هذه األلوان   ؟                ما لون الفراولة    ؟        البقدونس
   :          تقومي اجللسة

   .                          ط هذه األشياء بالبيئة احمليطة   ورب   ،    أصفر   ،    أزرق   ،    أخضر   ،   أمحر   ،                      أن مييز الطفل بني األلوان
   :           الواجب املرتيل

                          وأن يقـوم بتلـوين هـذه       ،                                                         يطلب الباحث  من األسرة بأن تدرب الطفل على أن مييز بني األلوان
   .                           تتم تطبيقه على البيئة احمليطة   ،                  األلوان على الكراسة

 
   .                    ألوان األشكال اهلندسية   :           عنوان اجللسة
   .                اجعة الواجب املرتيل  مر   :         هدف اجللسة

                           مثلث لونه أصـفر،  دائـرة      :    مثال   ٠                                                    أن يتعرف الطفل على األشكال اهلندسية ذو األلوان املختلفة 
   .        لوا أمحر

   .                        دائره من البازل لوا أمحر   ،                       بازل من املثلث لونه أصفر   :           أدوات اجللسة
  

  

  

  



 

 - ١٢٨  - 

 

   :             إجراءات اجللسة
                         مث يطلـب البـاحثون مـن       ،               أمحر على الطاولة            ودائرة لوا    ،                               يقوم الباحث بوضع مثلث لونه أصفر
                                                     بقوله أين املثلث األصفر وإذا مل يستطيع تقـوم مبسـاعدته      ،                                    الطفل أن يشري إىل املثلث أو اللون األصفر

   .                                                                  بتوجيه أصبعه إىل املثلث األصفر وهكذا ويل أن يشري الطفل مبفرده دون مساعدة
ـإذا مل يشـري      ،                                     و اللون األمحر بقوهلم أين الدائرة احلمراء                                           مث يطلب الباحث من الطفل أن يشري إىل الدائرة  ذ  -  ١                ف

   .                                                                                         هلا الطفل بأصبعه يقوم الباحث  مبساعدته باإلشارة عليها إىل أن يفعل هذا السلوك مبفرده دون مساعدة
                                                                                       مث يطلب الباحث  أن يعطي الطفل هلم الدائرة احلمراء من على الطاولة وإذا مل يستطيع فيساعد  حىت   - ٢

  .                                                               وهكذا احلال مع املثلث األصفر فيعطي الطفل هلم املثلث األصفر دون مساعدة   ،        مل مبفردة         يقوم بالع

   ،                                                                                       مث يقوم الباحثون برسم مثلث فارغ ويطلب من الطفل أن يلونه باللون الذي يشبهه املثلث البـازل   - ٣
  .    األمحر                                                                                  وهكذا يتم رسم دائرة فارغة ويطلب من الطفل تلوينها بنفس لون الدائرة البازل ذو اللون 

       :          تقومي اجللسة
   .          دائرة محراء   ،                                                                 أن يتعرف الطفل على األشكال اهلندسية ذو اللون املميز هلا مثل مثلث أصفر

   :           الواجب املرتيل
   ،                                                                              يطلب الباحث  من األسرة أن تدرب الطفل عن ربط اللون بالشكل اهلندسي مثل مثلث أصـفر 

   .                                   وإعطاء أمثلة من البيئة بقدر املستطاع   ،         دائرة أمحر

 
   :                    ألوان األشكال اهلندسية   :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

   .            ومستطيل أزرق   ،         مربع أخضر   :                                                       أن يتعرف الطفل على األشكال اهلندسية ذو األلوان املختلفة مثل

   .                     بازل مستطيل لونه أزرق   ،                   بازل مربع لونه أخضر   :           أدوات اجللسة
  

  

  

  



 

 - ١٢٩  - 

 

   :   لسة          إجراءات اجل
                       مث يطلب البـاحثون مـن      ،                     بازل مستطيل لونة أزرق   ،                                     يقوم الباحث  بوضع بازل مربع لونه أخضر

                                             وإذا مل يستطيع الطفل ميسكون بأصـبعه إىل هـذا       ،                                           الطفل أن يشري إىل البازل املربع ذو اللون األخضر
                     ازل املستطيل ذو اللون                                وهكذا احلال مع طلب اإلشارة إىل الب   ،                                    البازل إىل أن يشري الطفل بعد ذلك مبفردة

   ٠                                          األزرق إىل أن يقوم ذا السلوك أو املهمة مبفردة
                            وإذا مل يستطيع  فيساعدونه حىت    ،                                                      مث يطلب الباحث بأن يعطي الطفل هلم املستطيل ذو اللون األزرق  - ١

                                    بأم  يطلبوا منه أن يعطيهم املربـع    ،                                                    يقوم بالعمل مبفردة وهكذا احلال مع املربع ذو اللون األخضر
   .                                                     األخضر من على الطاولة إىل أن يقوم الطفل ذه املهمة مبفردة

                                                                                    مث يقوم الباحث برسم مربع فارغ ويطلب من الطفل أن يلون باللون األخضر وأن يرسـم الطفـل     - ٢
  .                                    نفس اللون وهكذا احلال مع البازل األزرق

  - :          تقومي اجللسة

    .  ق                 بازل املستطيل األزر   ،   خضر                                                   أن يتعرف الطفل على األشكال اهلندسية مثل بازل املربع األ

   :           الواجب املرتيل
   ،         مربع أخضر   ،                                                                    يطلب الباحث  من األسرة أن يتدرب الطفل على ربط اللون بالشكل اهلندسي مثل

   .                                      وحماولة ربط هذه األشياء بالبيئة احمليطة به   ،           مستطيل أزرق

 
   .       الفواكه   :           عنوان اجللسة
   .      ب املرتيل            مراجعة الواج   :         هدف اجللسة

   . )      فراولة  –    موز   –     تفاح  (                                أن يتعرف الطفل على الفواكه مثل  - ١
   .         موز طبيعي   ،    تفاح   ،       وفراوله   ،          موز بالستيك   ،           تفاح بالستيك   ،               فراولة بالستيكية   :           أدوات اجللسة

   :             إجراءات اجللسة
                                     وينظر هلا الطفل ونقول له مـوز أصـفر      ،                                              يقوم الباحث  بإحضار هذه الفواكه مثل موز بالستيك

                                                                                         ر هذه العبارة أكثر من مرة إىل أن يتعرف الطفل على املوز فعندما تقول له مـوز يقـول بعـدها        وتكر
   ،                                                       مث نقول له تفاح أمحر إىل أن يتعلم ويري ويلمس التفاح األمحـر    ،                        وهكذا احلال مع التفاح أمحر   ،    أصفر



 

 - ١٣٠  - 

 

                  ه فراولـة محـراء                                               وهكذا احلال مع فراولة محراء ويري شكلها ونقول ل   ،                          ونقوهلا له حىت يقول تفاح أمحر
   .                                        أكثر من مرة إىل أن نقول فراولة فيكمل محراء

                                                                                         يقوم الباحث  بتطبيق اإلجراء السابقة على الفواكه الطبيعية فريتدي الطفل قفاز بالسـتيك ونضـع   
                                         ويكرر ذلك أكثر من مرة مث نطلب منه أن يعطي    ،                                                  الفراولة على الطاولة ونقول له أين الفراولة فيشري هلا

  مث    ،                                                                          من على الطاولة وهكذا نطلب من الطفل أن يشري إىل التفاح املوجود علـى الطاولـة              يل الفراولة  
                               مة مبفرده عندما يطلب منه ذلـك                                                             نطلب منه أن يعطي يل التفاح من على الطاولة حىت يستطيع تنفيذ امله

      مبفردة                                                                                    ويطلب الباحث من الطفل أن يعطي هلم املوز من على الطاولة إىل أن يستجيب الطفل هلذه املهمة
   .                                                                           مع العلم بأننا ال ننتقل من فاكهة إىل أخرى إال إذا أتقن الطفل اسم الفاكهة ولوا

   :          تقومي اجللسة
   .                                                    أن يتعرف الطفل على الفواكه مثل التفاح املوز والفراولة

     :           الواجب املرتيل
                                                                                يطلب الباحث  من األسرة أن تكرر نفس اخلطوات اليت تدرب عليها الطفل حـىت يـتقن اسـم    

   .          اكهة ولوا   الف

 
   .       الفواكه   :           عنوان اجللسة
   :         هدف اجللسة

   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
  . )   عنب  –      جوافة   –       برتقال  (                               أن يتعرف الطفل على الفاكهة مثل   - ٢

   .      وفواكه   ،          عنب بالستيك  –             جوافة بالستيك   –              برتقال بالستيك    :           أدوات اجللسة

  



 

 - ١٣١  - 

 

   :             إجراءات اجللسة
   ،              عنـب بالسـتيك     ،              جوافة بالسـتيك    ،                                    بإحضار هذه الفواكه مثل برتقال بالستيك             يقوم الباحث  

                          وتكرر هذه العبارات أكثـر     ،            عنب صغري مدور   ،           جوافة بيضاء   ،                                   وينظر هلا الطفل ونقول له برتقال أصفر
                          ومن املمكن التأكد من معرفة    ،                                                            من مرة إىل أن يتعرف الطفل على هذه الفواكه من حيث الشكل واللون

                                        هذا دليل على أنه أدرك معىن ولـون وشـكل     %   ٨٠                                 له عن فاكهة من الفواكه جييب بنسبة          عندما نسأ
   .       الفاكهة

                                                                                        يقوم الباحث  بتطبيق اإلجراءات السابقة على الفواكه الطبيعة فريتدي الطفل قفاز بالستيك ونضـع    - ١
            لب منـه أن                            ويكرر ذلك أكثر من مرة مث نط   ،                                                الربتقال على الطاولة ونقول له أين الربتقال فيشري له

                                                  وإذا مل يستطيع يقوم الباحث بأخذ يـد الطفـل ومحـل       ،                                  يعطي الربتقال للباحث من على الطاولة
                                                                                         الربتقال من على الطاولة إىل ان يقوم الطفل مبفرده ذه املهارة عندما يطلب منه أن يعطي أي نـوع  

                        العلم أننا ال ننتقل مـن                                                                       من الفاكهة الثالث املوجودة على الطاولة أي يقوم ذا العمل باستقاللية مع
  . %  ٨٠                                                                               خطوة إىل أخرى إال إذا اتقن الطفل اسم الفاكهة وشكلها ولوا وتكون نسبة النجاح فيها 

   :          تقومي اجللسة
   .                               العنب من حيث الشكل واللون واالسم   ،      اجلوافة   ،                                      أن يتعرف الطفل على الفواكه مثل الربتقال

   :           الواجب املرتيل
                                                    نفس اخلطوات السابقة اليت تدرب عليها الطفل حـىت يـتقن                                 يطلب الباحث  من األسرة أن تكرر 

   .                        اسم الفاكهة وشكلها ولوا
   :                     اجللسة اخلامسة والعشرون

   .                  التمييز بني الفواكه   :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

   .     اللون   ،                                                   أن مييز الطفل بني الفواكه املختلفة  من حيث الشكل واالسم  - ١
   . )      فراولة  –    موز   –     تفاح   –    عنب   –      جوافة   –      رتقال  ب (   :           أدوات اجللسة

   .            فواكه طبيعية   ،              فواكه بالستيكية   ،         صور فواكه



 

 - ١٣٢  - 

 

   :             إجراءات اجللسة
   ،          مث اجلوافـة    ،                                                        ً             يقوم الباحث  بعرض صور للفواكه مث نطلب من الطفل أن يشري مثالً إىل الربتقـال 

                          ل عرف صور الفواكه وتكـون                                        وتكرر هذه احملاولة إىل أن نتأكد  بأن الطف   ،      فراولة     ،   موز   ،    تفاح   ،   عنب
                                                  وهي نضع أمام الطفل على الطاولة الفواكه البالستيكية    :                        مت ننتقل إىل اخلطوة التالية  %   ٨٠            نسبة النجاح 

                                                     وإذا مل يستطيع يقوم الباحث مبسـك أصـبعه وإشـارته إىل       ،                                 مث نطلب من الطفل ان يشري إىل الربتقال
               ويتم عمل هـذه     ٠                         للربتقال مبفرده دون مساعدة                                     مث يطلب من الطفل مرة أخرى إىل أن يشري   ،       الربتقال

   .                                                                         اخلطوة مع باقي الفواكه إىل أن يستقل الطفل مبفردة يف اإلشارة إىل الفاكهة املطلوبة
                                                      أي أن يرى الفاكهة الطبيعية أمامه مث يطلب الباحـث مـن      ،                                 يقوم الباحث بعرض الفواكه الطبيعية

                                                لفواكه املختلفة ويترك للطفل احلرية يف االختيـار إىل                                              الطفل أن يعطي له تفاح من على الطاولة من بني ا
                                                                                         أن حيمل التفاح ويعطيها للباحث وهكذا مع كل الفواكه حىت يتضح لنا أن الطفل استطاع أن مييز بـني  

   . ن                                        الفواكه املختلفة من حيث االسم والشكل واللو
  - :          تقومي اجللسة

                 طبيعيـة وينطـق     –       بالستيك     -   صور                                                  أن يتعرف الطفل على الفواكه يف أشكاهلا املختلفة يف شكل 
   .                           بامسها ومييزها عندما تطلب منه

     :           الواجب املرتيل
                                                                                  يطلب الباحث  من األسرة تكرر نفس اخلطوات اإلجرائية اليت تدرب عليها الطفل حيت يتم تعلمها 

   .      بإتقان

 
   :       اخلضروات   :           عنوان اجللسة
   .              اخلضروات ومييزها                       أن يتعرف الطفل على بعض    :         هدف اجللسة

   .                  مراجعة الواجب املرتيل  - ١
   :           أدوات اجللسة

   . )     باميه  –        فاصوليا   –      بازالء  (   :   مثل   .             خضروات طبيعية   ،             خضروات بالستيك   ،            صور للخضروات



 

 - ١٣٣  - 

 

  

 
                                                                              يقوم الباحث  بعرض صور على الطفل للخضروات املختلفة حبيث يرى شكل اخلضار وتكرر لـه  

                                     وعندما نطلب منه أن يشـري إىل  اخلضـار      ، )            ممارسة وتكرار (             إىل هذا اخلضار                         أمسة ونتأكد من أنه ينظر
                                                                                         مثل البازالء فإذا أشار هلا إذا أتقن شكل اخلضار وامسه وعندما يطلب منه عشر  مرات فإذا إجـاب يف  

    .                                        وهذا هو املطلوب حىت ننتقل إىل اسم خضار أخر  %   ٨٠                         مثاين مرات إذا نسبه النجاح 
                                                                  ض اخلضروات البالستيكية حىت يراها الطفل من حيث احلجم واللون وتقول لـه                  يقوم الباحث  بعر  - ١

                                                                                      هذا فاصوليا، وجنعل الطفل ميسك الفاصوليا ونقول له فاصوليا خضراء أكثر من مرة حـىت يـتعلم   
                                                 وتكرر هذه احملاولة مع باقي اخلضـروات األخـرى إىل أن      ،                                الطفل شكل الفاصوليا وحجمها ولوا

   .               يتقن هذه املهارة
   أن    :                                                                                 يعرض الباحث  اخلضروات الطبيعية أمام الطفل حىت يستطيع أن يتعرف عليها ومييزهـا مثـال    - ٢

                             بامية وعندما نطلب من الطفـل     ،       البازالء   ،                                               نقوم بعرض اخلضروات الثالث على الطفل مثل الفاصوليا
              أن يعطي لنـا                             ً                                              أن يشري إىل هذه اخلضروات مثالً نطلب أن يشري إىل البامية فعندما يشري هلا نطلب منه

                                          ويطلب منه فعل هذه املهمة مع باقي اخلضـروات     ،                                         البامية املوجودة على الطاولة هذا تواصل حسي
                                                                                     إىل أن يستطيع الطفل أن يشري إىل اخلضروات اليت تطلب منه بل وحيملها من على الطاولة ويعطيهـا  

  .            للباحث مبفردة

    ).       البازالء   ،       البامية   ،         الفاصوليا (        نها مثل   بي   ٠                 اخلضروات والتمييز                   التعرف على أنواع   :          تقومي اجللسة
     :           الواجب املرتيل

      وتذهب    ،                                                                           نطلب من األسرة تكرار نفس اخلطوات السابقة ومعرفة الطفل للخضروات والتمييز بينها



 

 - ١٣٤  - 

 

                                                    حىت يرى هذه اخلضروات وينطق بامسها عندما نطلب منه اسـم    )       احللقة   (                   سرة إىل سوق اخلضار     به األ
    ).    تعلم             انتقال أثر ال (          هذا اخلضار 

  
   :       اخلضروات :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

   . )               الباذجنان الرومي   ،            الفلفل األخضر   ،       الطماطم (                                      أن يتعرف الطفل على اخلضروات ومييزها مثل 

 
   .             خضروات طبيعية   ،               خضروات بالستيكية   ،            صور للخضروات

  

   :             إجراءات اجللسة
                                                                             وم الباحث  بعرض صور على الطفل للخضروات  املختلفة حبيث يرى شكل اخلضار وتكرر لـه    يق

                          وعندما يطلب منه أن يشري إىل   )              ممارسة وتكرار   (                                             أمسها ونتأكد من أن الطفل  ينظر إىل صورة اخلضار 
   ،    مرات                    فعندها يطلب منه عشر    ،                                                           صورة اخلضار مثل الطماطم فإذا أشار هلا إذا أتقن شكل اخلضار وامسه

   .                                       وهذا هو املطلوب حىت ننتقل إىل اسم خضار آخر   ، %  ٨٠                                     فإذا إجاب يف مثاين مرات إذا نسبه النجاح 
                                                                                  يقوم الباحث  بعرض اخلضروات البالستيكية حىت يراها الطفل من حيث احلجم واللون ونقول لـه    - ١

           مع تكـرار                                                                           هذا باذجنان ونكرر اسم اخلضار أكثر من مرة مع مراعاة أن يرى الطفل شكل اخلضار
                       أكثر من مرة حىت يـتعلم    )      رومي      (  (                                             وجنعل الطفل ميسك الباذجنان ونقول له باذجنان كبري    ،   امسه

                                                  وتكرر هذه احملاولة مع باقي اخلضروات األخرى إىل أن يتقن    ،                              الطفل شكل الباذجنان وحجمه ولونه
   .                                                الطفل مهارة التمييز بني هذه اخلضروات وبعضها عن بعض



 

 - ١٣٥  - 

 

                                                                        ضروات الطبيعية على الطفل أمام عينية حىت يستطيع أن يتعرف عليهـا ومييزهـا                 يعرض الباحث اخل  - ٢
              وعندما نطلـب     ،        الباذجنان   ،       الطماطم   ،                                                 مثال أن نقوم بعرض اخلضروات الثالث مثال الفلفل األخضر

         نطلب منه    ،             فعندما يشري له   ،                                  ً                       من الطفل ان يشري إىل هذه اخلضروات مثالً أن يشري إىل الفلفل األخضر
                                                                            يل الفلفل األخضر املوجود  على الطاولة وهكذا تكرر هذه احملاولة مع باقي اخلضروات إىل          أن يعطي

  .                                                                 أن يدرك الطفل ومييز بني هذه اخلضروات من حيث الشكل واللون واحلجم واالسم

  - :          تقومي اجللسة
   . )  ان      الباذجن   ،       الطماطم   ،            الفلفل األخضر (                                                    أن يتعرف الطفل على أنواع اخلضروات والتمييز بينها مثل 

   :           الواجب املرتيل
      وتذهب    ،                                                                           نطلب من األسرة تكرار نفس اخلطوات السابقة ومعرفة الطفل للخضروات والتمييز بينها

   ٠                                                   به األسرة إىل  احللقة للمعرفة على اخلضروات على الطبيعة 

 
   .             وسائل املواصالت   :           عنوان اجللسة
   .                  مراجعة الواجب املرتيل   :         هدف اجللسة

  –        خصوصـي          سـيارة    –      تاكسي   (    ،                                               ن يتعرف الطفل على وسائل املواصالت ووظائفها وشكلها أ
   . )              سيارة نقل كبرية  –     دباب 

   :           أدوات اجللسة
  –       دبـاب    –             سيارة مالكـي    –                  ماكيت مصغر للتاكس    ،    دباب   ،            السيارة مالكي   ،           صور للتاكسي

   . )      حافلة   (        أتوبيس   –               سيارة نقل كبرية 

  



 

 - ١٣٦  - 

 

   :             إجراءات اجللسة
          أن نعـرض     :                                                        عرض صور خمتلفة لوسائل املواصالت للطفل حىت يتعرف عليها مثـال              يقوم الباحث ب

                    مث نطلب منه أن يشـري     ،                                     ويتعرف عليها بأنواعها وأشكاهلا املختلفة        اخلصوصي                       على الطفل صورة للسيارة 
                                             نعرض على الطفل صور تاكسي وتوضـح لـه لونـه       ،           وهكذا احلالة   ،       فيشري هلا        اخلصوصي           إىل السيارة 
    وأن    ،                    ونعرض عليه صورة دباب   ،                والسيارة التاكسي        اخلصوصي                       سي وأن يفرق بني السيارة            وعالمة التاك

   . )     حافلة (                                      وسيارة نقل كبرية شكلها وفائدا وأتوبيس    ،                             نعرف الطفل شكل الدباب ووظيفته
                                                                               مث حنضر ماكيت لكل وسيلة من وسائل املواصالت حىت يتعرف عليها الطفل وعندما نطلب منه أن 

 ً                                                                            الً فإنه يشري إليه وننتقل من وسيله إىل أخرى عندما يتقن الطفل الوسيلة بنسبة جنـاح                يشري إىل دباب مث
                                                                              وهكذا نطلب من الطفل أن حيمل من على املاكيت سيارة نقل كبرية ويعطيها للباحـث حـىت     %   ٨٠

   .                                       يستطيع إجراء هذه املهمة بنفسه دون مساعدة

   :          تقومي اجللسة
   .       املختلفة                                 أن يتعرف الطفل على وسائل املواصالت   - ١
  .                                            أن يتعرف على وظيفة كل وسيله من وسائل املواصالت  - ٢

  .                                 أن يتعرف على شكلها ومييزها عن غريها  - ٣

     :           الواجب املرتيل
                                                                               يطلب الباحث  من األسرة أن جتري نفس إجراءات اجللسة مع الطفل حىت يستطيع التعرف علـى  

                     وشكلها ومييزهـا عـن      ،      لرسائل                                     وأن يتعرف على وظيفة كل وسيلة من هذه ا   ،                كل وسائل املواصالت
                                     ويتعرف عليها من خالل البيئة احمليطة به   ،    غريها

 
   )        الطوارئ   (               وسائل املواصالت    :           عنوان اجللسة
   :         هدف اجللسة

    .                   مراجعة الواجب املرتيل  - ١
ـ   –             سيارة شـرطه    (                     تخدم يف حاالت الطوارئ                                  أن يتعرف على وسائل املواصالت اليت تس  - ٢      يارة    س

  . )           سيارة مطايف   –      إسعاف 



 

 - ١٣٧  - 

 

   .               ووظيفتها ولوا   ،                  أن يتعرف على شكلها  - ٣
  :أدوات الجلسة

    .                     ماكيت مصغر لكل سيارة  –           سيارة مطايف     -          سيارة شرطه   ،                صور لسيارة إسعاف

  

   :              إجراءات  اجللسة
                                                                              يقوم الباحث  بعرض صور خمتلفة لوسائل املواصالت اليت تستخدم يف حـاالت الطـوارئ حـىت    

                    سيارة مطـايف لوـا        هذه                                        أن نعرض على الطفل صورة سيارة مطايف وتقول    :               لطفل عليها مثال       يتعرف ا
  مث    ،                                                                                         أمحر مملوءة باملاء إلطفاء احلريق وهكذا تكرر العبارة أكثر من مرة إىل أن يتعـرف  عليهـا مبفـرده   

       لنقـل                                                           ونقول هل سيارة إسعاف لوا أبيض وشكلها هكذا وبداخلها سرير    ،                    نعرض له سيارة اإلسعاف
   .                                                                 املرضي من املرتل إىل املستشفي وهي  جمهزة وفيها دكتور متخصص للحاالت احلرجة

                                                                                 مث يقوم الباحث  بعرض ما كيت هلذه السيارات ونطلب من الطفل أن حيضر سيارة املطافئ ونقول 
   أن   .  ا          وما وظيفته   ،                ونقول له ما لوا   ،                                            مث فيما تستخدم مث نطلب منه أن حيضر سيارة الشرطة   ،          له ما لوا

                             وهكذا إىل أن نتأكد أن الطفـل     ،           وما وظيفتها   ،           وما بداخلها   ،               ونقول له مالوا   ،                حيضر سيارة اإلسعاف
   .                          من هذه املهمات اليت طلبت منه   %    ٨٠         جنح بنسبة 

   :          تقومي اجللسة
           ووظيفتـها     ،                                                                   أن يتعرف الطفل علي وسائل املواصالت اليت تستخدم يف حاالت الطوارئ وشـكلها 

   .     ولوا
   :  رتيل  امل        الواجب

                                                                                أن تقوم األسرة بتدريب الطفل على نفس إجراءات اجللسة حىت يتعرف على وسـائل املواصـالت   
   .                               للطوارئ بأشكاهلا وألوا ووظيفتها



 

 - ١٣٨  - 

 

  

  

  )٥(ملحق
                      

 

  

     ).    رشد (                                        استشاري نفسي واملدير الفين باملركز التخصصي                          عبد القادر إمساعيل قدوري  .  د  - ١

   .                                                      أستاذ التربية اخلاصة املشارك، كلية التربية، جامعة الطايف                      وليد السيد أمحد خليفة  .  د  - ٢

  .                                                        أستاذ علم النفس التربوي املشارك، كلية التربية جامعة جازان                   فضلون سعد الدمرداش  .  د  - ٣

   .   ايف                                             التربية اخلاصة املشارك، كلية التربية، جامعة الط      أستاذ                   خالد عبد القادر   .  د  - ٤

    .                                              استشاري الصحة النفسية باملستشفى اجلامعي بالدمام                 عبد العزيز احلسن  .  د  - ٥

    .                                  استشاري الصحة النفسية مبستشفى األمل            صالح اجليلي   .  د  - ٦

  .                                                            أستاذ علم النفس التربوي املشارك، كلية التربية جامعة كفر الشيخ                  عالء  السيد النجار  .  د    - ٧

  .                                                 لم النفس التربوي، و عميد، كلية التربية جامعة أريس       أستاذ ع              مراد على عيسى  .   أد  - ٨

   .                                                             أستاذ علم النفس التربوي، و عميد، كلية التربية جامعة كفر الشيخ                 خريى املغازى بدير  .   أد  - ٩

  .                                         أستاذ الصحة النفسية، كلية التربية بالعريش                  عبد احلميد حممد على  .   أد  -  ١٠
 
 


